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Steepleloopster 
Elke Godden elfde 
op Europabeker
Elke Godden debuteerde afgelopen
weekend in de Belgische ploeg op de
Europabeker in het Finse Vaasa. Door
de stress en een pijnlijke aanvaring
met haar knie tegen de balk, presteer-
de ze niet op haar normale kunnen.
Elke Godden finishte in de 3000m
sleepte als elfde in 11.06.88. De Bel-
gisch kampioene steeple bleef 25 se-
conden boven haar recordtijd. «Het
was niet goed», vond ze. «Ik stond met
veel stress aan de startlijn, waardoor
mijn start niet goed was», analyseert
ze haar race. «De atlete voor me liep
een tempo dat ik normaal zou moeten
aankunnen, maar ik moest een gat la-
ten. Ik probeerde de achterstand zo
klein mogelijk te houden. Omdat ik
me daar zo hard op focuste, vergat ik
de balk. Ik knalde in de derde ronde
met mijn knie tegen de steeplebalk. Ik
kon nog wel rechtblijven. De knie
bloedde, maar ik voelde aanvankelijk
niet veel pijn. Vanaf toen heb ik ge-
woon met een zo goed mogelijke
techniek de balken proberen te ne-
men. De tijd die eruit kwam, was niet
goed.»
Godden, die op 28 juni haar 21ste ver-
jaardag vierde, deed wel een belang-
rijke ervaring op. «De stress heeft me
dood gedaan. Het was nog maar mijn
eerste internationale wedstrijd.
Moest ik opnieuw kunnen lopen, met
de ervaring die ik nu op zak heb, zou
dat een pak schelen. Dan zou ik met
meer concentratie lopen. Maar het is
geen schande. Ik hoor van veel Belgi-
sche toppers dat hun eerste buiten-
landse ervaring ook tegenviel. Ik kan
hier alleen maar in groeien. Ik ben blij
dat ik deze ervaring heb kunnen op-
doen. Ik weet nu ook dat stress een
groot effect kan hebben.»
De rest van de zomer wil de studente
bio-ingenieur nog mooie dingen to-
nen op de afstandsnummers en de
sleeple. «Deze zomer zou ik graag nog
enkele records willen verbeteren. Ik
heb mijn zinnen gezet op een tijd van
10.30 op de steeple. Of dat dit seizoen
al zal lukken, weet ik niet. Normaal
zou ik op het BK de 1500m lopen.
Maar door de zere knie heb ik moeten
afzetten. Na het uitlopen, kon ik mijn
knie niet meer plooien. Er is een zeer
grote bloeduitstorting, maar de dok-
ter dat het spoedig wel in orde komt.»
(BSE)

REEKS 1 ‘PLUS’-TOERNOOI VAN STADE LEUVEN 

Van Asten knalt in Leuven
Dé Antwerpse prestatie op het reeks 1 ‘plus’-
toernooi van Stade Leuven komt voorlopig op
naam van Stijn Van Asten (C+15/5, Blauwe Re-
gen). De 13-jarige Van Asten speelt in Leuevn
voor het eerst bij de 15-jarigen en wipte in de
kwalificaties zijn op papier veel sterkere leeftijds-
genoot Alessio Basile (B+4/6). Zwoegen moest
Van Asten alleszins, want het werd 6-4, 4-6, 7-6.
Een toevalstreffer is deze prestatie zeker niet. In
de volwassen reeksen was Van Asten dit seizoen
bij de mannen 4 reeds de beste op Zevenbergen
en Cantincrode en op die laatste club schreef hij
ook de derde reeks op zijn naam. Vandaag mag
Van Asten zich opmaken voor een kwartfinale te-
gen Diest-speler Viktor Sempels (B+4/6). Tom
Craenhals, clubgenoot van Van Asten, komt van-
daag als tweede reekshoofd voor het eerst in ac-
tie. Hij treft de Waal Valerio Geron. Mogelijk
komt het in halve finale tot een duel tussen beide
Blauwe Regen-spelers. Luc Van de Gruiter
(C+15/1, Raffic) en Baptiste Audenaert (C+15/3,
Gym) maakten het gisteravond in een onderling
duel nog uit wie als derde Antwerpenaar naar de
kwartfinale bij de jongens 15 mag. (WWT)

TENNIS
STERRENTOERNOOI HERENTALSE 

Benjamin Maes verrast 
Dolfyn verliest nipt
Benjamin Maes is een verrassende naam op de
hoofdtabel van het sterrentoernooi van Herentalse.
De Limburger wipte namelijk Bart Mortelmans met
6-4, 6-3. Philip Dolfyn greep daarentegen naast een
plaats bij de laatste zestien. In een heel boeiend duel
verloor hij tegen Vincent Sterkens in twee tiebreaks:
7-4, 7-4. Ook voor Thomas Janssens kwam een ein-
de aan het toernooi. Nadat hij Jonas Loots had uit-
geschakeld trok hij in zijn partij tegen Olivier Rojas
met 6-4 en 6-3 aan het kortste eind.
Bij de vrouwen liet Valentina Khrebtova een knappe
perfo optekenen. Na 6-7 verlies versloeg de Gym-
speelster Julie Couwenbergh met tweemaal 6-2.
Megan Bertrands liet zich niet verrassen. Zij won
met 6-2, 6-4 van Fleur Lambrecht. Vandaag staan
met Caroline Van de Wijgaart-Khrebtova en Annick
Janssen-Bertrands nog twee interessante matchen
op de kalender.
In de derde mannenreeks kreeg Wouter Dom flink
wat tegenstand van Jonas Goossens (7-5, 6-3) en in
reeks 4 worden morgen, vrijdag de kwartfinales Ru-
ben Pauwels-Maxime Raignier en Pieter-Jan Pel-
grims-Brecht Van Rompay afgewerkt. (BDD)

DEBUTANTE LIEN HILLEWAERT STAAT ER METEEN OP WORLD LEAGUE

Voor aanvang van de World League
had de 19-jarige Braxgata-speelster
Lien Hillewaert slechts vijf A-caps
achter haar naam. Maar spelen als
een debutante deed Hillewaert tij-
dens de poulefase helemaal niet. Van
bij de eerste baltoets draaide ze per-
fect mee in het Panthers-geheel.
«Het is inderdaad genieten», lacht
Hillewaert, die vanavond voor de be-
langrijke kwartfinale tegen Zuid-Ko-
rea staat. «Als nieuweling kan ik
moeilijk vergelijken, maar het staat
vast dat de interactie tussen de speel-
sters en deze technische staf zeer
groot is.»
Vorige zomer maakte Hillewaert, die
in Antwerpen het eerste een tweede
jaar Handelswetenschappen combi-
neert, voor het eerst kennis met de
nationale ploeg. «Een korte kennis-
making, want even later trok ik met
het nationale team U21 naar het WK

in Chili», zegt ze. «Het feit dat we op
dat WK zesde eindigden, bewijst dat
er in België nog heel wat talent
schuilt. Begin dit jaar sloot ik tijdens
de stage in Zuid-Afrika weer aan bij
de Panthers.»
Dat Hillewaert een polyvalente
speelster is, is het minste dat je kan
stellen. Behalve doelvrouw bekleed-
de ze reeds alle posities op het ter-
rein. «Op het WK in Chili stond ik in
de aanval, bij Braxgata werd ik als
middenvelder uitgespeeld en mo-
menteel sta ik bij de Panthers in de
verdediging», lacht Hillewaert, die
ook als aangeefster van de strafcor-
ners fungeert. «Heel veel maakt mij
dat niet uit, maar het is wel de bedoe-
ling om vanaf nu achteraan te blijven.
Ook volgend seizoen bij Braxgata zal
dat in principe mijn vaste positie
worden.»
Hillewaert mag met de Panthers dro-

Braxgata-speelster Lien Hillewaert is op de
World League in Sint-Lambrechts-Woluwe voor
het eerst op een groot toernooi met de Panthers
aan de slag. Vanavond volgt de belangrijke
clash tegen Zuid-Korea

WERNER THIJS

Lien Hillewaert is een polyvalente speelster: 
«Momenteel sta ik bij de Panthers in de verdediging.» Foto Belga

«Het is genieten voor mij»

men van deelname aan de finale van
de World League in november in
Nieuw-Zeeland. Een zege tegen Zuid-
Korea vanavond kan volstaan om
zich einde dit jaar met de absolute
wereldtop te meten. «Maar met de

stress valt het allemaal nog goed
mee», besluit Hillewaert. «Zo’n World
League is een zeer groot evenement
en in het begin was het wel even
wennen. Ondertussen heb ik mijn
draai echter helemaal gevonden.»

BASKETBAL KORT

Thomas Akyazili 
(Antwerp Giants) maanden
out door rugoperatie
Thomas Akyazili zal de start van het nieuwe sei-
zoen missen. Hij wordt op 7 juli geopereerd aan
de rug (hernia). De 20-jarige spelverdeler liep
zijn blessure op in Amerika, waar hij de voorbije
2 jaar speelde bij de universiteit van Coloroda.
Akyazili zal maanden out zijn. Verwacht wordt
dat hij in oktober speelklaar zal zijn.
Thibaut Vervoort is tijdens de voorbereiding
met de U20 geblesseerd uitgevallen met een
ernstige enkelblessure. De 19-jarige vleugelspe-
ler kan niet deelnemen aan het Europees kam-
pioenschap dat in juli doorgaat. Vervoort wordt
fit verwacht bij de start van de voorbereiding
met Giants. 
Ismaël Bako, de nieuwe aanwinst van Antwerp
Giants die overkomt van Leuven, werkt een druk
Amerikaans programma af. Na een trainings-
kamp in Denver neemt de 2m08 grote center
binnenkort deel aan de NBA Summer League
met Dallas. (BDD)

s VOETBAL KORT

• CAPPELLEN FC
Op vrijdag 7 juli om 19 uur wordt er een eerste
keer getraind. De dag nadien volgt dan de eerste
oefenwedstrijd tegen eersteklasser Antwerp.
(VLMM)

• KONTICH
Coach Wes De Ceuster blaast vanavond een eer-
ste keer verzamelen met het oog op de oefen-
duels thuis tegen Antwerp (1/7, 14uur) en Lierse
(5/7, 19.30uur). De echte voorbereiding begint
op dinsdag 18 juli. (KGS)

BORNEM-WAASLAND-BEVEREN                    0-5

Bornem krijgt forfaitcijfers
aangesmeerd
Bornem gaf gisteravond Waasland-Beveren
partij. De Klein-Brabanders zijn al enkele jaren
op rij sparringpartner voor de Waaslanders en
gingen gisteren met 0-5 de boot in.

Bornem gaat een moeilijk jaar tegemoet. De
club moet zwaar saneren en heeft op dit mo-
ment nog geen volwaardige spelerskern. Bijna
alle contractspelers vertrokken toen ze verna-
men dat de financiële situatie van de club zorg-
wekkend is. Tenzij er de komende weken een
grote geldschieter opduikt, gaan de Klein Bra-
banders met een veredeld beloftenelftal het
seizoen in en dat was gisteren al duidelijk. Met
Arne Van Den Eede en Jente Hermans ontbra-
ken twee potentiële sterkhouders wegens ver-
lof. Trainer Buyens liet met Kabesa, Yumusak,
Isci en Hossari vier testers opdraven. Ook
nieuwkomers Stabel, Telen en Huygens kregen
een basisplaats. Het was Huygens die ongewild
de score opende met een own-goal in de achtste
minuut. De eersteklasser had doorlopend over-
wicht maar veel kansen leverde dat niet op.
Toch stond het na twintig minuten al 0-2 wan-
neer Gano een terugspeelbal onderschepte en
Coppens het nakijken gaf. Even later kreeg Gano
opnieuw een kans maar deze keer trok Coppens
aan het langste eind.

Waasland-Beveren speelde na rust met een
compleet ander elftal en Bornem liet veel eigen
jeugd uit de U19 opdraven. Ampoma kon al snel
voor 0-3 zorgen en Coppens kon zijn ploeg
daarna lange tijd voor groter onheil behoeden.
Toch kwamen er in het slotkwartier nog forfait-
cijfers op het bord. Eerst dikte Boljevic aan tot
0-4 en in de slotminuut zorgde Orye voor een
vijfde treffer. De spelers van Bornem krijgen nu
weer vrij tot 17 juli en starten dan definitief met
de voorbereiding. Het bestuur onderhandelt
nog met potentiële geldschieters om de club
nieuw leven in te blazen. Met Kawaya(Temse)
en Quintelier(Sint Niklaas) tekenden er giste-
ren alvast nog twee nieuwe spelers.
Bornem begon met: Coppens, Kabesa, Braet, Yumusak, Telen, Rod-
riguez, Laurens, Stabel, Isci, Hossari, Huygens. 
Doelpunten: 8’ Huygens (o.g.) (0-1), 20’ Gano (0-2), 48’ Ampoma
(0-3), 76’ Boljevic (0-4), 90’ Orye (0-5). (NPK)

VOETBAL OEFENWEDSTRIJD

Sefa Isci met Mats De Bauw 
van de bezoekers in de rug. Foto Mpics

VOETBAL OEFENWEDSTRIJD

KV Mechelen eert Bert De Cleyn 
met forfaitzege tegen Rapid Leest
RAPID LEEST - KV MECHELEN 0-5
KV Mechelen won ook zijn der-
de oefenpot in de voorberei-
ding op vlotte wijze. Malinwa
gokt op jonge, beloftevolle
spelers die hun talenten tonen.
Met één training in de benen
was Rapid Leest geen partij.

Net op de dag dat Bert De Cleyn,
nog steeds alltime topschutter
bij Malinwa, 100 jaar zou zijn
geworden, past een doelpuntje
van één van de Mechelse spit-
sen wel. En dat kwam er ook, na
5 minuten al. En wat voor een:
een mooie boogbal over de
doelman, mooi in het hoekje,
getekend Jordy Soladio. Jawel,
de youngster waarover Yannick
Ferrera zich de voorbije dagen
nog zo lovend uitliet, en er
graag meer wenste van te zien.
Ferrera kwam zijn belofte na en
bracht Soladio opnieuw aan de
aftrap. De vele Mechelse sup-
porters, vooral gekomen om
Pedersen en Kawaya aan het
werk te zien, bleven in de kou
staan, maar werden wel op hun
wenken bediend, gelet op de
kwaliteit van de eerste twee
doelpunten. Als de kwaliteit
van die doelpunten, zoals die
werden aangetekend door So-
ladio en Zeroual - fraai af-

standsschot overigens - de
standaardnorm worden, dan
geloven wij dat de abonnemen-
tenverkoop bij KV Mechelen nu
hoge toppen zal gaan scheren.
Dit verraadt kwaliteit, gekop-
peld aan snelheid, techniek en
creativiteit. Je zou al haast gaan
geloven dat Nicolas Verdier
vergeten is bij Malinwa. Het is
duidelijk dat Yannick Ferrera
gelooft in Soladio. Indien wij in
de schoenen van de Mechelse
coach zouden staan, hoeft er
niet aan getwijfeld te worden
en hoort deze Soladio in de A-
kern thuis. Net zoals nog zovele
andere jonge spelers, die in
deze fase van de voorbereiding
nu volop een kans krijgen. Sou-
mah, Zeroual, Van Cleemput en
Heyvaert tonen zich en maken
dat de Mechelse coach nog vele
knopen zal moeten gaan door-
hakken.
Niet op het wedstrijdblad was
haast de volledige hoofdmacht
van KV: geen Coosemans, Bje-
lica, Cocalic, Pedersen, De Wit-
te, Kawaya, Rherras of Rits. De
weelde is dus groot, de creati-
viteit ook. Voor conclusies is
het veel te vroeg, maar mis-
schien zorgt Malinwa dit sei-
zoen wel voor dé verrassing.
(JBS)

Dani Wilms met de tackle 
op Melvin Bouwmeester van Rapid Leest. Foto Mpics


