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VLAAMSE ARDENNEN 

WIELRENNEN ELITE SCHAAL SELS

“Benen wilden niet meer mee”

Joeri Stallaert maakte deel uit
van de beslissende vlucht van 
zestien renners. “Ik lag aan
vankelijk aan de basis van deze 
vlucht. Het was belangrijk om 
voor het aanvatten van de on
verharde grindstroken telkens 
goed positie te kunnen kiezen. 
Dus is het vooraf eigenlijk al
tijd een beetje een spurtvoor
bereiding. Daar ben ik goed in 
en daarom ook kon ik me bij de 
verschillende stroken goed po
sitioneren. Bij één van deze 
stroken geraakten we met een 
elitegroepje voorop”, vertelt de 
25jarige Stallaert die uitein
delijk op twintig kilometer van 
de streep een nieuwe schifting 
voorin niet kon beantwoorden. 

“Ik zat zonder gellekes en
zonder eten toen Wout Van 
Aert uithaalde. Op zo'n par
cours is het niet evident om 
snel een beroep te kunnen 
doen op de volgwagen en dat 
mindere moment heb ik moe
ten bekopen. Ik voelde mijn be
nen leeglopen en maakte er 
dan maar werk van om een 
mooie ereplaats te behalen”, al
dus de renner uit Denderbelle 
die binnenkort begint te bou
wen en in het najaar van vol

gend jaar hoopt te kunnen ver
huizen van Denderbelle naar 
zijn nieuwe woonst in Waar
schoot. 

“Of ik dat soort koersen op
kasseien en grindwegen mijn 
ding is? Ik kan me redelijk goed
uit de slag trekken in dat soort 
werk maar ik wil er op één sei
zoen ook maar één of hooguit 
twee van dat soort rijden”, al
dus Stallaert die de voorbije 
weken een opvallende regel
maat etaleert: veertiende in de
Antwerpse Havenpijl, negende 
in de Grote Prijs Scherens in 
Leuven, veertiende in de Grote 
Prijs van de stad Zottegem en 
nu achtste in de Schaal Sels.

“Met de ploegleiding was af
gesproken om meer grote koer

sen te rijden. Daardoor pas ik 
voor het kleinere werk want 
het is belangrijk om in deze
1.1koersen fris aan de start te 
komen”, gaat Joeri Stallaert 
verder die volgend seizoen 
wellicht de kleuren blijft ver
dedigen van CibelCebon. “Ik 
heb het er naar mijn zin en er
heerst een goede verstandhou
ding met de ploegleiding. Ik be
sef dat ik mijn plaats heb ge
vonden. Ik was ooit prof en ken
dat wereldje dus. Het is mooi 
dat ik nu als elite zonder con
tract kan bewijzen dat ik eigen
lijk wel profwaardig ben. Maar 
ik heb vooral het plezier in het
koersen teruggevonden en dat 
is toch wel primordiaal om te 
kunnen presteren”.

Tevreden Joeri 
Stallaert kan in finale 
niet weerstaan aan 
ferme uithaal van 
Wout Van Aert
Joeri Stallaert blijft de 
ereplaatsen opstapelen in 
de betere Vlaamse prof
koersen. Gisteren was hij 
in de alweer spektakelrij
ke Schaal Sels de beste 
OostVlaming. “Deze acht
ste plaats schenkt me veel 
voldoening”, stelde de 
renner van CibelCebon.

GEERT STEVENS

Joeri Stallaert: “Plezier in het koersen teruggevonden.”M
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De eerste rit in de Grote
Prijs Hemico draaide uit op
een Britse overheersing. De
Belgische meisjes kwamen 
niet in het hoofdstuk voor. De
Britse kampioene Eleanor
Dickinson versloeg in een
spurt met twee haar jongere 
landgenote Jessica Roberts.

77 rensters gingen van start in
deze internationale tweedaagse
voor de meisjes jeugd die op het
einde van de tweede ronde werd
opgeschrikt door een zware val
partij. Net voor het aanvatten
van de derde van in totaal zeven
ronden gingen in de laatste
rechte lijn naar de aankomst een
tiental rensters tegen de vlakte. 

De Nederlandse Floortje Van
Den Berg en vooral Yana Sche
pers waren er het ergst aan toe.
Beiden bleven echter bij be
wustzijn. De Isorexrenster uit
Begijnendijk werd overgebracht
naar het ziekenhuis van Zotte
gem. 

Halfkoers liet een trio met de
Britse meisjes Lauren Dolan en
Sophie Wright en de Ierse Emi
ly Birchall de eerste uitval van
de namiddag optekenen. Maar 
deze vlucht hield maar korte tijd
stand. Vrijwel meteen versnel
den twee andere Britse meiden:
Eleanor Dickinson en Jessica 
Roberts, in het gezelschap van
de Nederlandse Ester Van Der
Burg. Laatstgenoemde moest de 
rol echter snel lossen. Dickin
son en Roberts koersten dapper 
door en zagen hun voorsprong 
boven de minuut uitstijgen. 

In de spurt won de Britse kam
pioene Dickinson het pleit en
mocht met haar ritzege meteen 
ook de leiderstrui om de lenden 
trekken. Jessica Roberts (eer
stejaarsjunioren) en Shari Bos
suyt (tweedejaarsnieuwelingen)
leiden in het jongerenklasse
ment, Sophie Wright voert het
bergklassement aan. 

Vandaag wordt in Erwetegem
de tweede en laatste rit verre
den.   (gsg)

WIELRENNEN MEISJES JEUGD 
GROTE PRIJS HEMICO IN ERWETEGEM

Britse kampioene 
Eleanor Dickinson 
zwaait de plak

De wedstrijd in tweede pro
vinciale A tussen Evergem
Center en FC Latem werd na
87 minuten voortijdig afgeflo
ten. De ingevallen 32jarige
Mathieu Verbeken (FC Latem)
stond 12 minuten op het veld 
toen hij wegens hartklachten
in elkaar zakte. Er was onmid
dellijk een defibrillator aanwe
zig waarna Verbeken naar een
Gents ziekenhuis werd wegge
voerd. Hij zal er enkele dagen
op de intensieve afdeling wor
den verzorgd waarna hij nor
maliter naar huis zal kunnen.
Hij stopte zes jaar geleden we
gens aanhoudende hartklach
ten maar besloot om dit sei
zoen de schoenen opnieuw aan
te binden. Hoewel nog vijf mi
nuten te spelen was, besliste
ref Jan Van Mele om de match
niet meer te laten hervatten
waardoor de 11 tussenstand
behouden blijft.  (jp/ivh)

VOETBAL 2DE PROVINCIALE

Mathieu Verbeken 
(FC Latem) zakt in elkaar

Na de unieke zesde plaats van
Ruben Claeys (KR Sport Gent)
in de Afinale van de dubbel
twee probeerden zijn clubge
noten Eveline Peleman en
Axelle Boels om hun WK te
kleuren met ereplaatsen in de
Bfinale. Eveline kon weer het
tempo in de aanvangsfase niet
aan. De exwereldkampioene
probeerde met de op één na
snelste laatste 500m de vierde
plaats te pakken, maar strand
de op drie seconden van de
Oostenrijkse Pless. Zij sluit dus
haar WK als 11de op 22 skiffeu
ses af. Axelle Boels was nog
dichter bij die top tien. Zij fi
nishte in de ongestuurde vier
vijfde op amper vier tienden
van één seconde van de Neder
landse vier. Toch mag zij met
haar elfde plaats wel op een ge
slaagd WK terugblikken.   (bll)

ROEIEN WK JUN/WKU23 EN WK 
NIET-OLYMPISCH 

Peleman en Boels 
sluiten WK af op een 
11de plaats

WIELRENNEN 
ELITE Z/C & BELOFTEN 
GIJZENZELE: JOVANY VAN OUDEN
HOVE  In de vijfde van negentien ronden werd 
de wedstrijd in een beslissende vorm gegoten. Ke
vin Van Impe, Mathias Ballet, Timmy Diependaele, 
Stijn Van Boxstael, Jens De Meyere, Robby Cobba
ert, Bart Pieters, Frederik Van Boven, David Des
mecht en Jovany Van Oudenhove hadden half 
koers een boni van 1'30”. Van Boxstael verloor 
voeling met de koplopers. In de zestiende ronden 
bundelden Van Oudenhove en Desmecht de krach
ten. In die volgorde reden ze over de finish. Van 
Impe eindigde derde voor Van Boven. (fdg)  
OORDEGEM: TIJS DELBAERE   Karel 
Bontinck werd nog voor de start het slachtoffer van 
een valpartij en diende verstek te geven in een 
avondcriterium met 22 deelnemers. In de zes van 
dertig ronden werd de koers in een beslissende 
plooi gelegd. Renaat Demeter, Kurt Eeckhout, Tijs 
Delbaere en Jonas Goeman bundelden de krachten. 
Een counter van Quincy Vens, Bjorn De Decker, Pie
ter De Paepe en Herman Vanhoucke strandde op 
tien seconden. Delbaere haalde het voor Goeman, 
Eeckhout en Demeter en reden als enigen uit. (rwd) 
OVERMEREBERLARE: MATTHIAS 
ONGENA  Een overvolle kalender (8 wedstrijden 
in Vlaanderen op dezelfde dag) en de hitte zorgden 
voor slechts 19 deelnemers aan “Het Neerhof”. Die 
maakten er een lange doorgedreven trainingstocht 
van waar slechts een vijftal renners onderweg af
haakten. In de spurt haalde thuisrenner Matthias 
Ongena zijn vierde zege van het seizoen. Cibel
ploegmakker Kenny Goossens strandde op één 
lengte. Aaron Vervaeke, Thomas Van de Velde en 
Wesley Coudenys maakten de top vijf vol. (ies) 
VERREBROEK: TIM VERCAUTEREN 
Ondanks 1000 euro premies stonden slechts 16 
renners aan de start. Stijn Verbeke maakte vroeg in 
de wedstrijd een doodssmak. Maar finaal kwam hij 
er met schaafwonden vanaf. Intussen waren Tim 
Vercauteren en Guy Van Broeckhoven aan de haal 

gegaan. Hun voorsprong liep op tot 2 minuten. 
Daarvan hielden ze er nog een minuut over in de 
finale. Van Broeckhoven verzamelde meer dan 500 
euro premies maar werd in de spurt geklopt door 
Vercauteren. Tony Heirbaut spurtte zich derde voor 
Indiana Slabbinck. (ies) 
WONDELGEM: MARIO WILLEMS  41 
renners gingen van start in de Gentse deelgemeen
te voor een wedstrijd die aanvankelijk werd geken
merkt door verschillende aanvalspogingen. In de 
zevende van negentien af te leggen viel de beslis
sing toen een achttal met Christophe Van Cauwen
berghe, Kevin Vancraeynest, Bjorn De Decker, Ma
rio Willems, Kenny Constant, Steven Vandemeule
broecke, de Brit Alex Luhrs en de Oekraïener Artur 
Tsvetkov snel een voorsprong van twee minuten 
lieten optekenen. Op drie ronden van het einde 
diende Tsvetkhov voorin de rol te lossen. Mario 
Willems heerste zoals in zijn beste dagen en won 
het pleit voor De Decker en Constant.  (gsg) 

JUNIORES 
LAARNEKALKEN: THIBAU VER
HOFSTADT   Thibau Verhofstadt, de Israeliër 
Guy Weinberg en Michael Steyaert lieten zich op
merken als premiekapers. Na een premiespurt trok 
Steyaert door en hij kreeg versterking van de Brit 
Ben Foames, Lennerd De Mol, Karel Vereecke, de 
Nederlander Jesse Huijbregts, Tuur Van Den Bergh, 
Yorgo Baeyens, Weinberg en Verhofstadt. De rest 
van de deelnemers mocht bij het aansnijden van 
de voorlaatste ronde stoppen. Verhofstadt, die aan 
tien voltreffers zit, regelde de spurt voor Weinberg 
en Van Den Bergh. (fdg)  
MELSELE: RUNE HERREGODTS  Vik
tor Verschaeve, pas terug van een klimstage, en de 
Nederlander Stef Zeestraeten waren de eerste aan
vallers van de middag. Na een hergroepering ging 
Kenneth Caethoven. Hij kreeg Dylan De Peuter en 
de Nederlander Bram Nelck in steun. Nog wat later 
pikten ook Rune Herregodts, Lukas Van Nunen en 
Gill D'Heygere aan. Dit zestal bleef voorop. In de 
laatste 15 kilometer splitste de groep in twee en 

bleven Van Nunen, Herregodts en Zeestraeten 
vooraan over. In de spurt was Herregodts de snel
ste. (ies) 

NIEUWELINGEN 
OOSTAKKER: NIELS VANDEN HEE
DE  45 renners namen de start in deze geani
meerde wedstrijd. De eerste speldeprik kwam in de 
vijfde van zestien af te leggen ronden op naam van 
Liam Slock, Lucas De Mangelaere, Thomas Vercau
teren en Arno Claeys. Ook een poging van het duo 
Yentl Vandevelde en Arjan Poleij was geen lang le
ven beschoren. Op vier ronden van het einde ver
snelde het trio Thomas Naudts, Wannes De Beer en 
Branko Huys maar ook deze keer volgde snel een 
hergroepering. De beslissing viel op twee ronden 
van het einde. Thomas Vercauteren demarreerde 
en kreeg Niels Vandenheede mee in zijn spoor. Bei
den bleven vooruit en in de spurt pakte Vanden 
Heede zijn tweede voltreffer van het seizoen. Yentl 
Vandevelde werd derde. (gsg) 
OTTERGEM: RUBEN VERHULST   Jef 
Wachters en Tijl De Decker trokken in de eerste 
van twaalf ronden al ten aanval. In de derde ronde 
sloot Xander Geysels aan. Halfweg werd het trio 
gevat. In de tiende ronde versnelden Wouter De 
Cleen, Jenno Berckmoes, Aaron Stockx, Matthew 
Van Schoor, Ruben Verhulst, Luca Van Boven en Jef 
Wachters. Ze liepen één minuut uit. Stockx werd 
twee keer gecounterd. Ook De Cleen en Van Boven 
raakten niet weg. Verhulst toonde zich duidelijk de 
snelste voor Berckmoes, De Cleen, Stockx en Van 
Boven. (rwd) 
UITBERGEN: BRENT SEELS  Een groep 
van zeven met de Brit Matthew Lewis, de Nederlan
ders Van Hassel en Kerckhaert, Fabio Van den Bos
sche, Brent Seels, Matthew Van Schoor en Thomas 
De Pestel konden zich na 35 kilometer afzonderen. 
In de finale sloten nog vijf renners aan: Ruben Van 
Landschoot, Joost Bekaert, Stijn Van Biesen, Tho
mas Vercauteren en Arthur Senrame. De groep 
bleef ondanks heel wat aanvalspogingen samen. In 

de spurt haalde Brent Seels zijn tweede zege van 
het seizoen. Van Den Bossche strandde in zijn wiel. 
(ies) 
WOUBRECHTGEM: THOMAS 
NAUDTS  Halfweg zonderden Mauro Verwilt, 
Matthias Dethy, Jordy Meersschaert, Ben Kerre
mans en de Japanner Yuta Hosoda zich af. Hosoda 
ging overboord, maar Seppe Coveliers en Sybren 
Van Houte maakten de brug. De kopgroep groeide 
uit tot twaalf renners, maar hey peloton keerde te
rug. Verwilt, Kerremans en Gilan Verhecken ont
snapten in de voorlaatste ronde. Thomas Naudts 
en Hosada sloten aan. Naudts regelde de sprint 
van de vijf koplopers voor Hosoda, Verhecken, Ver
wilt en Kerremans. (rwd) 

VROUWEN-ELITE 
BERLARE: LAURETTA HANSON  Gilke 
Croket (die sinds kort in Berlare woont en dus zo
wat voor eigen volk reed), Lensy Debboudt, Ann
Sophie Duyck, de Australische Lauretta Hanson en 
de Zweedse Sara Penton gingen er halfkoers van
door. Ze liepen steeds verder weg. Het peloton, 
waar de ploegmakkers van Debboudt de deur op 
slot hielden, mocht spurten voor de zesde plaats. 
Kelly Druyts toonde zich de snelste. Bij de leiders 
was Hanson de beste. De Australische boekte haar 
eerste zege. Croket en Penton stonden mee op het 
podium. (ies) 

JUNIOREN 
ISOREX CYCLING TEAM  Thi-
bau Verhofstadt, Gil D'heygere, 
Cédric Beck en Aaron Van Poucke 
stappen na dit seizoen over van 
het Isorex Cycling Team naar VL 
Technics-Experza-Abutriek waar 
ze allen bij de beloften zullen de-
buteren.  (gsg)

VROUWEN 
SOFIE DE VUYST  Sofie De 
Vuyst eindigde zaterdag vijfen-
twintigste in de wereldbekerwed-
strijd van het Franse Plouay.  
(gsg)

Met enkel nog de slotwed
strijd in Adinkerke op zaterdag
3 september heeft Jochen De
weer een optie genomen op de
eindzege in de LottoBeker van
België. Deweer won in Rum
men voor Ken De Fauw en Ge
offrey Pauls.  (fdg)

Individueel:  1. Jochen DEWEER 131, 2. Yves Coolen 
107 punten, 3. Brecht Stas 85, 4. Miel Pyfferoen 63; 5. 
Kenzie Boutté 61, 6. Davy Commeyne 55, 7. Kevin Van 
Impe 50, 8. Alexander De Keersmaeker 42, 9. Guust De 
Smul 39, 10 Jens Moens 38.
Ploegenklassement: 1. Tops AntiekAntiek 6 CT 213 
punten, 2. Rock WerchterToekomstvrienden 198, 3. 
Royal Cureghem Sportief 189, 4. Wetterse Dakwerken
TrawoboVDM CT 186, 5. Goma DakwerkenVDB 
Steenhouwerij CT 180. 

WIELRENNEN ELITE Z/C EN BELOFTEN 
LOTTO-BEKER VAN BELGIË

Jochen Deweer neemt 
optie op de eindzege


