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Wielrennen
NIEUWELINGEN

Van Veenendael
sterkste in Rijkevorsel
De Nederlander Hidde Van Veenendael
heeftzichinRijkevorseldesterkstenieuwe-
ling getoond. De renner vanWielervereni-
gingDe Jonge Renner had bij de aankomst
een lichte voorsprong op Ruben Debreyne
vanSteedsVooraanKontich.
58rennershaaldenhunrugnummerafvoor
eentochtvan65kilometer.Doordewarmte
was het vooraf duidelijk dat het geen ple-
zierreis door de Noorderkempen zou wor-
den.Uiteindelijkzouden21rennersdoorde
extreme weersomstandigheden de strijd
vroegtijdigstaken.
Acht renners kozen in de loop van dewed-
strijdvoordeaanval.Hetpelotonreageerde
nietecht,waardooreralvrijsneleenserieu-
ze kloof ontstond. Bij de aankomst zou de
achterstandmeer dan éénminuut bedra-
gen. Vooraanwas er een uitval van de Ne-
derlander VanVeenendael, die uiteindelijk
de goede bleek te zijn. Hij bereikte de aan-
komstmeteenkleinevoorsprongopRuben
Debreyne. Seppe Coveliers zorgde ervoor
dat ook plaats drie naar Steeds Vooraan
Kontichging.Hetgroepje voorhetpeloton
kwammet een achterstand van 25 secon-
denoverdestreep. (TJH)

JUNIOREN

Robin Bummel zorgt
voor Nederlandse zege
Bijna vijftig juniores zakten gisteren naar
Leestafvooreenwedstrijdover90kilome-
ter.Behoorlijkwatbuitenlandserennerste-
kenden present. Hetwas dan ook niet ver-
wonderlijkdatdeNederlanderRobinBlum-
melhetzegegebaarmochtmaken.Hijhaal-
dehetuiteindelijk ineensprintmetdrie.
De eerste aanvalspogingen leverden geen
resultatenop.Devlakkeomloopendehoge
temperaturenleiddenaanvankelijkniettot
veel afscheiding.Vijf renners konden inhet
eerstewedstrijdgedeeltetochalvoorenige
afscheidingzorgen.Hunnamen:StefAme-
linckx, Roeland Dejonghe en de Nederlan-
dersDavidDekker,RobinBlummelenDan-
nyVanDerTuuk.Hetkwintetwerktevoor-
beeldig samen en zag de voorsprong snel
bovendeminuutuitkomen.
In de slotfase moesten onze twee landge-
notenvooraanderol lossen,zodatduidelijk
werddatereenvolledigNederlandspodium
zou zijn. David Dekker sprintte niet echt
meer mee en stelde zich tevredenmet zijn
derde stek. FinaalgingdewinstnaarRobin
Blummel. Hij gaf zijn landgenoot Danny
VanDerTuukindelaatsterechtelijnhetna-
kijken. (EVL)

Wout van Aert maakt favorietenrol waar in 91ste Schaal Sels

Van Aert klaar voor crossseizoen
Wout van Aert heeft in
Merksem de 91ste
editie van de Schaal
Sels op zijn naam ge-
schreven. De wereld-
kampioen veldrijden
ontsnapte diep in de fi-
nale uit een elitegroep-
je en maakte het in stijl
af.
JELLE BRYSSINCK
De vroege vluchters Walsleben, Van
Bakel, Veuchelen, De Bondt, Reihs,
Cerny, Scott en Kelly openden de de-
batten en bouwden een maximale
voorsprong van bijna twee minuten
uit. Enkel het Roompot Oranje-duo
Kreder-VanGoethemwisthetachttal
na een sterk nummer nog te vervoe-
gen.

In het peloton was het ondertussen
alle hens aan dek om aan boord te
blijven toen de boel aan flarden
scheurde.Crelan-Vastgoedserviceen
TopsportVlaanderen-Baloisehadden
debootgemistennamenhetheftdan
maar in handen. Op 65 km van de fi-

nishvondenzehetdantochwelletjes
enwas de hergroepering een feit. De
Bondt en Veuchelen weigerden te
plooien en werden zo de perfecte
springplank voor Planckaert en van
Aert. Voor de favorieten het sein om
kleur te bekennen. Meurisse, De-
clercq, Steels, van der Hoorn, Ver-
meltfoort, Dupont, Stallaert en Van
Goethem pikten hun wagonnetje
aan.OokDeWinter sprongnaeen fa-
meuze inspanning nog mee op de
trein. Van Aert schudde dan een eer-
stekeeraandeboom,maardeschade
bleef binnen de perken. Stijn Steels
wasdevolgendeomdekatdebelaan
te binden. Van Aert was als enige bij

machteomdesprongtemaken,maar
reed vervolgens pardoes in op het
achterwiel van Steels. Gevolg: van
AertevenaandekantenSteels inzijn
eentje kansloos tegen het achtervol-
gendevijftalDupont,Planckaert,Van
Goethem, Declercq en ... van Aert. De
kopgroep - met de teruggekeerde
Meurisse - dook samen de laatste
plaatselijkerondeinenopvijf kmvan
de meet ontbond van Aert weer zijn
duivels. De rest kreeg de achtervol-
ging niet op gang en de vogel was
gaan vliegen. Van Aert kwam zo solo
over de streep. Vijftien tellen later
hield Timothy Dupont Stijn Steels af
inde strijdomde tweedeplek.

Van Aert is dus helemaal klaar voor
hetnakendeveldritseizoen.
«ToenSteelservanondermuisde,wist
ik dat ik hemnietmocht laten rijden.
Gelukkigwerd ik na die ongelukkige
aanrijding snel gedepanneerd door
de neutrale wagen. Ik wist dat ik op
het onverharde stukmoest toeslaan,
want er zaten enkele snelle jongens
in de kopgroep. Met behulp van de
vele bochten kon ik een aardige bo-
nus sprokkelen. Op twee kilometer
vandestreepbegonikerecht intege-
loven. Deze zege is het beste bewijs
dat de conditie goed is endat ik klaar
benvoorhetcrossseizoen», alduseen
gelukkigevanAert.

Wout vanAert (midden) haalde het solo voor TimothyDupont (l.) enStijn Steels (r.). Foto Mpics

Ik wist dat ik op het
onverharde stuk moest
toeslaan, met enkele snelle
jongens in de kopgroep

WOUT VAN AERT

Atletiek

DedamesploegvanAcDuffelheeft
opdeprovincialeestafettekampi-
oenschappen inBornemzondag
vlotde4x100mende4x200mge-
wonnen.De4x400m-ploegvan
SpartaBornembehaaldeeen
mooie stuntoverwinningvoorei-
genclubdoormedefavorietAcHe-
rentals tevloeren.

Dedamesploeg vanAcDuffel,met
LauraDeLaunoit, ElineRombouts,
Ine Hugaerts en Jolien Leemans,
verdedigdevlotdeprovincialetitel
op de 4x100m. Ze brachten het
stokjebinnenin48’’35.AcLyra(zil-
ver) en AVKA (brons) vervolledig-
denhetpodium.Enkeleuurtjes la-
terkropendevierAcDuffel-dames
opnieuw in de startblokken voor
de4x200m.Daarinsneldehetzelf-
de kwartet vlot naar de overwin-
ning in 1’42’’06. Ac Herentals
(1’43’’53)enAVKA(1’44’’32)won-
nenzilver enbrons.
Voor Ac Duffel was het een mooie
revanchevoorhetPKvanvorig jaar
toen de ploeg nog tegen een dis-
kwalificatieaanliepenhetgoudzo
uithandenlietglippen.ElineRom-
bouts zette twee sterke aflosbeur-
tenneer.
«We hebben goed gelopen», vond
ze. «Mijn eigen wedstrijd vond ik
redelijk. Al viel ik ophet eindewat
stil,maarda’snormaaldoordeste-

SPARTA BORNEM PAKT PROVINCIALE TITEL OP 4X400M VOOR EIGEN PUBLIEK

Twee keer winst voor
damesploeg Ac Duffel

vige wind. Bij de wissels speelden
wewatopsafe. Inde4x100mhad-
den we één heel slechte wissel
waarbijwebijna stilstonden. Toch
wasde tijdnog redelijk.»
Op18 september is AcDuffel titel-
verdiger op het BK estafette op de
4x200m.
«Of we onze titel kunnen verdedi-
gen, zal vooral van de tegenstand
afhangen», beseft Rombouts.
«Maar ikdenkweldatweallemaal
wat sneller zijn dan vorig jaar. Als
we nog wat meer oefenen op de
200m-wissels, moeten we sneller
kunnendanvorig jaar.»
Thuisclub Sparta Bornem bracht
het publiek in vervoeringmet een

knappezegeinde4x400m.Heelde
race vochten ze een spannende
strijd uit met Ac Herentals. Bij de
laatste wissel kregen slotlopers,
Michiel Bienens (Ac Herentals) en
Hannes Huyck (Sparta Bornem)
gelijktijdig de stok. Huyck nam
meteendeleidingenstormdenaar
deoverwinning in3’30’’11.
«Fantastisch», straalde hij. «We
haddenvoorafgehooptdatwemet
Herantalszoudenkunnenstrijden.
Maar winnen, en dan nog in een
clubrecord... Dat hadden we echt
niet gedacht. We liepen met de-
zelfde vier lopers als op de inter-
club inmei.Maarnuzijnwezeven
secondensneller.» (BSE)

De4x400m-ploeg vanSpartaBornemwonde4x400m. Foto BSE

Wielrennen

Robin Mertens snelste overlever in Puurs
Bijnahonderdbeloftenenelite-
renners zondercontact stonden
gisterenaandestart inPuurs.De
overwinninggingnaarRobinMer-
tens.DerennervanVeranclassic
wasdesterkstevaneenselecte
kopgroep.

Pas in de derde ronde barstte de
koers open. Negen renners kozen
hethazenpad.Omdater teveel ge-
vestigdenamenindekopgroepza-

ten, liet een deel van het peloton
nietbetijen.Veertienrennerskon-
den nog komen aansluiten. Met-
eenwasdekoers ineendefinitieve
plooi gevallen.
Indeslotfasestonddedeurachter-
aanopen.Enkele rennersmoesten
derol lossen.Vooraanwarenerdan
weer enkele renners die vonden
datdekopgroepnog tegrootof die
meenden dat ze te weinig kansen
hadden in de sprint. Pieter Van

Roosbroeck probeerde weg te ge-
raken,maar de crosser kreeg geen
vrijheid.
Uiteindelijkmochteneen twintig-
tal overlevers sprinten voor de ze-
gebloemen. Robin Mertens was
overtuigenddesterkste.Hijhaalde
het van Sven Noels, Kristof Dhol-
lander en de Engelsman Ross
Lamb. Veldrijder Pieter Van Roos-
broeckzouverdienstelijkalszesde
overde finish rijden. (EVL)

Wielrennen
JUNIORES

Dries Van Dyck
wint in Puurs

Vijftig juniores daagden zaterdag op in Puurs. De
overwinninggingnaarDriesVanDyck.De renner
van Heist-Zuiderkempen bleek na een boeiende
race aan de finish de snelste van een selecte kop-
groep.
Na twintig kilometer ontstond er een kopgroep
van twaalf vluchters. Vermits er in de frontlinie
enkelegrotenamenbijwarenendeverstandhou-
dingvooraanvoortreffelijkwas,paktendeaanval-
lers snelmeerdanéénminuutvoorsprong.
Op twee ronden van het einde waagde Tim Tim-
mermans. De Vlaams-Brabanders kreeg ik twee
schuifjes het gezelschap van Jonas Van Schaey-
broek, Bo Godart, Dries Van Dyck,Wout Huygen,
Bjorn VanMalderen, JiryMoeskops en de Neder-
lander Jasper Haest. Dit achttal ging samen naar
definishenmochtsprintenvoordezegebloemen.
Die gingen uiteindelijk naar Dries Van Dyck. De
renner uit Kessel was prima gelanceerd en ging
met een late jumpoverTimTimmermans. BoGo-
dart strandde op de derde plaats voor Jonas Van
Schaeybroek, Bjorn VanMalderen enWout Huy-
gen. (EVL)

NIEUWELINGEN

Davide Bomboi
wint in Merksem

Ookdenieuwelingenontsnaptenindezeafwach-
tingswedstrijd vande Schaal Sels niet aandekas-
seistroken en de stukken onverharde weg. In de
eerste ronde zat het spel al meteen op de wagen
toen Davide Bomboi fel doortrok op de kasseien,
maar de Balenaarwerd snelweer bij de kraag ge-
vat.Bijdetweedepassageoverdeonverhardeweg
was het Bomboi’s ploegmakker Vince Van Den
Eynde die als een geweldenaar tekeer ging en zo
het peloton deed barsten in zijn voegen. Weer
Bomboi nam de fakkel gezwind over en kreeg zo
zevenrenners inzijnzog:Vos,Bruyns,Pattyn,Van
DenEynde,DebreyneendeNederlandersSpapen
enHopmans.
Opde stukkenonverhard roldenerwéér koppen.
Enkel Bomboi, Van Den Eynde en Pattyn bleven
nogover. Dedrie leiders zoudende laatste vijfen-
veertig km volledig voor hun rekening nemen.
Uiteindelijk moest er gesprint worden om een
winnaar aan te duiden. In die spurt trok Bomboi
aan het langste eind. Pattynmoest genoegen ne-
men met de tweede plek. Van Den Eynde werd
derde.OpruimeafstandvervolledigdenDebreyne
enBruynsde topvijf. (JBH)

ASPIRANTEN

Yoran Van Gucht en
Quinten Dalving

winnen in Mechelen
Kersvers Belgisch kampioen Yoran Van Gucht
heeft gisteren inMechelen zijn tricolore trui alle
eeraangedaan. Indeaspirantenkoerspaktehijde
winst bij de twaalfjarigen. Bij dedertienjarige as-
pirantenmochtQuintenDalvingdezegebloemen
meenaarhuisnemen.
Een zestigtal aspiranten daagden gisteren op in
Mechelen.Bijdejongsteaspirantenwarenerwel-
iswaar enkele uitvalspogingen, maar tot een af-
scheiding kwam het nooit. In de sprint stond er
geenmaatopYoranVanGucht.DeBelgischekam-
pioenwas vorige week in Liedekerke al de beste.
Nuvloerdehij indelaatsterechtelijnNickVanLae-
ken,KenayDeMoyerenMattiVanSpeybroek.
Bij de dertienjarige aspiranten ontstond er snel
een kopgroep van zeven. Hun namen: Vic Lem-
mens, Brend Geentjens, Jarne Van der Eycken,
QuintenDalving,DylanSnoek,ThomasSzkandera
en Joppe Sterk. Szkanderamoest op het einde de
rol lossen. IndesprinthaaldeDalvinghetvanVan
derEyckenenSnoek.
Bij demeisjes gingende zegebloemennaarChloë
VandenEedeenAaikeCools. (EVL)

WIELRENNEN ★ KORT
★Vandaagwordendeherenendameselite inPutte
verwachtvooreenwedstrijdopeengeslotenomloop.
DeherenverzameleninGrandCaféEclipse,AliceNa-
honstraat13tePutteenstartenom18uur.Dedames
vertrekken om 15u30. Meer info: 0497/40.12.56.
(EVL)

Futsal
BENEBEKER

FT Antwerpen domineert
Nederlands kampioen

VoordeBeNeBekerzakteNederlandskampioenLebo
afnaarBerchemvoorhetduel tegenFTA,datnaam-
per tweeminuten al viaDarri voor kwam. Erwerd in
zeerhoogtempogespeeldenmeteen loeiermaakte
Bouzamboude2-0. Lebomilderde,maar eenuitste-
kende Zaaf tikte 3-1 in. Lebo trok de stand naar 3-2
enrpakteroodnaeenzwarefoutopYachou,maaref-
fendetoch.EenhardwerkendeNesenzettede4-3rust
op het bord. Met twee mooie acties tekende Darri
voor zijn eerste hattrick en de 6-3-eindstand na een
hoogstande wedstrijd. Vrijdag trekt FTA naar Lebo
voordeterugwedstrijd.
★ProostLieroefendetegenPuurs(BZVB),hadvoort-
durend balbezit, maar toch liepen de bezoekers uit
naar0-4viascherpecounters.ViaAtsoulisenbelofte
Vincent trok Lier de scorenaar2-4maar verloor als-
nogmet2-5 indeslotfase.
★Noorderwijk troknaarLummenenwonermet1-4
nadoelpuntenvanAjouaou (2),KherouachenElAt-
tabi. (EJB)

BELOFTEN EN ELITE Z/C


