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LEUVEN
Inbraak bij racepiloot Bert Longin

Enkele inbrekershebbenzater-
dagnacht ingebrokenbij race-
pilootBert Longin (48)opde
Aarschotsesteenweg inWilsele.
Hetwasde19-jarigedochterdie
deakeligeontdekkingdeed.De
inbrekersmaaktengeenbuit
maarvoorLonginbrengthet in-
cident frustraties terugnaeen
brutalehomejacking in2001.

Op het moment van de inbraak
was er niemand in de woning.
Toen dochter Jozefien thuis-
kwam,ontdektezedaterdieven
over de vloer waren geweest.
«Rond 12 uur kwam ik thuis en
stonder eendonkereBMWmet
open raam in de straat. Ik ging
met de schrik naar binnen en
begonmeteenallesaf tesluiten.
Toen merkte ik dat mijn raam
helemaal open stond.Mijn kas-

Autopiloot en bedrijfsleiderBert Longinmet dochter Jozefien.
Foto Vertommen

ten waren doorzocht enmijn ju-
welendoosje ook, maar gelukkig
hebbenzenietsgestolen.Volgens
mijzijnzemaar20secondenbin-
nen geweest en gingen ze ervan
door toen ze hoorden dat er ie-
mandwas», vertelt dochter Joze-
fien. De indringers wisten een
raamopdeeersteverdieping,dat
op kiepstand stond, te bereiken
enopenteduwen.Omdaar tege-
rakenwerdgebruikgemaakt van
tuinmeubilair dat buiten stond.
Behalve de bewuste kamerwerd
er volgens de politie schijnbaar
nietsdoorzocht.

Homejacking in 2001
Voor Longin bracht de inbraak
ongetwijfeldnareherinneringen
naar boven. In 2001 vielen drie
gemaskerdeengewapendeman-
nenmiddenindenachtbinnenin

zijnwoning. Ze beuktende voor-
deur in en bedreigden de piloot,
zijnvrouwenhuntweekinderen
en gingen er vandoor met 4.500
euro, juwelen en een wagen. «Ik
ben gefrustreerd! Wij houden
precies al vijftien jaar opendeur-
dag voor iedereen», zegt Longin.
«Dat ze inbreken is al niet niks
maar het gaat om mijn dochter,
hetmoetmaareensmislopen.Na
dat incidenthebikeenwapenge-
kochtmaardatmoest ikopnieuw
binnenleverenennukrijg ikdaar
zelfs geen vergunning voor. We
kunnen niet meer voor onszelf
zorgen. Ikhoordedaterdelaatste
tijdweerveel inbrakengebeuren
in het Leuvense. Maar de politie
paktdiemannenopendriedagen
later lopendieal terugvrij.Opdie
manier is het dweilen met de
kraanopen», zegt Longin. (KCL)

WILSELE

JeroenMeus kwamdeaftrap geven.Naast hemBertGooris,
steward bij OHL, die lijdt aan de ziekte vanDuchenne, en

EvyReviers, CEOvanALSLiga. Foto Vertommen

OHL zet jeugd en spierziekte ALS in de kijker
Gisteren vond de jaarlijkse
jeugddag van voetbalclub OHL
plaats.«Wewillenhiermeeonze
jeugd eens in de kijker zetten en
tonen aan het brede publiek.
OHL is net als andere ploegen
meer dan alleen de ploeg die
zondagnamiddag op het veld
staat. Er staat een hele werking
achter met tientallen trainers,
jeugdspelers en afgevaardig-
den», zegt jeugdvoorzitterenbe-
stuurslid Johan Vanneck van
OHL. Met allerlei initiatieven
wilden zo’n zeshonderd jeugd-
spelers dit jaar geld inzamelen
vooreengoeddoel. Innavolging
van de bekende Ice-Bucket-
Challenge is dat goede doel dit
jaar de strijd tegen ALS en de
ziekte Duchenne. Onder meer

Anderlechtspeler en Leuvenaar
Dennis Praet en TV-kok Jeroen
Meus steunen de actie. Zo werd
het shirt dat Praet als 8-jarige in
het seizoen 2001-2002 droeg,
per opbod verkocht op eBay. Je-
roen Meus gaf aan de zijde van
EvyReviers, CEOvandeALS Liga
de aftrap van dewedstrijd OHL-
Geel.Nadewedstrijdverkochten
jeugdspelers balpennen met de
logo’svanOHL,ALSenDuchenne
aan alle supporters. «Met deze
actiewillenweonze jeugd laten
zien dat er een andere wereld is
dan de sportieve. Het is belang-
rijk dat ze weten dat er mensen
zijn die kampen met beweging,
net zoals we met onze eerste
ploeg sociale projecten willen
steunen», zegtVanneck. (KCL)

LEUVEN

Massale aanwezigheid voor uitvaartplechtigheid Luc Vriens

Begraven op festivalterrein
WERCHTER

Bijna 1.000 man nam zaterdagvoormid-
dag afscheid van Keerbergenaar Luc
Vriens. Op de festivalweide van Werchter
(Rotselaar) werd een uitvaartdienst ge-
houden ter ere van de oprichter van het
Herentse bedrijf Waterleau. Pianist en
componist Wim Mertens speelde muziek
tijdens de plechtigheid.
KOEN CYPERS

DriewekengeledenoverleedLuc
Vriens, oprichter en CEO van het
bekende milieubedrijf Water-
leau, onverwacht tijdens een za-
kenreis in het Chinese Shanghai
inzijnslaap.Hijwerd57 jaaroud.
Vriens was een onconventioneel
persoon die vaak ‘out of the box’
dacht. «We moesten dus wel op
zoek naar een ‘speciale’ locatie
voor zijn begrafenis», zegt Alain
Buyle van Waterleau. «Luc was
niet alleen nauw bevriend met
Herman Schueremans, hij was
ook iemandmet een hoog ‘rock-
’n-rollgehalte’die inhetverleden
vele vriendenopdeweideuitno-
digde.»
En dus werden in een grote tent
ophet festivalterreinvanWerch-
ter maar liefst 800 stoelen voor-
zien voor de uitvaartdienst van
Vriens.Datbleekechter langniet
voldoende. Zelfs nadat uitvaart-
dienst Pues er 150 stoelenmoest
bijzetten,stondenernogmensen
achteraan. De ceremonie startte
stiptom10uurendochterEmilia,
die ook in het bedrijf werkte,
sprak haar vader toe. «Het is
vreemd, thuis was ik altijd de

baas maar nu was jij plots mijn
baas», klonk het emotioneel. De
plechtigheid werd deels in het
Engels gehouden omwille van
enkele internationale aanwezi-
gen. Naast zijn dochter, kwamen
ook Lucs broer Dirk, enkele
jeugdvrienden en collega’s van
hem aan het woord. Zij hadden
niets dan lof voor deman en ver-
teldenoverzijngedrevenheiddie
hem zo succesvol en geliefd
maakte.

Doorzetter
«Luc was een doorzetter, een vat
vol energie, daadkrachtig en ge-
nereus. Hij leefde en beleefde al-
les met passie. Hij smeet zich in
het leven, zowel op het werk als
in de liefde. Als het woord soul-
matenietbestond,hadikhetvoor
Luc uitgevonden», sprak Luc Ku-
pers, een oude jeugdvriend. «Je
laat een grote leegt achter maar
ook een grote nagedachtenis, je
bent aan de laatste reis begon-
nen, hopelijk met een upgrade
naar eerste klas», zei Willy Gils,
éénvanzijn collega’s.
De ceremoniewerdopgeluisterd

met rustige pianomuziek van
Vlaams componist en pianist
WimMertens.Opdeplechtigheid
waren ook kaartjes met een foto
vanVriensmetbijhorendespreu-
ken die hem als mens en onder-
nemer moesten voorstellen. ‘Ge
kuntgeenomeletbakkenzonder
eieren te breken’ en ‘no business
without pleasure, maar geen
pleasure without business’, wa-
ren enkele voorbeelden die de
CEO typeerden. Na de laatste af-
scheidsgroetwerddeblauwekist
langs een erehaag van aanwezi-
gen naar de lijkwagen gedragen.
Luc Vriens zal later in intieme
kring op de stedelijke begraaf-
plaats Diestseveld in Kessel-Lo
wordenbegraven.

Deblauwe kistwordt langs een erehaag van aanwezigen naar de lijkwagen gedragen. Foto’s Vertommen

Nade plechtigheidwas er een
receptiemet champagne.

LEUVEN

Jongeren maken
vuur op dak
voormalig
InBevgebouw
Zaterdagavond moesten de
hulpdiensten uitrukken voor
een melding van brand in de
oude, leegstaandeInBevgebou-
wen inde Sluisstraat. Eenvoor-
bijganger had enkele harde
knallen gehoord en zag op het
dakvanhetgebouwvuur.Zowel
politie als brandweer kwamen
ter plaatse en troffen boven op
het dak vier twintigers aan. De
vier hadden een vuur gemaakt
vanhetafvaldatzedaarhadden
bijmekaar gegooid. De gehoor-
deknallenwarenafkomstigvan
de spuitbussen die ze in het
vuur gooiden. De brandweer
bluste het vuur en de vier jon-
gerenwerdennaarhetcommis-
sariaatovergebracht. (KCL)

HAASRODE

Auto tegen
middenberm
OpdeE40Luik-Brusselvondza-
terdagochtendeenverkeerson-
gevalplaats.Volgensdefederale
wegpolitievanBertemreedeen
vrouwrond8.30uur ter hoogte
van Haasrode (Oud-Heverlee)
met haar wagen tegen de mid-
denbermaan.Dedamezounaar
eigen zeggen een flauwte heb-
bengekregenenbotstetegende
middenberm. Ze liep gelukkig
geen verwondingen op maar
haar wagen was aan de linker-
voorzijde beschadigd enmoest
getakeldworden. (KCL)

KESSEL-LO

Fietsers botsen
frontaal op elkaar
Zaterdag even voor de middag
kwamenopdeDiestsesteenweg
ter hoogte van de brug in Kes-
sel-Lo twee fietsers ten val na-
dat ze tegen mekaar waren ge-
reden. De twee, een 48-jarige
man en een 35-jarige vrouw,
beidenuitKessel-Lo, fietstenop
het tweerichtingsfietspad naar
mekaar toe. Ze raaktenmekaar
frontaal en vielen allebei op de
grond.Beidefietsers legdeneen
negatieve ademtest af. Ze wer-
den lichtgewond overgebracht
naar het Heilig Hartziekenhuis
maar mochten diezelfde dag
het ziekenhuis verlaten. (KCL)

KESSEL-LO

Kippen
doodgebeten
Een man uit de Platte-Lostraat
inKessel-Lotrof inhetweekend
zevenvanzijn tienkippendood
aan. Ze waren gedood door de
nek over te bijten. De overige
drie kippen waren verdwenen.
Waarschijnlijk is daar een vos
aanhetwerkgeweest. (KCL)

Kunstenaar Lode Braem overleden
Lokaal kunstenaar Lode Braem
uit Bertem is vrijdagavond over-
leden. Even voor 22 uur kreeg de
politie en brandweer een mel-
ding van een overlijden in de
Egenhovenstraat in Bertem. Ook
deMUG-dienstkwammeteenter
plaatse.Omeenverdachtoverlij-
denuittesluitenkwameenwets-
arts ter plaatse en die oordeelde
al snel dat het om een natuurlijk
overlijdenging.De58-jarigeman
zou iets aan zijn hart gekregen
hebben. In het cultuurleven van
BertemstondLodeBraembekend
als een woordkunstenaar. Hij
hield zich bezig met bedenken
van woordbeelden en spreuken
inde vormvandeVlaamse tradi-
tie, met een hedendaagse inslag.

Ookzijnechtgenote, JeanineBol-
leyn, was een kunstenares. Zij is
gekend voor haar tekeningen op
basis vanzeefdrukwerk. (KCL)

BERTEM

LodeBraem. Foto Vertommen

DeoverledenLucVriens.

Opvallendeaanwezigenaastalgemeenmanager
EddyVandezande inde tribunevanBergenwasAr-
noldRijsenburg.DegewezenT2vanOHLzouer
metVandezandeverkennendegesprekkenvoeren
overeenmogelijke samenwerkingmeteerstekla-
serStandard.

Geruchten als zou huidig Zaventems trainer Nico
Van Nerom op dewip zitten na de teleurstellende
prestaties van zijn team, werden daarmee de kop
ingedrukt. «Ik ken Arnold Rijsenburg al langer als
leeftijdsgenootenvoetbalkenner», zegtVandezan-
de. «Na wat ik vandaag heb gezien, stel ik vast dat
we door omstandigheden kwaliteit tekortkomen.
Vandaar de zoektocht naar oplossingen op korte
termijn. Arnold onderhoudt goede contactenmet
Christophe Dessy, directeur van het Waalse vor-
mingscentrum.Mogelijkwordenertijdensdewin-
terstop enkele jongeren uitgewisseld als Standard
akkoordgaat.»
«Een trainerswissel is op dit ogenblik geen optie.
Het lijstjegeblesseerdenis te langomeenobjectief
enkritischoordeel tevormen.Tochwil ikbijsturen
omdat je stilaan voelt dat er kliekjesvorming op-
treedt. Ik kan niet aanvaarden dat onze ploeg uit-

eenvalt. Het is tijd voor actie. Ik vraag enkel dat we
compact spelen en dat de richtlijnenworden uitge-
voerd. Jongens die niet bereid zijn om in de organi-
satie te lopen, gaaneruit.»

Weinig weerstand
In de match zelf had KVW Zaventem dus weinig in
depap tebrokken. Naeenaanvaardbareeerstehelft
zorgdeeenderdedoelpuntnetnade rust ervoordat
alle kopjes naar beneden gingen. Gnohéré ontbond
eeneerstekeerzijnduivelsnadrieminuten.Loemba
schoot zijn assist echter op Coenen. De Zaventemse
doelmantoondezichminutenlateralweerattentop
eenschotvanFerber.Ophetkwartier resulteerdede
lokaledrukdantoch ineenverdiendeopeningstref-
fer. De voorzet van Loembawerd door Gnohéré aan
detweedepaalbinnengebuffeld.Netvoorderustdu-
elleerdenVanOngevalenNwadikwametBrognoom
debal.ScheidsrechterBrinckmanzageenbezoeken-
de foutenDaSilvaCamargozettedeelfmeterom.
Bergen kwamook na de rust opnieuwhet snelst uit
de blokken. Ferber schoot over. Gary Fournier lan-
ceerde Vanwelkenhuysen,maar Saussez klemde de
harde schuiver in tweekeer.Aandeanderekantvan
het terreinbracht eenslechtontzettenvanNwadik-
wa de ingevallen Brogno in schietstelling. Met een
schot onder de lat was de kousmeteen af. Nog voor
hetuurzorgdeKaminiarismeteenafgewekenschot
opVanOngeval voor zwarecijfers. (KMS)

Gaat KVW Zaventem samenwerken
met Standard?

UgoNwadikwagingmee kopje-onder. KMS

OHL pakt eerste periodetitel na matige prestatie tegen Geel

Penaltygoals Bostock en Brouckaert
Omdat Sint-Truiden
verloor in Eupen, was
een magere en glans-
loze 2-1-zege tegen
hekkensluiter Geel
voor OHL voldoende
om zich tot eerste pe-
riodekampioen te kro-
nen en zo al zeker te
zijn van ten minste een
plaats in de promotie-
eindronde. Beide Leu-
vense goals vielen van-
op de elfmeterstip.
HERMAN MEERSSEMAN

In tegenstelling tot de 5.486 toe-
schouwers,onderwie500jeugdspe-
lers die de ‘OHL-Jeugddag’ opfleur-

den, was de thuisdefensie allesbe-
halvewakker indewedstrijdaanhef.
Steurs strafte een misverstand tus-
sen Vandenbroeck en Bailly uit en
hetstondmeteen0-1.Deslordigspe-
lendeLeuvenaarsbetenzichde tan-
den stuk op de bezoekende vijf-
mansdefensie. Tot in de 20ste mi-
nuut Scheelen Iddi van de sokken
liep en Bostock er vanop de stip 1-1
van maakte. Heel OHL herademde,
wantevenvoordienhadAxelBosse-
kota - ex-OHL - twee goede kansen
op 0-2 laten liggen. OHL kon verder
alleennogdreigenmetverreknallen
vanBostockenCroizet.
Meteen na de rust kwam de bevrij-
ding. Na Geels handspel in het pak
bijeenLeuvensehoekschop,maakte
Brouckaert er vanopde stip 2-1 van.
Toen Santermans even later rood

kreeg na een tackle voet vooruit op
Somé, leekdewedstrijdgespeeld.Leek,
want na slap verdedigen van OHL kon
Bossekota alleen op Bailly afstormen.
Die voorkwammet een knappe been-
reflexdegelijkmaker.
Het was de laatste stuiptrekking van
eenmoedigGeel.OHLlietviaCerigioni,
Bostock, Somé en het ingevallen duo
Kostovski-Azevedonogenkelekansen
onbenut, zodathet2-1bleef.
«Omdatweverzuimdenvoluit te gaan
voorde3-1enomdatwedekansendie
we kregen niet verzilverden, bleef het
onnodig spannendtotheteinde», zeg-
denBostockenBrouckaert inkoor.Bei-
denscoordenuitpenalty.«Ikhadvoor-
af gesteld dat John de eerste penalty-
nemerwasendatYohaneeneventuele
tweedezou trappen», zei Leko.
«Die periodetitel is alvast iets wat we
in handen hebben. Maar de spelers-
groepwilméér. En de trainer ook.Wij
willen kampioen spelen, maarwe be-
seffenwel datwe omdat nieuwe doel
te bereiken, véél beter zullen moeten
spelen dan vandaag», zei Yohan
Brouckaert.

Leko: «OHL moet nu voor titel gaan»
«Dieperiodetitel is leuk. Ikben fier
datwediebehaaldhebben.Maarmet
dekwaliteit, depersoonlijkheidende
mentaliteit vandespelersgroep,moet
Oud-HeverleeLeuvennuvoorde titel
enderechtstreeksepromotienaar
eersteklassegaan», zegt coach Ivan
Leko.

Daarmee legt de trainer van OHL
serieusdrukopzijn spelersgroep.
«Die is intelligent enmansgenoegom
daarmeeomtegaan», zegthij.
Al bleek dat niet tegen hekkensluiter
Geel.
«Na de uitsluiting van Santermans
hebbenwetepassiefgespeeld.Deson-
danks kregen we voldoende kansen
om de beslissende 3-1-kloof te slaan,
maarwe lietenze liggen.Datblijft een
zeerbelangrijkwerkpunt.Maar ikblijf
erbij: we hebben voldoende kwaliteit

omvoluit voorde titel tegaan.»
Vanwaar die plotse zéér uitgesproken
ambitie van de coach die, toen in juni
de trainingen hervat werden, uitging
van een plaats in de top vijf, later bij-
gestuurdtotdetopdrieendeeindron-
de?
«Ik had daar toen inderdaad voor ge-
tekend», zegt de Kroaat. «De kernwas
nog niet volledig, en ik had nog geen
100procent zicht opdemixvan fysie-
ke,mentaleenvoetbalkundigekwali-
teitenvandespelers.Nuwel. Ikzalook
niet dulden dat iemand gaat verslap-
pen nu de periodetitel binnen is. Niet
metmij.»
«We hebben de periode gevierd met
eenkoudedouche-deIceBucketChal-
lenge - én met een glaasje cava. Eind
april, aan het slot van de competitie,
wil ikéchtechampagnedrinken.Opde
titel.» (HML)

OHLheeft een eerste prijs beet en kan vanaf nu voluit op de titelmikken. Foto VPL

BERGEN - KVW ZAVENTEM

4-0

OHL - GEEL

2-1

2K L A S S E

Willen we kampioen
worden, zullen we veel
beter voor de dag
moeten komen

YOHAN BROUCKAERT

zaterdag 20:00 Bergen-Boussu
20:00 ASVGeel -E.Aalst
20:00 Heist -DesselSp.
20:00 LommelUnited-OHL
20:00 P.Maasmech. -Antwerp
20:00 Roeselare-RCMechelen
20:00 Virton-Tubeke

zondag 15:00 WSBrussel -Eupen
15:00 KVWZaventem-St.-Truiden

2

Volgende speeldag

Periodestand
1. OHL 10 22
2. Eupen 10 21
3. Virton 10 20
4. E.Aalst 10 18
5. St.-Truiden 9 17
6. LommelUnited 10 17
7. Bergen 10 16
8. Boussu 10 15
9. WSBrussel 10 15

10. RCMechelen 10 14
11. Tubeke 9 13
12. Roeselare 10 11
13. P.Maasmech. 10 11
14. Antwerp 10 9
15. DesselSp. 10 7
16. Heist 10 7
17. KVWZaventem 10 7
18. ASVGeel 10 6

EUPEN - STVV

3-0
EUPEN:VanCrombrugge,Kenne,Rodriguez,Ochoa,
D’Ostilio,Asamoah(75’Dufour),Diallo,Bassey(79’
Babalola), Garcia (77’OdeniGeorge), Curto, Taule-
messe.
STVV:Dutoit, Daeseleire, Habarugira, Erichot, Ian-
doli, Schils, Schoofs, Hendrickx, Swers (65’ Koç),
Rherras(75’Parzyszek),Dequevy(46’Baherlé).
DOELPUNTEN:42’Taulemesse (1-0), 59’ Rodriguez
(2-0),73’VictorCurto(3-0).

OHL - ASV GEEL

2-1
OHL: Bailly, Brouckaert, Vandenbroeck, Reynaud,
Trenson, Croizet (70’ Azevedo), VanHoevelen, Bos-
tock,Iddi,Cerigioni(65’Kostovski),Somé(76’Cools).
GEEL:Blondeel,Scheelen,Santermans,Weeghmans,
Spies, Cauwenberg, Berben (85’ Eyckmans), Kerck-
hofs, Gielis, Steurs (75’ VanderHeyden), Bossekota
(59’Annab).
DOELPUNTEN: 6’ Steurs (0-1), 20’ Bostock (straf-
schop,1-1),52’Brouckaert (opstrafschop2-1).
ROOD:Santermans.

BERGEN - KVW ZAVENTEM

4-0
BERGEN: Saussez, da Silva Camargo, Sapina,
Khchab,Ferber,Loemba,Kaminiaris,Kéré,Nyoni(59’
Laurent) ,Massengo (69’ VanGijseghem), Gnohéré
(34’Brogno).
KVWZAVENTEM:Coenen,AnthonyFournier,Kem-
peneers, VanOngeval, Dheur (46’ Benlouafi), Pulci-
nelli,Muzembo(69’Weynants),GaryFournier,Nwa-
dikwa(73’Caurant),Dessaer,Vanwelkenhuysen.
DOELPUNTEN:18’Gnohére(1-0),41’daSilvaCamar-
go(2-0pen.),50’Brogno(3-0),53’Kaminiaris (4-0).
ROOD:GaryFournier (86’2xgeel).

DESSEL - PATRO EISDEN

1-2
DESSEL: Kustermans, Remen, Petersen (28’ Sols),
Bastiaens,Meeus, Tino Pellegriti, Hannes, Janssens,
Asubonteng (73’Vanlommel), Reniers (77’VanBel-
le),Bennassar.
PATRO: Debaty, Bouhriss, Janssen, Hustinx, Vast-
mans, Sroka, Geurden, Taktak, Car (74’ Allegria),
Martin-Suarez,Battista(89’LaRosa).
DOELPUNTEN: 59’ Remen (0-1 owngoal), 63’ Han-
nes(1-1),72’Martin-Suarez(1-2).

E. AALST - ROESELARE

1-1
AALST: Van Den Noortgaete, Smet, De Greef, Bo-
gaerts,Vanbelle,DeNeve,VanDamme,Martin (46’
Shkodra), Philippe Janssens (83’ Koulibaly), Kevin
Janssens,Vansimpsen.
ROESELARE: Lentz, Damman, Raes, Borry, Van-
thournout,Marcos,Provoost,Myny(83’Mbuba),Se-
oudi(73’ Impens),Vandeputte(67’DeJonghe),Ken-
nedy.
DOELPUNTEN: 40’ Bogaerts (owngoal, 0-1) 41’ De
Neve(1-1).

RC MECHELEN - SK HEIST

2-1
RCMECHELEN:DeVroe,N'Diaye,Gnakpa,Tuteleers,
Mpati,Vaesen,Farin(70’Reuse),Camara,Debouver
(83’Guerenne),RachidHmouda(87’Verbist),Yagan
HEIST:Vandenbossche, VanDen Broeck, Grant (46'
Ruiz), Gilis (83’ Vandeputte), Jacobs, Webers, Van-
dermarliere,Wijns,Hairemans,Rijmenants (46’Van
Praet),Michel.
DOELPUNTEN:30’Yagan(1-0),33’Yagan(2-0),47’
Vandermarliere(2-1).

ANTWERP - WS BRUSSEL

1-1
ANTWERP:Boeckx,Vanaudenaerde,DeRoeck,Dia-
kité, Iboma, Van den Bogaert, Vansteenkiste, Dom,
DiLallo,Khiter (82’Limbombe),Owusu
WSBRUSSEL:Grondin, El Banouhi, Soumah,Hatchi
(70’ Hane), Huyghebaert (26’ Nakache), Fall, Kone,
Ndoye,ElHany(70’Dialle),Diop,Traoré.
DOELPUNTEN:52’Khiter (1-0),88’Traoré(1-1)
ROOD:Nakache(2xgeel).

SERAING U. - VIRTON

1-2
SERAING:Didillon, Bonemme, D'Onofrio (73’ Gen-
darme),Preseaux,Bojovic,Tirpan(65’Boumediene),
Dufer,Papoola,Bochet,Kehli,Stevance.
VIRTON:Hurbain,Dessoleil,Blaise(81’DeAlmeida),
Menessou, Antunes, Thiam, Kasri, Suray (63’ Day),
Focki (58’Molnar),Ngadrira,Cornet.
DOELPUNTEN:71’Stevance(1-0) ,84’Menessou(1-
1) ,86’Ngadrira(1-2).

TUBEKE - LOMMEL U.

2-2
TUBEKE: Goblet, Garlito (77’ Bailly), Lando Fusu,
Laurent, Di Stefano, Neels, Liard, Kheyari, Hwang
(65’Doumbouya), Diane en Fennouche (83’Dugar-
ry)
LOMMEL: Thoelen, Goossens, Neven, Lenaerts,
Rykx, Deferm, Debauve, Degeling (63’ Gueroui),
Scheelen,TrossardenRegales.
DOELPUNTEN: 7’ Debauve (0-1), 30’ Hwang (1-1),
48’ Trossard(1-2),93’Liard(2-2,opstrafschop).
ROOD: 48’Kheyari,49’Diane(2xgeel).
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