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Gent  en  Oudenaarde

VDK Gent verdedigt koppositie
bij fusieploeg Limburg Ladies
Vandaag reist VDK Gent naar het verre Limburg
om de competitiewedstrijd tegen de fusieploeg
van Tongeren-As af te werken. De Limburg La-
dies hebben de scalp van kampioen Asterix Avo
al aan hun gordel hangen. Vorige week wonnen
de Limburgse vrouwen immers met 3-2 van de
Beverse club in hun eigen Eburons Dome Arena.
Een betere waarschuwing konden de volleybal-
sters van trainer-coach Luc Engelschenschilt niet
krijgen. De Gentse coach uitte reeds zijn twijfels
over de bizarre planning van dit toptreffen in het
midden van de week. Het gaat hier om een duel
tussen de voorlopige nummers één en twee van
de Liga A bij de vrouwen. De lange verplaatsing
van Gent naar Tongeren is niet bevorderlijk voor
spieren en gewrichten. Vooral voor de revalide-
rende Laure Flament is dit geen geschenk. Zij
moet, net zoals verschillende andere ploeggeno-
ten, nog van een eind verder komen. De ontmoe-
ting wordt, zoals steeds, bijzonder secuur voor-
bereid door de coaching-staff van de Gentenaars.
Vanavond zien we wie er bovenaan het klasse-
ment komt te staan. Kan VDK Gent met succes
zijn koppositie verdedigen? (WVM)

VOLLEYBAL LIGA A VROUWEN

Saturnus Michelbeke op zoek
naar eerherstel bij Tchalou
Na twee competitienederlagen op rij wordt
het de hoogste tijd dat Saturnus Michelbeke
zich herpakt. Zowel tegen Limburg als tegen
VDK Gent bleven de vrouwen van coach Audry
Frankart onder hun niveau. De motor wil voor-
lopig maar niet aanslaan en ook de sterkhou-
ders geven niet thuis. 
«We kunnen veel beter dan dat we al getoond
hebben», onderstreept coach Audry Frankart.
«Dat hebben we in onze voorbereiding meer-
maals bewezen.»
Michelbeke moet dus op zoek naar eerherstel
en daar krijgt de ploeg vanavond al tegen de
Waalse promovendus Tchalou de kans toe.
«Maar laat ons hen vooral niet onderschatten.
Ze verloegen het voorbije weekend Lendelede
nog met 3-2. Maar het klopt, we moeten die
match winnen, want daarna volgen drie lood-
zware matchen tegen vicekampioen en beker-
winnaar Oostende. Eén keer in de competitie
en twee keer voor de beker. Collectief moeten
we nu onze rug rechten», aldus Frankart, die
na de match op VDK Gent uitvoerige gesprek-
ken had met zijn speelsters. (KTO)

VELDRIJDEN JUNIOREN
WERELDBEKER IN BERN

JENTE MICHELS AMBITIEUS NA TWEEDE PLAATS 

«Gavere één van mijn grootste doelen»
Tweede in zijn eerste Wereldbeker! Jente Michels is uit het
juiste veldrithout gesneden. In Bern flankeerde hij op het
podium winnaar Thibau Nys en derde Emiel Verstrynge. In
de UCI-ranking klimt de eerstejaarsjunior uit De Pinte naar
de tweede plaats. Tweedejaars Nys staat autoritair op kop.

Drie Belgische junioren op het podium in Bern. Net als bij de
elite domineert ons land die categorie. Michels en Verstrynge
ontpopten zich als perfecte ploegspelers toen Nys alleen op
zoek ging naar de overwinning. «We lieten de Fransman An-
drade het werk doen toen Thibau een gaatje sloeg», vertelt
Michels. «Bij de start werd ik als derde afgeroepen. Ik kon dus
een goede positie kiezen. Met een tactisch plan startten we
niet. Op het parcours in Bern zou zonder pech toch de sterk-
ste naar voor komen. Ik denk dat ik als achtste de eerste
bocht inging. Snel schoof ik op. Thibau Nys reed alleen weg.
Emiel en ik bleven een tijd in het spoor van Andrade, tot hij
van kop ging. We lieten hem vlug achter. Iets over halfweg
nam ik wat voorsprong op Emiel. Zo werd ik in mijn eerste
Wereldbeker tweede. Wat ik voor de start nooit verwachtte.
Vooraf dacht ik dat top tien mooi zou zijn, top vijf uitstekend.
Een podiumplaats in een Wereldbeker overtreft mijn stoutste
verwachtingen.»
De zes geselecteerde Belgen finishten in Bern binnen de top
negen. Wellicht betekent dit dat bondscoach Sven Vanthou-
renhout voor het EK in het Italiaanse Silvelle (10/11) en voor
de volgende manche van de Wereldbeker in het Tsjechische
Tabor (16/11) voor hetzelfde zestal zal kiezen. Ook al klopt
Yorben Lauryssen, zaterdag winnaar in Boom, op de deur.
«Zondag trek ik naar Gavere», gaat Michels verder. «Voor
mij is dat zo goed als een thuiswedstrijd. Die veldrit is één van
mijn voornaamste doelen deze winter. Ik vermoed dat er veel
supporters zullen komen kijken. Neen, een eigen supporters-
club heb ik niet. Bewust hou ik dat een beetje af. Ik doe ge-
woon verder mijn ding zonder al te veel tralala.»
Michels laat de Koppenbergcross van 1 november links lig-
gen. Twee dagen later start hij in Ruddervoorde. (FHN)

VELDLOPEN 
CROSSCUP RELAYS

Katrijn Vande Riviere
opent seizoen op Relays
Jarenlang vormden de Blaarmeersen 
het toneel voor de openingswedstrijd
van het veldloopseizoen. Dit jaar ver-
huist de CrossCup Relays echter naar
domein Nieuwdonk in Overmere. Zon-
dag worden dan ook meer dan duizend
atleten verwacht in de Berlaarse deelge-
meente. AS Rieme stelt een vrouwen-
team op met Lara Hemelsoet, Jolien 
Van Hoorebeke en Katrijn Vande Riviere.
Dit trio nam vorige zaterdag in Brussel,
met ook nog Tamara Van Vooren, Lien
Langeraert en Petra Bruggeman, deel
aan het BK ekiden. Ze vielen net naast
het podium. «Jammer, maar we hadden
vooraf nooit op een medaille gerekend.
Die vierde plaats is dus een heel mooi re-
sultaat», zegt Vande Riviere, die er een
goed zomerseizoen opzitten heeft. 

Lijn doortrekken in winter
Zo werd ze zesde in de finale van het BK
1500m. «Ook mijn tijd van 4.32 was mijn
beste tijd in jaren. Hopelijk kan ik die lijn
komende winter doortrekken. Vorig jaar
won ik vier crossen, waaronder de pro-
vinciale titel korte cross. Dat aantal zou
ik graag minstens evenaren.» (XRE)

BADMINTON

25 uur badminton 
voor het goede doel
Badmintonclub VLA-BAD steunt de
Warmste Week komend weekend met
een eigen initiatief: de 25 uur Badminton
in Sporthal De Ruffel. Vanaf zaterdag 26
oktober 9 uur ’s ochtends tot zondag-
ochtend staan de terreinen van sporthal
De Ruffel in Wortegem-Petegem ter be-
schikking voor non-stop badminton. 
«Er is ook een happy hour voorzien»,
klinkt het bij voorzitter Ignace Van Bost.
«De nachtelijke uren zijn nog niet volzet,
maar aangezien dit voor ons de eerste
keer is dat we zoiets organiseren, zijn er
altijd zaken die beter kunnen. Als voor-
zitter ben ik vooral zeer tevreden dat we
na tien jaar eens iets kunnen doen voor
een goed doel. Zonder sterk bestuur zijn
we niets, dus zij verdienen de lof. De op-
brengst gaat naar de ALS Liga, de orga-
nisatie die instaat voor mensen met die
verschrikkelijke spierziekte.»
Tijdens de 25 uren is er onder meer een
Halloween- en een Minibadtoernooi,
Blacklight- en ontbijtbadminton. (XDN)

SVEN BLANSAER - DV OUDENAARDE 

«Aan motivatie zal het
ons niet ontbreken»
De mannen van DV Oudenaarde trekken, na 
de zege van afgelopen zaterdag tegen Vamos
Stekene, met een goed gevoel naar de beker-
confrontatie met VT Menen.

«Zonder onze eerste spelverdeler, Roel Hemme-
rijckx, merkte je wel dat het wat zoeken was
naar automatismen tegen de Stekense mannen.
Vooral in de eerste twee sets», zegt coach Sven
Blansaer. «Maar stelselmatig kwamen we beter
in de match. In sets vier en vijf konden we dan
toch vlot afstand nemen. Alleen in set drie kon-
den we een 13-17-voorsprong niet vasthouden.
Die set verloren we met 25-23.»
In de eerste ronde van de Beker van België scha-
kelde DV Oudenaarde Axis Guibertin B uit met
0-3. Daardoor ontvangt het deze avond coach
Frank Depestele en zijn manschappen van VT
Menen. «Een confrontatie waar we met z’n allen
enorm hard naar uitkijken. Menen is immers
één van de beste teams in Liga A. We hopen na-
tuurlijk dat we op de steun van heel wat sup-
porters kunnen rekenen. Als we de sporthal vol
kunnen laten lopen, kunnen we de Menense
mannen misschien het vuur aan de schenen
leggen. We kunnen ook sowieso weer rekenen
op spelverdeler Roel Hemmerijckx. Het doet
ook wel deugd om met een zege naar deze be-

kerconfrontatie te kunnen trekken. Uitzonder-
lijk spelen we ook niet in onze vaste zaal, maar
wijken we uit naar de stedelijke sporthal. Deze
zaal is groter en heeft dus meer mogelijkheden
om het publiek te zetten. Sportief gezien moe-
ten we realistisch zijn. We beseffen ook wel dat
er weinig kansen zijn om nog maar te geloven
in setwinst. Maar aan motivatie zal het ons niet
ontbreken. Elke match moet gespeeld worden.
Als club is het onze allereerste deelname aan de
Beker van België. Het is dus al geweldig dat we
twee rondes doorkomen en dat we nu tegen-
over een absolute topclub staan. We hopen dat
de stedelijke sporthal vol zal zitten en dat we
een mooi spektakel kunnen brengen.» (MDKH)

VOLLEYBAL BEKER VAN BELGIËGEWICHTHEFFEN EK JUNIOREN

Coach Sven Blansaer: «We kijken allemaal
ontzettend hard uit naar deze match.» GDR

Nina Sterckx treedt met Europese titel 
in voetsporen van coach Goegebuer
Precies tien jaar nadat haar
coach en voormalig olympi-
sche atleet Tom Goedgebuer 
de Europese titel gewichthef-
fen in het Roemeense Boek-
arest pakte, heeft ook zijn pou-
lain Nina Sterckx op dezelfde
locatie dezelfde titel gepakt,
maar dan wel bij de junioren.
Een nieuw toptalent lijkt dan
ook in de maak, want Sterckx
pakte niet alleen de Europese
titel, ze zette ook een nieuw
wereldrecord neer.

In de discipline snatch (het ge-
wicht in één beweging boven
het hoofd trekken) stak Nina
Sterckx 83 kilogram boven het
hoofd. Daarmee vestigde ze
een wereldrecord bij de jeugd
(U17) en een Europees record
bij de U20. «Ik ben momenteel
de beste uit Europa en het is
wonder boven wonder gelukt
om deze prestatie te leveren.
Dat vind ik fantastisch», klinkt
het bij Nina Sterckx. 
In de clean and jerk (gewicht
eerst op de schouders brengen
en dan boven het hoofd stoten)
pakte ze al bij haar eerste beurt
de winst met 93 kilogram, een
Europees record bij de junio-
ren. Maar daar blijft het niet bij:
Sterckx liet in totaal 176 kilo-

gram (trekken & stoten) opte-
kenen, waarmee ze het Euro-
pese record bij de U17 met ze-
ventien kilogram aanscherpte. 
Ze is ook coach Tom Goegebuer
bijzonder dankbaar en bena-
drukt dat hij ook een belangrij-
ke factor in haar weg naar suc-
ces is. «Hij zorgt ervoor dat ik de
juiste trainingen krijg en de
perfecte wedstrijd afwerk. Die
begeleiding is belangrijk uiter-
aard», meent Sterckx.

Vermageren
Het voorbije jaar is de totpatle-
te uit Laarne enkele kilo’s afge-
vallen om beter te presteren en
in een lagere categorie uit te ko-
men. «Eerst ging ik meedoen in
de gewichtsklasse tot 55 kilo-
gram, maar we hebben beslist
om af te vallen tot de categorie
-49kg. Dat is goed uitgedraaid.
De concurrentie is in vergelij-
king even zwaar, maar ik kon
evengoed presteren als ik min-
der woog, dus het was een goe-
de beslissing», aldus Sterckx.
Het vermageren zelf was een
hele opgave, maar ze krijgt er
nu een Europese titel voor te-
rug. «Het afvallen was het las-
tigste van de hele voorberei-
ding, maar deze titel maakt dat
het allemaal waard.» (KTO)

Nina Sterckx (m.) met de Belgische vlag. Foto Kristophe Thijs / RV

MICHIEL AHYI EN CARUUR GENT VANAVOND OPNIEUW TEGEN ROESELARE

van volgende zaterdag tegen Aalst. We kun-
nen vrijuit spelen. We moeten de servicedruk
blijven behouden. Met de vele opslagmissers
tijdens onze vorige match tegen Roeselare in
het achterhoofd moeten we vooral het mo-
ment waarop we risicovol mogen serveren,
beter uitkiezen. Deze bekerconfrontatie biedt
ons een uitstekende gelegenheid om meer

stabiliteit in het team te brengen, want de vo-
rige ontmoetingen maakten duidelijk dat we
nog op zoek zijn naar standvastigheid.»
Ahyi zelf is goed aan het seizoen begonnen.
«Ik ben zelf tevreden met mijn huidig niveau.
De connectie met spelverdeler Tim Degruyter
verloopt uitstekend. Ik hoop dat vanavond
opnieuw te tonen», besluit hij.

VOLLEYBAL BEKER VAN BELGIË

Vorige week ontmoette Caruur Gent tijdens de
eerste speeldag van de EuroMillions League titel-
kandidaat Knack Roeselare. Vandaag gaan de
mannen van coach Jan Van Huffel een nieuwe
confrontatie aan met de West-Vlaamse topploeg.
Deze keer in het kader van de Beker van België.

WALTER VEREECK

Het team uit Roeselare maakt er - als huidig beker-
winnaar - geen geheim van dat zij dit seizoen de
Belgische cup opnieuw willen veroveren. Maar de
knappe openingsset en de mooie deelwinst in de
derde set, die vorige woensdag de hele zaal op zijn
kop zette, zal de Caruurboys ongetwijfeld moed
geven voor het duel van vanavond.
«Voor Roeselare is de beker een hoofddoel van dit
volleybaljaar», beseft Michiel Ahyi, hoofdaanvaller
van de Gentse ploeg. «Voor ons komt het erop aan
om ‘clean’ te spelen. Ik bedoel, we mogen geen lan-
ge series meer tegen krijgen. Gewoon de klus af-
maken, als de kansen er zijn. Tegen Haasrode Leu-
ven hebben we de match ook, na een achterstand,
doen kantelen. Roeselare heeft echter nog meer
wapens, dus moeten we ervoor zorgen dat die ach-
terstand er niet komt.» 
Na de pittige competitiematch van vorige week
komt de Knack-ploeg gewaarschuwd naar de Edu-
go Arena. «Ze beseffen ongetwijfeld heel goed dat
ze niet zomaar zullen winnen van ons team», weet
Michiel Ayhi, die de vorige wedstrijden telkens als
topscorer aangeduid werd. «Wij gaan dit beker-
duel niet beschouwen als een tussendoortje of als
een voorbereidingsmatch voor de krachtmeting

Michiel Ahyi is klaar voor Roeselare: «We beschouwen dit niet als tussendoortje.» GDR

«Meer standvastigheid in het team krijgen»


