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Atletiek
STEVEN HEEMSKERK

ZIT IN HET SUKKELSTRAATJE

«Verwachtingen
liggen vrij laag»

Buiten zijn zege in Champignonloop te
Valmeer, ishetwekenheelstilgeweestrond
afstandsloper Steven Heemskerk (Atla).
Wat isereigenlijkaandehand?
«Het gaat niet zo geweldig met mij», ont-
vangt Steven Heemskerk ons. «De zware
blessure (blokkage van de rug, red.) begin
juli opgelopen heeft tal van nevenwerkin-
genenwilmaarnietwijken.Ikhebnogmaar
enkelekerenkunnenlopendezemaand.De
kinébehandeling is op niks uitgedraaid.
Sindsvorigeweekben ik inhandenvaneen
osteopaat. Deze aanpak lijkt wel aan te
slaan,waardoorikzelfskondeelnemenaan
de 10km lange race in Valmeer. Achteraf
was ikmetallesvrij tevreden.»
«De voorbijeweek heb ik dan ook voor het
eerstpijnvrijkunnentrainen,datistocheen
hele opluchting. Ik hoop nu maar dat ik
terug kan gaan opbouwen naar de winter
toe. Er is veel werk aan dewinkel, want de
conditie is helemaal weg, daarbij moet ik
ook enkele kilo’s af trainen. Ik heb gisteren
hetPKaflossingengelopen,de4x1500m,dit
omdathetvooreigenvolkwas,ommijnclub
te plezieren. De verwachtingen lagen niet
hoogendat isookuitgekomen.» (ULG)

VAL JONGEREN TROFEE OLIMPIC
IN TESSENDERLO

Verkoyen en Engelborgs
de uitblinkers

Aan de vooravond van het nieuwe school-
jaar organiseerde Looise AV een van de
laatste jeugdmeetings van het seizoen.
Voor de Val-jongeren-trofee-Olimpic was
er flinkwatbelangstelling.Daardemeeste
kampsduels eerder op de vlakte bleven
warener tochtwee jongerendiehetniveau
een flinke duw in de goede richting gaven.
Bij de meisjes pupillen was dat de Neer-
peltse April Verkoyen, die het knap lastig
had met een opzittende Elodie Francart
(ADD), vandaar dat de vijfkamp best
aantrekkelijkwas.Verkoyenhaaldehetmet
1741puntenvoorFrancartmet1710.
BijdeminiemenjongenstoondedeADD-er
Jorrit Engelborgs dat hij als kamper wat in
zijnmarsheeft.Hijzorgdemet2730punten
endaaraanverbondenzege,voordenodige
uitstraling inzijnreeks.
DeoverigezegesgingennaarMaritLeysen
(Looise-1529p.),MirtheVansimpsen(ACA-
2334p.), Yoran Knuysen (ACA-1292p.) en
naar Ylio Philtjens (ACA-2109). Bij de
kadetten zegevierde Lotte Smets (TACT)
meteentotaalvan2088p. (ULG)

TC Diest op zoek naar zesde kroon in acht jaar in nationale interclub

«Vautour wordt andere koek»
Tegen een reserve-
team van Forest Hills
walsten de dames van
Diest zaterdag richting
finale van de nationale
interclubcompetitie.
WERNER THIJS

Geen Mestach, Minnen, Boeykens,
Michiels of Vanlangendonck bij Fo-
rest Hills en zo werd het voor de
speelstersvancoachBennyVanhoudt
een rustige aanloop richting eind-
strijd.DeSlovaakseZuzanaKucovaen
MikhaelaBoevlietenzelfsgeengame
liggen.SteffiDistelmansgeraaktepas
onder stoomna verlies van de eerste
set tegenEvelyneDom(2-6, 6-2, 6-0)
enMagaliKempen(WTA642)haalde
het knapmet 7-5, 6-0 van de Neder-
landseKellyVersteeg (WTA607).
«Voormijn vertrouwen is deze over-
winningalleszinseengoedezaak»,al-
dus Kempen. «Na de verlorenmaan-
den door klierkoorts liep ik ook nog
een enkelblessure op. Ondertussen
gaat het beter en beter, maar fysiek
ben ik zeker nog geen honderd pro-
cent. Ook opmentaal vlak is hetmo-
menteel niet evident. Zo liet ik
woensdag in de tweede ronde in
Wanfercee-Bauletdewedstrijdhele-
maal uit handen glippen tegen de
SpaanseGarciaGausi.»
Kempen greep inWanfercee-Baulet,
samenmet de Franse Arcangioli, wel
dedubbeltitel enmogelijk geefthaar
dat een extra duw in de goede rich-
ting.

Distelmans
OokSteffi Distelmans (WTA913) kan

dezeweekophet10.000$-toernooi in
het Nederlandse Schoonhoven een
extraportie vertrouwengebruiken.
«Diedubbeltitel tweewekengeleden
samen met Demie Schuurs op het
25.000$-toernooi van Westende
deedweldeugd», zegtDistelmans.«In
het enkelspel heb ik absoluut winst-
matchennodig. InRotterdamverloor
ik vorigeweekmet8-6 inde tiebreak
van de derde set tegen deWit-Russi-

sche Pirazhenka (WTA 583). Zeker
niet slecht, maar het helptmijn situ-
atie niet vooruit. Na Schoonhoven
volgt eengrondigeevaluatie.»

Spannende ontmoeting
ZaterdagspelendeDiest-damesopde
banen van Vautour, dat het zeer nipt
vanDeValleihaalde,omdenationale
kroon.
«Hetwordt lastig,want tegenDeVal-

leiwarenKimberleyZimmermannen
Klaartje Liebens inhet enkelspelniet
van de partij», waarschuwt coach
BennyVanhoudt.«Hetwordtdusvast
en zeker een spannende ontmoe-
ting.»
Mogelijk tovert Vanhoudt voor de fi-
nale weer eenwit konijn uit de hoed
en komt de Griekse Valentini Gram-
matikopoulou (WTA 255) voor Diest
inactie.

CoachesBennyVanhoudt enAxel LambregtsmetZuzanaKucova, DesiréeBastianon,
MikhaelaBoev, Steffi Distelmans enMagali Kempen. Foto WWT

Wielrennen

WoutVanAert (CrelanVastgoedservice)wasgisteren
debeste indeSchaal Sels.Dewereldkampioenveld-
rijdenkondaarbij rekenenopdesteunvanAlexan-
derGeuens,deenigeLimburger indeselectie.Geuens
deedzijndeel vanhetwerkenopheteindevande
koerswashij éénvande45rennersdiede finishhaal-
den.

«Tja, daarmeeben ik best tevreden», lacht hij.Met 34
kilometer kasseien en 33 kilometer onverharde we-
genwashetparcoursvandeSchaalSelsnoguitdagen-
der dan vorig jaar. De organisatie beperkte het deel-
nemersveld ook tot zes renners per ploeg om een
strijd vanman tegenman tekrijgen. Pittigekoersdus
enmetdebijna tropische temperaturenookveel stof
vreten.«Zegdatwel,maar ikrijdditsoortwedstrijden
graag.Wij hebben ons werk gehad, maar het was op
een bepaald moment vooral controleren. Van Aert
was één van de grote kanshebbers en kijk, hij deed
het.»
Metbijna50%vandewedstrijdoponverhard terrein,
lijkt het bijna logisch dat een veldrijder winnaar
wordt. Of niet? «Misschienwel,maarVanAert is niet
zomaareenveldrijder.Hijheeftalsmeerdaneensbe-
wezenook zijnmannetje te kunnen staanopdeweg.
Ach,het isvooralhartverwarmenddat ikhebkunnen
bijdragenaandezemooiezege», aldusGeuens,dieeen
jaar geleden de overstap van de beloften van Lotto
SoudalnaarCrelanVastgoedservicezette.«Eengoede
keuze, dat blijkt nuwel. Pas op, bij Lotto kreeg ik ook
veel kansen, maar in mijn nieuwe ploeg rijd ik toch
een klasse hoger. Vooral de wedstrijden bij de profs
zijneenbelangrijke leerschool.»
Geuens is nogmaar 22 jaar, dus rijdt hij eigenlijk nog
bij de beloften. Met vijf overwinningen is hij in Lim-
burg de voorlopige nummer één. Dat hadden er nog
een paar meer kunnen zijn, want in het voorjaar
kwamhij tot tweekeer toe tenval. «Het ismoeilijk in-
schatten hoeveel extra marge ik zou gehad hebben
zonder die valpartijen. Ik ben alleszins tevredenmet

ALEXANDER GEUENS HAD GROTE BIJDRAGE
IN WINST VAN WOUT VAN AERT IN SCHAAL SELS

«Onverharde wegen liggen mij wel»

hetverloopvanhetseizoen. Ja,ookmetderesultaten,
maar nogmeermet het feit dat ik tochwelwatmeer
rennergewordenben.Endaardraaithetallemaaltoch
om.» (KWP)

AlexanderGeuens kreeg veel stof te eten
op het pittige parkoers. Foto KWP

Autosport

Zwart jaar voor Laurens Vanthoor
Het lijkt eencompleet rampjaar te
wordenvoorLaurensVanthoor.
DeLimburgsemeervoudigeGT-
kampioenkendeweereenvergald
weekend,nutijdensdevoorlaat-
stemanchevandeBlancpainGT
Sprint Series inHongarije.

Vanthoor reed er, samenmet Fred
Vervischnaareenderdeentweede
plek,maardetweedeplaatsvande

hoofdrace ging verloren na een
blunder vanhet teamWRTAudi in
de pitlane. Na de derde plek op za-
terdag leken er zich kansen te
creeërenvoorhetLimburgs-West-
Vlaamse duo in de WRT Audi R8
LMS,maareen fout tijdensdepits-
topresulteerdenaheteindevande
race ineenstraf van30seconden.
«We werden tweede, beter was
moeilijk», aldusVanthoor.«Alheb-

benwedepuntenbroodnodig.»
Echter na de race besliste de wed-
strijdleiding dus om 30 seconden
straftijdtegeven.«Menlietonsver-
trekkenophetogenblikdatertwee
anderewagensaankwamenendat
magniet.»
De oudste van de broers werd dus
achtste,éénplaatsachterzijnbroer
Dries,dieeendegelijkweekendaf-
werkte. (JCA)

Tennis

Foutloze Vliegen
in Hoei

EenzeermooisuccesvoorJoranVliegen(ATP631)
op het Futures-toernooi van Hoei. De speler van
Tennisdel Genk veroverde er, naWestende 2015,
zijn tweede carrièretitel inhet enkelspel. Vliegen
verloor invijfwedstrijdeninHoeigeensetenwon
indeeindfase vanhet toernooi achtereenvolgens
vanMaximeAuthom (ATP378, 6-4, 6-1), Yannick
Vandenbulcke (ATP912, 7-5, 6-1) enRomainBar-
bosa (ATP508, 6-4, 6-4).
Samen met Sander Gille leed Vliegen een zeer
zeldzame nederlaag in het dubbelspel. In finale
blekendeBrittenBantenFarquharsonmet6-3,6-
2 te sterk.
Deze week gaat het voor Gille en Vliegen verder
ophetFutures-toernooivanMiddelkerke.Vliegen
speelt in de eerste ronde tegen de Brit Gray (ATP
1.210),Gilleontmoeteenkwalificatiespeler.
Voor enkele Limburgse beloften staat er deze
weekITF-juniorestennisophetprogramma.Zizou
Bergs speelt in het Canadese Repentigny (cat.1),
Lara Salden in het Servische Pancevo (cat.2), Bu-
vaysar Gadamauri in het Zwitserse Kreuzlingen
(cat.5) enOlivierRojas inBudapest (cat.5) (WWT)

NATIONALE INTERCLUB

Tennisdel en Maaseik
in kwartfinale

In de eindronde van de nationale interclubcom-
petitie kunnenTennisdel Genk enMaaseik B zich
indederdeafdelingbijdevrouwenopmakenvoor
dekwartfinale.Tennisdel,metLauraDaenen,Vic-
toria Kalaitzis, Megan Bertrands en Cloë Ruette,
kendegeenproblemenbijDuParc (0-4) en speelt
zaterdagineigenhuistegenTroisChenes.BijMaa-
seikBzorgdenEviNulmans,HeleneMeulemanen
Chanel Janssenvoorgeruststellendeoverwinnin-
gennadeenkelstegenStadeLeuven.OokMaaseik
maginkwartfinale, tegenVautourC, ineigenhuis
aantreden.
In de vierde afdeling bij de mannen waren Lom-
melse B en Tessenderlo aan het feest in de
zestiende finale. Tessenderlo ging met 6-3 over
Orée. Dennis Verstraeten, Stef Gielen en Arhtur
Verhaegen zorgdenvoormooi perfo’s. Lommelse
haalde het nipt in eigen huis met 5-4 van het
Waalse Trois Tilleuls enmag nu op bezoek bij TC
Wingfield inMechelendatDiestBmet6-3debaas
bleef. Bij Lommelse scoorde kopman Brecht
Bernaerts (B-15/1) tegenCedricHainaut (B-15/2).
(WWT)

Vrouwenvoetbal
SUPERLEAGUE

KRC GENK LADIES - ANDERLECHT 0-0

In een boeiendemaar geslotenwedstrijd hielden
beide teams elkaar in evenwicht. Ondanks veel
goedewil en strijdlustwaren in de eerste helft de
doelkansen op één hand te tellen. Na de rust was
er meer animo. Bij Genk was de beste mo-
gelijkheidvoorGwenDuijsters,dieevenwelover-
haast voorlangs mikte. Anderlecht toonde zich
vooral gevaarlijk bij hoge voorzeten. Goalie Van
Houtvenlietzichevenwelnietverrassen.Terechte
puntendeling. (CLM)

BEKER VAN BELGIË
ZWEVEZELE - KRC GENK LADIES B 2-1

De thuisploeg liep voor de rust 2-0 uit. In tweede
helft voerdeGenkde forcing,maarkondekansen
niet verzilveren. Merckelbach konwel milderen.
Deverdiendegelijkmakerbleefevenweluit. (CLM)
DV TONGEREN-WEZEMAAL 1-3
In een moordende hitte toonden de bezoekers
zich efficiënter in de afwerking en konden uit-
lopen. IlkePlaisirbrachtterugspanningindepar-
tij.Tongerenhadnadienvoldoendekansengehad
omdepartij tekeren,maarfaaldeindeafwerking.
(CLM)
WESTERLO - E.LOUWEL 0-5 FF
TURNHOUT - HW ZONHOVEN 0-5 FF
(CLM)

Wielrennen
JUNIOREN IN KORTESSEM

Nederlander Sinschek
komt alleen aan

Na zeven ronden reden er 9 renners weg. Bij hen
ook de Limburgers Gerben Thijssen, Stef Claes,
Bjorn Vandebeek en Gilles Borgers. De koplopers
werktengoedsamenenhetwerdal snelduidelijk
dat de rest van het deelnemersveld voor de ere-
plaatsen mocht strijden. In de slotfase zette de
Nederlander Nils Sinschek nog door. Hij pakte de
zege met bijna 1 minuut voorsprong op Gerben
Thijssen. (KWP)

ASPIRANTEN IN TONGEREN

Podium voor Feytons
en Maes

De Limburgers waren niet aan het feest in de as-
pirantenwedstrijd inMal.Bijde12-jarigengingde
overwinningnaarLowieKnaeps.DeBalen-renner
was sneller dan Iben Rommelaere en Jorit Swin-
nen. De Nederlander Lars Rouffaer was de beste
bijde13-jarigen.HijhaaldehetvoorMilanFeytons
enBobPoelmans.Bij deoudsteaspirantenwasde
palm voor de Duitser Tim Meffgen. Luuk Cox en
JuulMaes stondenmeeophetpodium. (KWP)


