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De Ring
PIETER HEEMERYCK ONTSPANNEN VOOR IRONMAN 70.3 JÖNKÖPING

«Het parkoers is op mijn lijf geschreven»
TRIATLON
Vilvoordenaar Triatleet Pieter Heemeryck trekt
dit weekend ten strijde in de Ironman 70.3 in het
Zweedse Jönköping en hoopt er het podium te behalen. De blonde twintiger van Domo-Scott won
eerder al de Challenge Geraardsbergen, werd vierde in The Championship in het Slowaakse Samorin en twee weken geleden won hij de kwarttriatlon van Brugge al voor de tweede keer.

Union heeft er weer een verdediger bij. Alweer
geen Belg: Carlos David Moreno (32j) komt over
van het Spaanse SD Huesca en tekende in Brussel
een contract van drie seizoenen. Moreno, die opgeleid werd in Valencia, speelde in 2009 al een
jaartje in België: bij Moeskroen werkte hij 13 wedstrijden af en scoorde er 2 goals. Waarna hij terug
naar Spanje vertrok en er speelde voor ondermeer
Celta Vigo en FC Cartagena. Ook daar wist hij als
verdediger regelmatig z’n goaltjes mee te pikken.

AFC TUBEKE

Pieter Heemeryck brak twee jaar geleden zijn heup net voor de deelname aan de ironman. SVDL
of andere manier geen last van tijdens de wedstrijd, gelukkig maar, echter wel tijdens het dagelijkse leven», vertelt de leraar die in Herent woont.
«Ik heb over de omloop ginds enkel positieve zaken
gehoord. Het zwemmen zal in koude omstandigheden gebeuren, maar dat vind ik niet erg. Het fietsen zal over heuvelende wegen lopen en het loopparcours over biljartvlakke straten. Het is een parcours dat op mijn lijf geschreven is, maar ik zal niet

de enige zijn die in deze situatie verkeert», vervolgt
hij. «Het is trouwens de eerste race voor het nieuwe
kwalificatiesysteem voor profatleten. Met andere
woorden, indien ik er win, plaats ik me onmiddellijk voor het WK van 2019. Zo ver zijn we uiteraard
allesbehalve. De concurrentie zal er enorm sterk
zijn met de winnaars van de recente wedstrijden
in Edinburgh en Finland aan de start. Desalniettemin hoop ik er op een podium.»

AUTOSPORT

ATLETIEK

Excelsior heeft zicht
op minstens drie titels

Dina Boels (13) start
in IBYT in eigen
streek voor trui

In eigen stadion heeft Excelsior een resem podiumkandidaten tijdens het BK van dit weekend. Daarmee bewijst de Heizelclub dat de
dubbel in de interclub geen toeval was

Dertienjarige aspirante en provinciale kampioene Dina Boels neemt de komende drie dagen gemotiveerd deel
aan de International Belgian Youth
Tour (IBYT) in het eigen Heverlee,
Bertem en Leefdaal. Het is de eerste
keer dat ze deelneemt aan een meerdaagse en het is ook de eerste keer
dat er in ons land voor haar aspirantencategorie en kortom de vrouwelijke jeugd zo’n mogelijkheid bestaat.
«Ik kwam al redelijk vroeg te weten dat
deze driedaagse door eigen streek
ging lopen en dit door enkele ploegmaten. Ik was heel blij toen ik wist dat er
zo een ronde kwam. Drie dagen op rij
voor een trui koersen zal zeer motiverend werken. We beginnen met de tijdrit in Heverlee vrijdag, die ligt op een
handvol kilometers van mijn huis en
het is wel een mooi parcours. Ik ben het
al gaan verkennen, dit kon omdat er
ook elke donderdag training is van de
wielerbond vlakbij. Tijdrijden is niet
echt mijn sterkste onderdeel, maar als
je daar kan winnen heb je wel al een
voorsprong op de anderen. De verschillen zullen denk ik wel niet zo heel
groot zijn. Het gaat daarna zeker en
vast heel zwaar worden met die helling
in Leefdaal en de kasseien die daarna
volgen daarna zal er nog gereden worden voor het bergklassement en puntenklassement. Ik verwacht van de
vele buitenlanders wel dat ze de koers
hard gaan maken. Ik zal ze in de koers
beter moeten leren kennen», wist de
regelmatige renster van Ruelens Olympia Tienen CT die zelden kan
koersen zonder jongens. «Bij de jongens koersen vind ik ook wel fijn, want
dan kan ik meegaan met ontsnappingen. Ik denk dat ik nu zelf de koers
moet gaan maken. Maar het is toch
goed, want soms is het niet echt een
eerlijke strijd tussen jongens en meisjes. Ik heb er al aan gedacht dat de buitenlanders in ploeg gaan rijden en zo
gaan afstoppen. Dan zouden de Belgische meisjes ook moeten proberen samenwerken. Wat er ook van is, als ik
een trui mee naar huis mag nemen, dat
zou echt tof, zijn maar ook heel moeilijk», wist Dina die vrijdag zal worden
aangemoedigd door familie en klasgenoten. (SVDL)

Carlos Moreno drie jaar
naar Union

(MFD)

STEFAN VAN DE WEYER
Exact twee jaar geleden plande hij ook een deelname in Jönköping, hij brak echter twee weken
voordien zijn heup in de Kwart van Brugge, waardoor hij forfait moest geven.
«De ouders van enkele kinderen op mijn school
vertoefden vaak in Jönköping en meldden dat het
er zeer mooi was. Dat was toen de drijfveer om er
te starten. Door die breuk kwam het er niet van, nu
wordt het mijn eerste trip ooit naar Zweden. Na de
wedstrijd blijf ik er een weekje hangen met vrouw,
kind en mijn hond», aldus de leraar LO aan de vrije
basisschool Terbank-Egenhoven in Heverlee. «De
wedstrijd valt ideaal, gezien mijn vakantie is begonnen. Ik moet niet meer naar het werk en ik kan
dus dagelijks frisser worden. Conditioneel zal ik
nog niet super zijn. De wedstrijd in Praag (28/07)
zal iets beter verlopen, op het WK Ironman 70.3 in
het Zuid-Afrikaanse Port Elisabeth (02/09) moet
het er boenk op zijn», geeft hij aan. «Ik kamp al drie
weken met een pijnlijke pols. Ik ging namelijk trainen met duatleet Seppe Odeyn en liep achter hem.
Ik was verblind door de zon en merkte een boomwortel niet op en ging onderuit. Ik heb daar op een

WIELRENNEN
ASPIRANTEN

VOETBAL KORT

Het team van Clubsport metTom Boonen,
Philip Vandewalle en Anthony Kumpen. Foto Tresignie

Brussels team met Boonen in
25 Uur Fun Cup
Dit weekend is het tijd voor de
langste circuitrace van ons
land, de 25 Uur VW Fun Cup en
het is een traditie dat ieder jaar
de deelnemers, die het volledige seizoen van de European
VW Fun Cup betwisten, tijdens
de 25 Hours het gezelschap
krijgen van heel wat vedetten.
En opgepast zij doen dat met
veel plezier in een evenement
met zowel een sportief als een
amusant karakter.
Een jaar na zijn debuut in de autosport is Tom Boonen er opnieuw bij op de #114 Clubsport
Racing Stars. De voormalig wereldkampioen wielrennen zou
onder meer Anthony Kumpen
als teamgenoot moeten gehad
hebben. Kumpen, die verschillende Belcar-titels behaalde,
het absoluut zegerecord in de
24 Uur van Zolder (zes zeges
tussen 2000 en 2012) heeft en
twee bekroningen in de NASCAR Whelen Euro Series op zijn
palmares heeft staan, is een
vaste klant van de 25 uur met
de bekende VW Kever. De Limburger is ondertussen ook een
Bekende Vlaming geworden,
onder andere na zijn deelname
aan Sterren op de Dansvloer.
«Maar het noodlot sloef vorig
weekend toe», liet de Hasselaar

deze week weten, «na een ongeval in Tours afgelopen weekend, tijdens de NASCAR race,
ben ik gekwetst en kan ik niet
rijden dit weekend.»
Niet getreurd echter, de snelle
Sam Dejonghe, die over enkele
weken de 24 Uur van Spa met
Aston Martin zal rijden, is zijn
vervanger.
Tom Boonen, voormalig wereldkampioen
wielrennen,
krijgt niet alleen het gezelschap
van Sam Dejonghe, maar ook
van initiatiefnemer Philip Vandewalle en de PR van Maserati
Belux, Bram Vanhengel, in de
Funcup met nummer 114. «De
114, is zo genoemd naar het
aantal UCI-overwinningen behaald door Tom Boonen», vertelt Brusselaar Philip Vandewalle, zaakvoerder van een bekende Volvo-concessie. «De
auto zal met zijn nieuw ‘retro
pop art’-design meteen te herkennen zijn op het circuit. Onze
supporters zien er zelf wat
Andy Warhol in. Een originele
en unieke branding was de
doelstelling en dat is gelukt.
Het ontwerp straalt perfect de
ingesteldheid van het team uit:
met gezonde ambitie en een
professionele
omkadering
deelnemen en dat in een gemoedelijke sfeer.» (JCA)

Bij de mannen lijkt Corentin Campaner de gedoodverfde favoriet in het verspringen, ook al
streefde hij de voorbije weken zonder succes de
limiet van 7,95m voor het EK in Berlijn na. Daarnaast komen Peter Callahan op 1.500m, Dylan
Caty op 110m horden, Romain Nicodème op
400m horden of nog Kim Ruell op de 5.000m in
aanmerking voor de top drie.
Bij de vrouwen kan Hanne Claes haar terugkeer
aan de top bevestigen met een eerste titel op de
400m horden (ze won in haar DCLA-tijd wel
tweemaal op de 200m). Ze deelt daarbij de beste jaartijd van 56.25 met Margo Van Puyvelde.
Dat belooft een mooi duel teworden tussen de
twee EK-gangers. Anne Zagré lijktweinig kans
te maken tegen een ontketende Eline Berings,
maar zij zit vooral met die limiet van 13.12.
Chloë Henry is nog een titelkandidate voor de
Brusselse club zeker nu zevenvoudig kampioene Fanny Smets niet van de partij is. «Zelf mocht
ik al drie keer op de hoogste trap van het podium plaatsnemen, dus mik ik op een vierde titel», zei ze. «Ik vertoef momenteel in het Zwit-

TENNIS

Het defensieve compartiment is nog wat aangesterkt. Met Anthony Lippini (29) heeft Tubeke een
nieuwe rechterflankverdediger beet. De Fransman moet de opvolger worden van de naar Beerschot Wilrijk vertrokken Emeric Dudouit. Lippini
speelde tot dusver in eigen land bij Montpellier,
Troyes, Ajaccio, Clermont en Tours. De 20-jarige
Lucas Alfieri is een doelman die overkomt van de
beloften van Club Brugge. Eerder speelde Alfieri
ook in de jeugd bij Sint-Truiden en Standard. Wie
weet komt één van deze twee nieuwkomers wel al
in actie in de eerste oefenmatch van vrijdag. Dan
neemt Tubeke het in Mariembourg op tegen Sporting Charleroi. De aftrap van de wedstrijd is vervroegd naar 16u30. (KVG)
OHL

Volgens Nederlandse bronnen verlaat spits Sam
Hendriks (23) eerstdaags Go Ahead Eagles om
voor OHL te gaan spelen. Bij de Leuvense club wil
men het bericht niet bevestigen of ontkennen. De
1.80 meter grote spits scoorde vorig seizoen 16
keer in 33 wedstrijden voor de Nederlandse tweedeklasser. (HML)

serse Macolin,
waar ik getraind wordt
door Nicole
Büchler, die
zelf 4,80m als
PR heeft, maar
tevens
een
universitair
diploma LO. Ik
reken er daarom op te winnen met een
deftige prestatie, want momenteel heb ik
maar een seizoensbeste
van 4,20m. Ik
weet dat ik een
stuk
hoger
kan.»
Hanne Claes. Foto Tomas Sisk
Nog bij de
vrouwen
neemt Saliyya Guisse het in het hinkstapspringen op tegen Sietske Lenchant en Elsa Loureiro,
die respectievelijk vier en twee keer met de titel
gingen lopen.
Tijdens het EK voor scholieren in het Hongaarse
Györ heeft Mariam Oulare zich geplaatst voor
de halve finales van de 100m. De clubgenote
van de broers Borlée werd tweede van haar
reeks in 12.06 bij een tegenwind van 1m/s en
mocht rechtstreeks door. (VORE)

KAATSEN

Grijpt Inès Absisan haar kans
op PTKV?

Galmaarden kan goede zaak
doen dit weekend

Deze week vindt het sterrentoernooi van Park
Tennis Klub Vilvoorde plaats, waar met Philippe De Vetter toch één A-speler voor de titel
strijdt bij de mannen.
De Vetter, in het verleden al eens aan het feest
op Stade Leuven, is dan ook de gedoodverfde
favoriet met B-15/4’s Frederic Jacobs en Tom
Pisane als logische uitdagers. Daar net achter
proberen ook de Brabanders zich te roeren, al
zit het hem niet mee met de loting. Zo moest
Guillaume Simons van TC Panorama het gisterenavond opnemen tegen Pisane, terwijl de
laatst overgebleven thuisspeler Romeo Wachou (B-15/1) tekort kwam tegen Jacobs. Ook
Nicolas Dewulf van Tennis SDI kwam in de
avond nog in actie, hij ontmoette met de lager
geklasseerde Yannick Fauche een haalbare
kaart.
Bij de vrouwen ligt de strijd helemaal open na
de opgave van B-15/4 Elisabeth Chantraine.
Daardoor stijgen de kansen van de voormalige
thuisspeelster Inès Absisan, al moest ze zich
gisteren nog ontdoen van Winde Janssens (B15/1). Ook Ai Noa Fabre(ex-Park Vilvoorde) wil
het eindweekend halen. (SDH)

Vandaag wordt de finale van het toernooi in
Mont Gauthier gespeeld, dus staat er dit weekend slechts één competitiedag op het programma. Galmaarden moet zondag op verplaatsing
naar Ogy en daar kunnen de Pajotten een goede
zaak doen in de strijd voor een plaats in de playoffs. Ogy heeft vandaag één punt meer dan
Galmaarden maar het speelde wel al twee matchen meer. Winnen brengt de ploeg van Steve
Devos dus op de achtste plaats en die vasthouden
moet het doel zijn in dit teleurestellend seizoen.
Deze week deden de Pajotten het zonder Devos
niet slecht op het toernooi in Mont Gauthier. Als
dat de voorbode is van een betere periode, dan
kunnen de aanhangers van Op en Over hoopvol
naar de resterende weken uitkijken.
In tweede nationale moet Bever op verplaatsing
naar Baasrode 2 terwijl zowel Buizingen (tegen
Aisemont) als Rodenem Halle (tegen Vaudignies)
kansen hebben thuisoverwinningen.
Herleving Brussegem krijgt morgen bezoek van
Grimminge en dat moet een tiende opeenvolgende driepunter opleveren voor Herleving dat
zich stilaan mag opmaken voor een terugkeer
naar tweede nationale. (HFO)
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