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VRIENDSCHAPPELIJK 
SintGillisWaas  City Pirates 12
City Pirates won op het veld van Sint
GillisWaas ook zijn laatste oefen
wedstrijd van de voorbereiding. Na 
een matige prestatie met veel afval 
in het spel en een gebrek aan effici
entie pakten de Merksemnaren met 
12 de zege. Doelman Roef wist zich 
te onderscheiden met enkele puike 
reddingen. Vertommen en El Jattari 
bleven uit voorzorg aan de kant. 
Daas pikt na volgende week op
nieuw aan bij de groep. (stdr)
Doelpunten: 31’ Dermaut 01, 47’ 
Martens 11, 82’ Yilmaz 12.
SintLenaarts  Berchem 01
De eerste echte kans van de wed
strijd was voor Lambrechts, maar die 
stuitte op Berchemdoelman Appels. 
Aan de overkant zag ook Verstrae
ten zijn schot gestuit door Vermey
len. Op het halfuur was het dan wel 
raak. Van Kruijssen centerde de bal 
perfect richting Mauro, die van 
dichtbij de 01 binnenknalde. Na rust 
bleef Berchem de bal rustig rond
spelen. Verlinden kreeg nog een 
mogelijkheid om gelijk te stellen, 
maar hij knalde over. Bij Berchem 
maakte tester Ransford Addo de ne
gentig minuten vol. Over zijn toe
komst wordt vanavond beslist (wp, 
skm)
Doelpunt: 30’ Mauro 01.

1STE PROVINCIALE 
Lyra 
De Pallieters versterkten zich op de 
valreep nog met Jorn Van Deuren, 
een 21jarige verdediger uit SintKa
telijneWaver, die overkomt van FC 
Duffel. Van Deuren was eerder actief 
bij Bornem, waarvoor hij 37 keer in 
het eerste elftal uitkwam. Hij genoot 
zijn jeugdopleiding bij Lierse, Ander
lecht en KV Mechelen.
Ook de 33jarige Djuric Ascencion is 
op weg naar Lyra. Hij was al actief bij 
Beerschot Wilrijk en VC Herentals. 
Die club wou hem pas na het onder
linge duel van zaterdag vrijgeven. 
(kugu)

 WIELRENNEN 
NIEUWELINGEN MERKSEM 
Davide Bomboi pakt zege 
De 32 renners maakten er in de klei
ne Schaal Sels een ware afvallings
koers van. In de derde van zeven 
ronden viel de beslissing, toen 
ploegmaats Vince Van den Eynde en 
Davide Bomboi in de aanval gingen. 
Zij kregen het gezelschap van pro
vinciaal kampioen Steven Pattyn. In 
de spurt toonde Bomboi zich de 
snelste. Pattyn werd tweede.  (mabe)

 TENNIS 
RENT A CAR INTERCLUB 
TC Forest Hills 
Geen finale in de eerste afdeling van 
de nationale interclub voor de vrou
wen van TC Forest Hills. De club uit 
Wommelgem verloor in de halve fi
nale met 40 van KTC Diest. TC Forest 
Hills kon niet rekenen op Elyne Boe
ykens, Greet Minnen, Eliessa Vanlan
gendonck en Morgane Michiels. 
(cpm)

ITF HOEI 
Yannick Vandenbulcke  
Op het ITFtornooi in Hoei (10.000 
dollar) werd Yannick Vandenbulcke 
(ATP 912) in de halve finale gewipt. 
De Antwerpenaar verloor van Joran 
Vliegen (ATP 631) met 75, 61. (cpm)
ITF ROTTERDAM 
Elyne Boeykens 
Op het ITFtornooi in Rotterdam 
(10.000 dollar) werd Elyne Boeykens 
(WTA 326) in de halve finale uitge
schakeld. De Antwerpse tennisster 
verloor met 76, 63 van de Deense 
Karen Barritza (WTA 457). (cpm)

b “Er werd al vroeg in de wedstrijd 
weggesprongen en eigenlijk wou ik 
meegaan met die vroege vlucht”, 
zegt Druyts. “Even heb ik tussen het
peloton en de kopgroep gehangen, 
maar ik kreeg de kloof niet meteen 
gedicht. Bij mij zaten er renners die 
niet konden overnemen. We heb-
ben de kopgroep dan maar laten 
uitlopen. Toen de leiders drie mi-
nuten voorsprong hadden, heb ik 
aan Wout gezegd dat we ons aan 
kop gingen zetten en gingen zien
wat er zou gebeuren. Samen met 
vooral Frédérique Robert en Yan-
nick Peeters hebben we het peloton 
tot op een halve minuut van de lei-
ders gebracht. Dan hebben we even
ingehouden en hebben we ze terug 
laten uitlopen tot een minuut. Als 
we die groep te snel hadden ingere-
kend, hadden we de koers niet 
meer onder controle. Wout voelde 
zich echt goed en op een onverhar-
de strook hebben we twee keer de 
gashendel volledig opengedraaid.
Het peloton brak meteen in ver-
schillende stukken. In zijn eentje is 
Wout met een geweldige inspan-
ning naar de kopgroep gesprongen.

Kort daarna is de beslissende 
vlucht van elf tot stand gekomen.
Opdracht volbracht dus.” 

De Wilrijkenaar stak wel niet weg
dat het deugd doet als de kopman 
het na een dag hard beulen het dan 
ook afmaakt. “In onze oortjes hoor-
den we dat Wout in de slotfase ge-
demarreerd had en een twaalftal 
seconden voorsprong telde. Hij
hield het vol tot op de streep. Als 
helper geeft dat uiteraard een goed 
gevoel. Echt plezant.”

Druyts benadrukte ook nog eens
dat hij genoten had van het par-

cours. “Zo’n wedstrijd is toch 
prachtig. Beter nog dan vorig jaar. 
Met dank aan het weer. Ik denk ook
dat er niet veel valpartijen zijn ge-
weest. Als de organisatoren dit par-
cours kunnen behouden, krijgen 
we hier elk jaar een heel mooie 
wedstrijd. Misschien mogen er wat 
meer plaatselijke ronden voor het 
publiek hier aan de streep, zodat 
ook zij meer van het spektakel kun-
nen genieten. Al is zelfs dat mis-
schien niet echt nodig. Ik zag dat er 
hier aan de streep een aantal reu-
zenschermen stonden opgesteld, 

zodat de fans niets moesten missen 
van het spektakel onderweg.” 

Ploegen van zes renners zouden
het onmogelijk maken dat een 
ploeg de wedstrijd zou controleren,
maar Crelan-Vastgoedservice had 
tot het standkomen van de beslis-
sende vlucht het heft toch stevig in 
handen. Druyts: “Maar dat was dan
vooral om onze kopman zonder al 
te veel verlies van krachten in de 
spits te kunnen brengen. Daarna
heeft Wout het toch in zijn eentje 
moeten uitzoeken.”

“Plezant als
de kopman het afmaakt”
Wout Van Aert pakte gisteren 
voor CrelanVastgoedservice 
de zege in de Schaal Sels. Mee 
vierend in het kamp van de 
winnaar: Gerry Druyts. De 
Wilrijkenaar reed zich de hele 
de dag uit de naad om zijn 
ploegmaat in de spits van de 
wedstrijd te brengen.

Wielrennen
 ELITE: SCHAAL SELS 

Het was voor de renners stof bijten in de Schaal Sels. FOTO BELGA

KAREL LEMMENS

b Met snedig voetbal liep FT Ant-
werpen al vrij snel vlot 3-0 uit.
“Onze start was goed. Maar dan
incasseerden we toch enkele ver-
mijdbare tegendoelpunten. Zo
kwamen de Amsterdammers op-
nieuw in de wedstrijd”, zegt
coach Karim Bachar. 

In die eerste helft profiteerden
de noorderburen inderdaad van 
enkele kleine foutjes in de thuis-
defensie om langszij te komen.
Nesen zorgde er wel nog voor dat
de Sinjoren met een kleine 4-3
bonus gingen rusten. “Het feit dat
we direct orde op zaken wisten te

stellen, toont toch aan dat deze
groep op die korte voorberei-
dingsperiode al stappen heeft ge-
zet.”

Nadien domineerde Antwerpen
wel niet altijd meer het gebeuren
en de bezoekers namen het initia-
tief over. Tot uitgesproken kansen
voor Lebo leidde dat echter niet.
“We hebben het na de rust zeer
volwassen aangepakt”, aldus Ba-
char. “Lebo kon niet zijn favoriete
spelletje spelen. Zij moesten het
spel in handen nemen, wat ons de
kans gaf onze momenten af te
wachten. Door geduldig te blijven
en de ruimte optimaal te benut-
ten, wisten we de kloof uiteinde-
lijk op drie doelpunten te bren-
gen.”

Bachar was dan ook tevreden
met de 6-3 zege. “Een uitslag
waar ik vooraf voor getekend zou
hebben. Dit biedt perspectieven
voor een eventuele finale. Het 
zou een mooie start betekenen
voor deze nieuwe groep.” (mabe)

“Finale bereiken zou voor deze 
jonge groep een mooie start zijn”
Het jonge Antwerpen heeft 
een optie genomen op de 
finale van de Benecup. 
Vrijdagavond won het niet 
eens onverdiend met 63 de 
heenwedstrijd van de halve 
finale tegen Nederlands 
kampioen ASV Lebo. Vrijdag 
volgt de terugwedstrijd in 
Amsterdam. 

Zaalvoetbal
 HEENWEDSTRIJD HALVE FINALE BENECUP: 
 FT ANTWERPEN  LEBO AMSTERDAM 63 
FT Antwerpen neemt optie op finale Benecup

b Bart Govaerts (TC Zevenbergen
in Lier) ondervond nauwelijks 
weerstand in zijn weg naar de fina-
le op het tornooi van TC Ter Linden
in Edegem. Maar dat hij Michael 
Geerts, die in zijn thuishaven de ab-
solute favoriet was, met 6-1 en 6-4 
een pak voor de broek zou geven, 
had wellicht niemand verwacht. 
Op het middaguur had Govaerts in 
Turnhout nauwelijks een spaander 
heel gelaten van zijn interclubmaat 
Mats Uytterhoeven. Setstanden 6-1
en 6-2.

“Ruim een week geleden deed ik
veel vertrouwen op op het vijfster-
rentornooi van de stad Antwerpen. 
Daarin versloeg ik twee andere 
A-spelers als Philip de Vetter en 
Stijn Meulemans. Die lijn trok in 

Turnhout en Edegem door. Ik was 
ook aangenaam verrast dat ik, on-
danks de hitte en de opeenvolging 
van wedstrijden, geen moment een 
teken van verzwakking toonde. Het
goede weer lokte op beide tornooi-
en veel volk. Die leuke omstandig-
heden gaven me vleugels. Ik be-
dank ook de wedstrijdleiders van 
de beide tornooien. Ze deden hun 
job prima, waardoor ik zowel in de 
halve finale als in de finale vol-
doende rust had en de knop snel 
kon omdraaien.”

Of Govaerts niet stilaan opnieuw
internationale ambities koestert na 
zo’n topweekend? “Nee. Toch niet.
Ik heb genoten van mijn internatio-
nale avonturen. Nu combineer ik 
een interessante job en tennis. Deze
sport is voor mij de perfecte hobby. 
Leuk detail: ik was nog een tijdje de
coach van Michael Geerts bij de 
VTV. Deze week neem ik deel aan 
het vijfsterrentornooi in Tongeren 
en dan gaat de riem er af. Ik wil nog
genieten van enkele vrije week-
ends. Die heb ik de laatste maan-
den iets te weinig had”, grijnst de 
inwoner van Mortsel. (bdh)

Bart Govaerts kent topweekend 
met zeges in Turnhout en Edegem
Wie er nog aan moest 
twijfelen, Bart Govaerts (28) 
was de man van het weekend. 
Op het Belgian Circuittornooi 
van Den Bremt in Turnhout 
telde hij ploegmaat Mats 
Uytterhoeven uit. Enkele uren 
later verraste hij Michael Geerts 
op Ter Linden in Edegem.

Tennis
 HET NIEUWSBLAD CRITERIUM 

Gerry Druyts werkt heel de dag in dienst van zegevierende Wout Van Aert 


