
Voetbal

Hafez-Bougrine (Lierse)
niet naar Bröndby

DeeerderaangekondigdetransfersvanKa-
rimHafezenSabirBougrinenaardeDeense
topclubBröndbygaandantochnietdoor.Af-
gelopen weekend werd voor beide spelers
eenmondelingakkoordbereiktomtrenteen
uitleenbeurt voor een jaar, maar als puntje
bij paaltje kwamwerd die deal nooit op pa-
pier gezet. Gisterenwerd de operatie finaal
afgeblazen. Bougrineblijft nubij Lierse. Ka-
rimHafezzoektmogelijkalsnogandereoor-
den op. De Egyptische linkback komt op-
nieuw nadrukkelijk in beeld bij de Franse
tweedeklasser Lens, waaraan hij eerder al
werdgelinkt. (KDC)

★RUPELBOOM
JeroenMertensmoeteenkleineoperatieon-
dergaan. Hij heeft een cyste in de knie en
staat4à6wekenaandekant.Mertensmiste
de voorbije twee seizoenen zo goed als vol-
ledig door telkens in één van de eerstemat-
chen de kruisbanden te scheuren. Rupel
Boom anticipeerde al op zijn afwezigheid
doorMiguelMeesvooréénjaartehurenvan
KVMechelen. (NPK)
★BERCHEMSPORT
Berchemkwamgisterenavondtoteenover-
eenkomstvooréénseizoenmetdeGhanese
centraleverdedigerRansfordAddo(33).De
jongerebroervandeGhanese international
Eric Addo (Club Brugge en PSV), speelde in
hetverledenonderanderevoorDeinze,Ha-
relbeke, Paphos (Cyprus) en in China bij
ShangaiEasiaenWuhanZall. (BPA)

Atletiek

Elke Godden wint
3000 meter in Mol

ElkeGodden(AVKA)wonzaterdagopdeFlanders
ClassicsinMolde3000meterin10.03.22.Zebleef
tweesecondenbovenhaarrecord.Op20augustus
won de 20-jarige loopster nog de 3000m steeple
inMerksemin10.50.20.OphetBKjunioresenbe-
loften op 11 september in Nijvel is ze de grote fa-
vorietebijdebeloftenopde3000msteeple.
JJaannAAddrriiaaeennsseennkkllookktt3300..1166..1166oopp1100..000000mmEErrttvveell--
ddee —— Jan Adriaensen is in Ertvelde provinciaal
kampioen op de 10.000 meter geworden in
30’16»16.DeStabroekenaarisaangeslotenbijAC
Hammewaardoor hij in aanmerking kwam voor
deprovincialetitel.
HHaannddvvoollAAnnttwweerrppeennaarreenn aall zzeekkeerr vvaann ttiicckkeett vvoooorr
HHaawwaaïï ——Vlak voor de definitieve afsluitdatum
zijn er al een handvol Antwerpenaren zeker van
hun ticket voor Hawaï. Op de voorlopige deelne-
merslijst diehet laatstgeüpdatetwerdprijken42
Belgen waaronder een handvol Antwerpenaren.
Merksemnaar Bart Aernouts, Essenaar Bart
Schrooyen, Hoogstratenaar Bert Martens, Sam
DeBruynuitHalle-Zoersel enKevinVanOevelen
zullen van de partij zijn op deMoeder aller triat-
lons. (BSE)

Basketbal

DeBelgianLionsbeginnenvan-
avond (18uur)aanhunkwalifica-
tiecampagnevoorhetEK2017.
Eerste tegenstander ishetnietige
Cyprus.Deoverige tegenstanders
ingroepAzijn IJslandenZwitser-
land.DeLions,diealhunthuis-
wedstrijden indeLotto-Arenaspe-
len, zijnde favoriet voorgroeps-
winst.

DeLionsgaan,nahetEK2011 inLi-
touwen,hetEK2013inSloveniëen
het EK 2015 in Letland/Frankrijk,
op zoeknaar eenvierdeopeenvol-
gende EK-kwalificatie. Bonds-
coach Eddy Casteels rekent daar-
voor opVincentKesteloot: 21 jaar,
Antwerpenaarenditseizoenactief
bijOostende.
«Het doel is 6 op 6 en de eerste
plaats», zegt Vincent Kesteloot.
«Alswe de resultaten van de voor-
bije jarenbekijken,zijnwijgroeps-
favoriet. Maar makkelijk zal het
nietzijn.Wantdoorblessuresmis-
sen we heel wat spelbepalende
spelers.»
De Lions kunnen in deze EK-kwa-
lificatiecampagneniet rekenenop
SamVan Rossom, Quentin Serron,
MattLojeski,AxelHervelleenPier-
re-Antoine Gillet. Ondanks de af-
wezigheid van deze sterkhouders
kenden de Lions een hoopvolle
voorbereidingmet enkele knappe
resultaten.
«Deresultatenindevoorbereiding
waren zeer goed. We wonnen 5

KESTELOOT EN BELGIAN LIONS BEGINNEN IN LOTTO-ARENA AAN EK-KWALIFICATIE

«Voor zes op zes en eerste plaats»

vanonze7oefenmatchenenwaren
de sterkste in de toernooien van
MacedoniëenPolen.Datgeeftver-
trouwen voor de komende wed-
strijden.»
Door de vele afwezigheden selec-
teerde coach Eddy Casteels ver-
schillendespelersuitdeU23.Naast
Vincent Kesteloot werden ook
HansVanwijnenLoicSchwartzop-
genomen inde selectie.
«MetdeU23hebbenweal een lan-

gevoorbereidingachterderug.Dat
heeft de integratie vlotter doen lo-
pen. Het hoogtepunt met de U23
kendenweinFinland.Naeenweek
stageoefendenwe tegeneencom-
pleetFinland,methuntopperKop-
ponendie volgend seizoen bij Bar-
celona speelt. We gingen nipt on-
deruitmet77-71.»
Programma Lions in de Lotto-Are-
na:07/09Lions-IJslanden14/09Li-
ons-Zwitserland. (BDD)

VincentKesteloot en deBelgian Lions beginnen
met vertrouwen aan de kwalificatiecampagne. Foto BELGA

Fred Vanderbiest (Antwerp) heeft met Vleminckx extra wapen

«Type dat prima past op Bosuil»
Antwerp sluit de trans-
ferperiode af als dé gro-
te slokop in eerste klas-
se B. Na de komst van
eersteklassers als Ca-
mus, Buyl, Dierckx en
Remacle haalde de Gre-
at Old nu ook nog Björn
Vleminckx naar de Bos-
uil. De 30-jarige spits en
gewezen topschutter
van de Eredivisie moet
de oudste club van het
land eindelijk weer naar
eerste klasse loodsen.
RAF VAN DYCK

Nadat JosephAkpala(diegeblesseerd
uitviel bij KV Oostende) plots geen
optie meer bleek, was het lange tijd
windstil wat betreft de zoektocht
naareenextraspitsbijAntwerp.Maar
daags voor het sluiten van de trans-
fermarkt kon er dan toch een klein
vreugdedansje af bij Fred Vander-
biest,wantmetBjörnVleminckxzet-
te nog een grote vis zijn krabbel in
Deurne-Noord.
«Vleminckxisabsoluuteenspelerdie
qua typeenprofiel perfect past opde

Bosuil», liet Vanderbiest eind vorige
week al verstaan toen we bij de T1
polstennaardemogelijkeinteressein
de ex-spits van onder meer KV Me-
chelenenClubBrugge, toenbleekdat
die na een wisselvallig avontuur in
Turkijezijncontracthadlatenontbin-
denbij tweedeklasserGöztepe Izmir.
Vleminckx is van nature een speler
die niet alleen een neus voor goals
heeft,maarbovendiennietvies isom
voorin het vuilewerk op te knappen.

Qua karakter en mentaliteit lijkt de
spits uit Boomniet alleenopVander-
biest, met zijn strijdershart moet hij
de geknipte man zijn om de Bosuil
mee invuurenvlamtezetten.
«Devoorzitter (PatrickDecuyper) zei
me meermaals dat Antwerp nog op
zoekwasnaar dat type speler», aldus
Vleminckx.«Hijwasheelovertuigend
en straalde veel vertrouwen uit naar
mij. Dat doet uiteraard deugd, zeker
omdat ik toch meer dan drie seizoe-

nenuitBelgiëbenweggeweest.»
Dekersverseaanwinst tekendeopde
Bosuil voor twee seizoenen en moet
vooralhetscorendvermogenopkrik-
ken. «Of ik iets te bewijzen heb? Zo
voelt het voor mij niet», zegt Vle-
minckx. «Ik weet van mezelf wat ik
kan en ookwat ik niet kan,maar ben
er tegelijk van overtuigd dat ik dit
Antwerp iets kanbijbrengen. De titel
iseenabsolutemust,dusikweetmet-
eenwatmetedoenstaat.»

MetBjörnVleminckx hooptAntwerp de begeerde promotie te kunnen verwezenlijken. Foto AA

Tennis

Els Callens doet aan coaching op TC Maccabi
ElsCallens, bronzenmedaillewin-
nares inhetdubbelspel tijdensde
Spelenvan2000 inSydney, ismet
haar tennisschool (ECC)al enkele
jarenactief opTCAntwerpenvan-
af ditweekendstartookdesa-
menwerking tussendeECC-school
enTCMaccabi inHoboken.Netals
opAntwerpzalde46-jarigeCal-
lenserde tennislessenorganise-
ren.

In dat kader paktMaccabi nu zon-
daguitmeteenkennismakingsna-
middagvoorhetgansegezin.
«Gratis initiatie voor de jeugd en
cardiotennis voor volwassenen
vormendehoofdmootvanhetpro-
gramma», zegt een enthousiaste
ElsCallens. «Metonderandereeen
opslagmeter en een springkasteel
wordterookaanrandanimatiege-
dacht.Ener iseencocktailbarwaar

de Maccabicocktail gedegusteerd
kanworden.»
Cardiotennis waaide over vanuit
Floridaenheefthetverbeterenvan
de conditie enhet verbranden van
calorieënalsvoornaamstedoel.Al-
lesgebeurt ingroepenopdetonen
vanmotiverendemuziek.
Inschrijven voor dit event kan nog
tot en met vrijdag via elscallens-
coaching@gmail.com. (WWT)

Wielrennen
NATHAN VAN HOOYDONCK NA OPGAVE IN

RONDE VAN DE TOEKOMST

«Ik wilde EK niet in
gevaar brengen»

NathanVanHooydonckwassterkopdreef inde
RondevandeToekomstenhadzelfs evenuitzicht
opdegele leiderstrui,maardoor rugpijnmoest
deGooreindsebelofteernoodgedwongendebrui
aangeven.

Van Hooydonck begon voortvarend aan de Ronde
van de Toekomst. In de openingsrit eindigde hij der-
de.
«In slechte weersomstandigheden wilde ik meteen
mijnslagslaan.Metdiederdeplaats lag ikperfectop
schemaomindetijdriteengooitedoennaarhetgeel.
Nadetweededagmoestikdieambitieevenwellaten
varen nadat deNoorGrøndahl Jansen opnieuwmet
succes indeaanvalgingenzominutenpakte.»
In de tijdrit deed Van Hooydonck het met een veer-
tiendeplaatsverrevanonaardig.
«Een verkeerde inschatting van een scherpe bocht
kostteme daarin jammer genoeg een plek in de top
tien.»
‘sAnderendaagstrokhet jongegewelddebergen in.
VoorVanHooydonckhetbeginvanheteinde.
«Na de eerste bergrit kreeg ik last vanmijn rug. Het
leek loos alarm, maar eens op de fiets draaide het
vierkant. In de volgende rit ginghet vankwaadnaar
erger. Aandringen had weinig zin en bondscoach
Jean-Pierre Dubois adviseerde me dan ook om de
strijd testakenomzohetEK inhetBretoensePlume-
lecvanhalfseptemberniet ingevaartebrengen.Dat
EKwordtnumijnvolgendegrotedoel.Mitsvoldoen-
de rust en behandeling zou de rug geen roet in het
etenmogengooien.» (JBH)

Voetbal
TWEEDE PROVINCIALE A

WESLEY BOSSIER - MARIABURG

«Met de voetjes op de
grond blijven»

WesleyBossier, goedvoordeopeningstrefferen
eenassist, hielpMariaburgzondagbij zijncom-
petitiedebuutaaneen3-1-derbyzege tegen
Kaart.

«Dankzij mijn vroege goal en de rode kaart voor de
bezoekers zatenweal snel op rozen», doetde21-ja-
rigemiddenvelderzijnverhaal. «Bij de rust stondhet
bijvoorbeeld al 3-0. Daarom hebben we de tweede
helft gewoongecontroleerd inplaats vannoggekke
dingentedoen.»
Bossier kwam in het tussenseizoen over vanCity Pi-
rates.
«Ik beschouwMariaburg zeker niet als een stap te-
rug. Ikwilhiernietalleenzoveelmogelijkspeelminu-
tenverzamelen.Webeschikkenookovereenzeerde-
gelijke ploeg. Het is in elk geval de ambitie om in de
topzesteeindigen.Almoetenweooknietteveelcon-
clusies verbindenaandematch tegenKaart. De trip
naarSint-Jobkomendweekendzal ongetwijfeldan-
dere koek worden. Laat ons daarom maar met de
voetjesopdegrondblijven.» (KGS)

VIERDE PROVINCIALE A
TOM BALEMANS SPEELT MET SK PUTTE

DERBY TEGEN EX-CLUB

«Berendrecht zal me altijd
nauw aan het hart liggen»
TomBalemansgaatvanavondmetSKPutteop
bezoekbijbuurenex-clubBerendrecht.

«Ik heb er niet alleen jaren gespeeld», vertelt Bale-
mans. «Ik kenerookheelwat volkwaardoorde club
mealtijd na aan het hart zal liggen. En ik ben niet de
enigemeteenverledendaar.Hetwordtdusongetwij-
feld eenmatch op het scherp van de snee tegen een
goede ploeg, die gewapend is ommee te doen voor
deprijzen.Al zoudenwij datookmoetenzijnmetde
aanwezigekwaliteit.Het is in elkgeval debedoeling
omminstens even goed te doen als onze vijfde plek
vanvorig jaar.»
PutteSK,datopdeopeningsspeeldagvrijwas,begon
zaterdagaanhet seizoenmet een 1-3-zege in en te-
genNieuwmoer.
«Het was zeker nog niet top, maar dat komt wel in
orde.JemagnietvergetendatNieuwmoereenbeetje
onszwartbeestis,wantwehebbenhetaltijdmoeilijk
tegen hen. Anderzijds zijn we dit seizoen wel in de
breedte versterkte waardoor ik iets meer mogelijk-
hedenheb.» (KGS)
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V O E T B A L K A L E N D E R

VIERDE PROV. A
WOENSDAG31/08/2016
19:00Berendrecht-PutteSK
19:00Oostmalle-Donk
19:00St.-Jozef -Heibos
19:00Wildert -Brecht
19:30Nieuwmoer-Wecheld.
20:00Exc.Essen-Wortel
20:00Ol.Essen-AlbertaFCSch
20:00Maria-t-H. -Horendonk

VIERDE PROV. C
WOENSDAG31/08/2016
19:00Muizen-Heffen
19:00Blaasveld-Heindonk
19:00Elzestraat-St.-Amands
19:00O.Hemiksem-Wintam

19:00Hombeek-LeestUn.
19:00Reet-Schelle
19:00Rumst-NielseSV
19:00AartselaarB-Hingene

VIERDE PROV. D
WOENSDAG31/08/2016
19:00Grobbend. -Booischot
19:00Heultje -Wiekevorst
19:00 ImmerVoort-Blauberg
19:00Noordstar-Hallaar
19:00Rijmenam-Peulis
19:00KatelijneB-WavriaB
20:00Berlaar-Bouwel
20:00Grasheide-Ramsel


