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ANTWERPEN 
HOCKEY  WORLD LEAGUE VROUWEN (21 JUNI - 2 JULI IN BRUSSEL)  RED DRAGONS

“We willen eigenlijk de finale spelen”

Met zes geselecteerden is
regerend landskampioen
Braxgata de hofleverancier
van de Red Panthers. De
Braxgata-meisjes Judith
Vandermeiren, Aline Fobe,
Pauline Leclef, Barbara
Nelen, Lien Hillewaert en
Louise Versavel krijgen in
Brussel het gezelschap van
nog drie andere Antwerpse
Hockeysters: Elena Sotgiu
en Manon Simons van He-
rakles en Anne-Sophie
Weyns van Victory. Dat
maakt dat net de helft van
de nationale selectie uit
Antwerpse meisjes bestaat.
Manon Simons vervangt de
aan de hand geblesseerde
Michelle Struijk van Ant-
werp. 

De Belgische meisjes zit-
ten in een poule met Aus-
tralië, Maleisië, Nieuw-
Zeeland en Spanje. Er zijn
twee poules van vijf lan-
den. De beste acht plaatsen
zich voor het WK. 

“Wij willen in iedere wed-

strijd punten pakken, ook
tegen een topland als Aus-
tralië”, zegt Judith Van-
dermeiren, één van de er-
varen sterkhouders in de

ploeg. “We willen meer be-
reiken dan alleen maar die
kwalificatie voor het WK.
Het is onze ambitie om een

plaats bij de beste vier te
bereiken en als het even
kan ook de finale te spelen.
We spelen voor eigen pu-
bliek en het vertrouwen is
er.” 

De aanvoerder van Brax-
gata kan vergelijken met
twee jaar geleden. “Het is
inderdaad al twee jaar ge-
leden dat we een groot tor-
nooi speelden. Na het mis-
sen van de Olympische
Spelen in Rio zijn we stil-
aan weer gaan opbouwen.
Ik heb de indruk dat de
ploeg nu hechter aan el-
kaar hangt dan toen. Ik heb
er een beter gevoel bij.
Maar onze kern is nog zeer
jong. Ik denk dat de gemid-
delde leeftijd rond de een-
entwintig jaar schommelt”,

vervolgt Vandermeiren,
die eind mei nog aan het
feest was toen ze met haar
club Braxgata de tweede ti-
tel op rij pakte.

De Red Panthers worden
getraind door Niels Thijs-
sen, die het Belgische
vrouwenhockey goed kent.
Hij was drie jaar coach bij
de meisjes van Ant-
werp. De wedstrijden wor-
den gespeeld op het veld
van de Brusselse club Ra-
sante. Donderdag staan de
Red Panthers tegenover
wereldtopper Australië.
Zaterdag is Maleisië de te-
genstrever, zondag Nieuw-
Zeeland en dinsdag wordt
tegen Spanje gespeeld.
Daarna volgen de plaat-
singswedstrijden.

Judith 
Vandermeiren gaat 
met Red Panthers 
op zoek naar WK-
kwalificatie

Vandaag begint in Brussel 
de halve finale van de 
Hockey World League 
voor vrouwen. De Red 
Panthers, onze Belgische 
vrouwenploeg,  beginnen 
pas morgen tegen Austra-
lië aan hun tornooi. Doel 
van Judith Vandermeiren 
en co: zich plaatsen voor 
het WK 2018.

JAN BRYS

JUDITH VANDERMEIREN
SPEELSTER RED PANTHERS

“Na het missen van 
de Olympische Spelen 
in Rio zijn we stilaan 
weer gaan 
opbouwen”

Judith Vandermeiren aan het werk 
tijdens de World League van twee jaar
geleden tegen Zuid-Korea. 

PH
O

TO
 N

EW
S

“De selectie was een complete 
verrassing. Natuurlijk hoopte ik 
er een heel klein beetje op, maar 
het was toch onverwacht dat ik 
een mailtje kreeg”, bekent de 
Belgisch kampioene 3000 meter 
steeple. 

“Ik leg me nog maar een paar 
jaar toe op de steeple. Er komt 
veel techniektraining bij kijken 
en af en toe val je ook een keer. 
Een eenvoudig onderdeel is het 
zeker niet.” Vallen deed ze on-
langs nog op 27 mei op de IFAM. 
“Heel ongelukkig. Het was wat te 
verwachten aangezien we met 37 
aan de start stonden en allemaal 
samen richting eerste steeple-
balk stormden. Het was ook mijn 

laatste wedstrijd, want nadien 
begonnen mijn examens. Aan-
vankelijk had ik ook niet direct 
een wedstrijd gepland, maar te-
gen de Europabeker zeg je niet 
neen natuurlijk.”

De studente bio-ingenieur 
hoopt haar mannetje te staan 
tussen het internationale geweld.

“Het kan meevallen of tegenval-
len. Ik ben de uitslagen van de 
voorbije jaren al eens gaan nakij-
ken. Het ene jaar is de steeple al 
sterker bezet dan het andere, 
maar meestal zijn er wel één of 
meerdere landen die ik zou moe-
ten kunnen volgen”, vermoedt 
Godden, die op 28 juni haar 21ste 
verjaardag viert.

“Ik maak me totaal geen illusies
over het zeer hoge niveau van die 
wedstrijd. Ik ga er vooral van ge-
nieten en me niet laten intimide-
ren door de omstandigheden en 
de andere atletes. Hopelijk komt 
er dan een mooie tijd uit de bus. 
Het zou fantastisch zijn om voor 
België een persoonlijk record te 
lopen.”  (basp)

ATLETIEK EUROPABEKER 

Elke Goddin: “Selectie is een complete verrassing”
Elke Godden mag België 
vertegenwoordigen op de 
3000 meter steeple in het 
Finse Vaasa (23-25 juni). 
Voor de loopster uit Hemik-
sem is het de eerste keer 
dat ze het nationale truitje 
mag aantrekken op een in-
ternationale wedstrijd.

“Ik zat in Bavegem van bij 
het begin goed in de wed-
strijd”, aldus de 22-jarige 
renner uit Terhagen bij 
Rumst. “Al tijdens de eerste 
ronden was ik mee met een 
vlucht van negen renners, 
maar de samenwerking ver-
liep te stroef en we werden 
weer gegrepen. Samen met 
mijn ploegmaat Matthias 
Onghena ging ik kort daarna 
achter een andere ontsnap-
ping aan. We slaagden erin 
om samen met tien anderen 
zo op kop te komen en ook te 

blijven.”
“Met nog een aantal ronden 

te rijden werd die kopgroep 
gehalveerd. In de beslissende 
vlucht had ik mijn ploegmaat 
Yoni Lagneaux aan mijn zijde. 
Met hem sprak ik af dat hij op
vijfhonderd meter voor de 
streep zou demarreren. Werd 
er niet gereageerd, dan was 
dat in zijn voordeel. Werd hij 
geremonteerd door de rest, 
dan was dat goed voor mij, 
want als snelste van ons bei-
den zat ik op die manier in 
een zetel. Mijn ploegmaat 
werd gegrepen en in de spurt 
kon ik mijn slag thuishalen en 
mijn tweede zege op twee da-
gen tijd binnen rijven.”

“Mijn conditie groeit duide-
lijk naar zijn beste niveau. 
Bovendien verdraag ik de 
warmte bijzonder goed. Dat 
heb ik mogen ervaren toen ik 
met mijn vroegere club deel-
nam aan de Ronde van Frans-

Guyana. Daar was het uitzon-
derlijk warm en toch had dat 
nauwelijks invloed op mijn 
prestaties.” 

De renner van het Baguet-
Miba-Indulek-Derito Cycling 
Team kijkt met vertrouwen 
de volgende weken tegemoet. 
“De eerstvolgende wedstrijd 
die ik met rood heb aange-
kruist, is de Omloop Het 
Nieuwsblad begin juli. Ook in 
de Ronde van Vlaams-Bra-
bant en de Ronde van Oost-
Vlaanderen wil ik proberen 
me in de kijker te rijden. Als 
ik in die wedstrijden mijn 
conditie naar een nog hoger 
niveau kan krikken, kom ik 
hopelijk met mijn allerbeste 
benen aan de start van het BK 
voor beloften in Stabroek half 
augustus. Dat parcours moet 
me goed liggen. Een knalpres-
tatie in die wedstrijd zou na-
tuurlijk het summum zijn.”  
(kle)

WIELRENNEN BELOFTEN 

Pauwel Verhulst won het voorbije weekend twee keer op rij:
“Ik hoop op een knalprestatie op het BK”
Vrijdagavond won Pauwel 
Verhulst een dernywed-
strijd in Boom, maar daar 
was zijn honger niet mee 
gestild. Zondag, in het 
Oost-Vlaamse Bavegem, 
flitste hij opnieuw als eer-
ste over de streep. Meteen 
goed voor zijn eerste twee 
zeges van het seizoen.

“Ik was al als kleine jongen
supporter van Antwerp, draag
die club al vele jaren in mijn
hart en was er ook trainer. Het
is fantastisch dat we onze ope-
ningsmatch tegen de Great Old
kunnen spelen. Al wordt het
ook een hele uitdaging”, zegt 
Van Dijck.

De trainer wil van zijn spelers
zien dat ze hun huid duur ver-
kopen. “Winstkansen hebben
we uiteraard niet, maar ik wil
mijn spelers wel alles zien ge-
ven. De jongens moeten niet
extra gemotiveerd worden om
tegen Antwerp te spelen. Om-
dat we de voorbereiding op ons
seizoen pas echt op 17 juli star-
ten, moeten we het gevaar op 
blessures erbij nemen. Ik hoop 
dat mijn spelers half juli alle-
maal present zullen tekenen.
Nu blijven er enkele vaste pi-
onnen afwezig. De kans dus
voor enkele jonge spelers om
zich te bewijzen. Ik hoop dat ze
die kans grijpen.”

Van Dijck gaat ervan uit dat er
veel volk zal opdagen voor de
vriendschappelijke wedstrijd.
“Veel Antwerpsupporters zul-
len willen zien hoe de ploeg
zich presenteert met Bölöni als
nieuwe coach. Wat Brasschaat
betreft, hoop ik dat mijn spe-
lers veel voetbalhonger en
mentaliteit zullen tonen. Het
resultaat is bijzaak. Ze moeten
er gewoon proberen van te ge-
nieten.”  (wp)

Jo Van Dijck: “Ik draag 
Antwerp in mijn hart”

Het eind vorig seizoen naar 
tweede provinciale gede-
gradeerde Brasschaat start 
de nieuwe campagne met 
een oefenwedstrijd tegen 
het naar eerste klasse ge-
promoveerde Antwerp. 
Leuk voor Jo Van Dijck, de 
nieuwe trainer van Bras-
schaat, die vorig seizoen 
nog coach was van de belof-
ten van Antwerp.

VOETBAL VRIENDSCHAPPELIJK  
BRASSCHAAT - ANTWERP 
(VANAVOND 19.30U)


