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Maaseik nam zoals verwacht don-
derdagavond vlot de maat van Gui-
bertin.
«We speelden volwassen en lieten
ons niet verrassen», vertelt ploeg-
manager Ivo Rutten. «In het begin
van elke set kwam er snel een kloof.
Daarna kon de ploeg makkelijk con-
troleren.»
Coach Joel Banks plaatste Jolan Cox
na zijn rustpauze tegen Amigos
Zoersel weer op de opposite. De Ant-
werpenaar bedankte met een mooi
scorerapport: twaalf punten en een
afwerking aan liefst 69%.
De tweede beste score was voor
nieuwkomer Aleks Grozdanov. De
Bulgaarse mddenman scoorde drie
vierde van zijn aanvallen en in het
blok toonde hij geen genade met de
Waalse aanvallers. Grozdanov is na
amper een week al helemaal thuis
in Maaseik. Op sportief vlak is dat
een heel goede zaak, want de spor-
tieve staf kan nu weer een beroep
doen op drie volwaardige midden-
spelers.
Dat geldt trouwens ook voor het

aanvallende compartiment. Cox is
de duidelijke nummer één en hij
mag op weg naar een mogelijke be-
kerfinale zijn kunstjes tonen tegen
Roeselare. Ook op het internationa-
le toneel zal hij zich willen bewijzen.
Verder is er nog Maan die altijd klaar
is. Daarnaast lijkt Banks nog geen
definitieve keuze gemaakt te heb-
ben tussen Seppe Baetens, Keith
Puppart en Robert Woijcik. De drie
aanvallers kregen de voorbije we-
ken speelkansen, maar geen van de
drie stak er echt bovenuit.
Op zich moet dat niet erg zijn, want
de drie hebben bewezen klaar te
staan als de ploeg hen nodig heeft,
ook al zijn het verschillende types.
Baetens is een vechterstype, te ver-
gelijken met Maan. Een opzweper
die zijn ploegmaats op sleeptouw
neemt. Puppart en Woijcek speel-
den nog niet zo veel, maar ze leggen
wel heel goede cijfers voor. Woijcek
viel in Guibertin alleen in de derde
set in, maar hij scoorde wel aan
100%. Puppart deed met een rapport
van 86% niet veel slechter.

MAASEIK BEGINT AAN WEST-VLAAMS DRIELUIK

Maaseik begint vanavond op het veld van Roe-
selare aan een eerste wedstrijd in een drieluik
met de West-Vlamingen. Straks staat de eerste
plaats in de competitie op de agenda, daarna
volgen er twee wedstrijden met als inzet de be-
kerfinale. Coach Joel Banks kan daarvoor een
beroep doen op een ruime kern. 

KOEN WELLENS

Coach Joel Banks heeft een ruim aanbod aan spelers. Foto Demey

Joel Banks beschikt
over ruime kern

Koen Brouns (Tectum Achel):
«Jeroen Oprins aan banden leggen»
Tectum speelt zaterdagavond tegen
Amigos Zoersel, een team dat in de
stand één punt meer telt dan Achel.
«Wij zijn als nieuwkomer zeer goed
bezig in Liga A», vertelt libero Koen
Brouns.
«Zaterdagavond spelen wij tegen Ami-
gos, een voor ons haalbare kaart. Om
punten te oogsten zullen wij oppositie
Jeroen Oprins het scoren moeten be-
letten. Vorig jaar wonnen wij tegen
Zoersel in het kader van de Beker van
België. Dat was toen wij nog in Liga B
speelden en ons extra hadden opgela-

den voor het treffen met Liga A-ploeg
Amigos. Nu gaat het om de punten en
dat is toch heel wat anders.»
«Tot op heden zijn wij uiterst tevreden
met de geleverde prestaties en de be-
haalde punten. De club trok midden-
blokkeerder Rutger Zoodsma (23) aan
om Wouter Verhees te vervangen, die
begin volgende maand op wereldreis
vertrekt. Zoodsma speelde bij het Ta-
lentteam, Lycurgus Zwolle en VC
Sneek. Wij hebben zeker een derde
middenman nodig om het behoud in
Liga A te verzekeren.» (SLA)Koen Brouns: «We zijn tevreden met de geleverde prestaties.»  Foto Demey

BADMINTON

Yaro Van Delsen
wint Slovenia
International U17
Badminton Vlaanderen en de Lim-
burgse club Hebad pakken graag uit
met de knalprestatie van youngster
Yaro Van Delsen. Hij won de Slove-
nia International U17 in Medvode,
niet zo ver van hoofdstad Ljubljana.

Hebad Heusden zelf scoort met zijn
teams ook de ene voltreffer na de an-
dere. Hebad 2 Gemengd heeft zich al
geplaatst voor de play-offs. De wed-
strijd van vandaag tegen Zwijn-
drecht is voor Hebad van geen tel
meer voor de rangschikking. Hebad
1 Gemengd doet het ook uitstekend
als coleider in de reguliere competi-
tie in eerste nationale. Het versloeg
vorige speeldag Lebad Kortrijk en
Olve Edegem met zeer ruime cijfers.
Hebad walste losjes over zijn tegen-
standers.
Een slotzege tegen hekkensluiter
Dijlevallei Leuven kan dit weekend
geen huizenhoog probleem zijn.
W&L Herent totaliseert weliswaar
net als Hebad tien punten en zou zo
in theorie de eerste plaats nog kun-
nen overnemen. Maar Hebad is na-
tuurlijk niet van plan zich door zijn
Leuvense tegenstander te laten ver-
rassen. (PLG)

SKIËN

Snow Valley Peer in
actie voor goede doel
«We komen stilaan in de laatste
rechte lijn naar de start van het ski-
seizoen», zegt Nordine Nakkach van
Snow Volley Peer. «Maar eerst zet
club Snow Valley Peer zich in voor
het goede doel. Met een actie voor
de ALS Liga op 14 december, aan-
vang om 19 uur.»

«Het event past in de ‘Warmathon’,
dus de ‘Warmste week’. Ons funpark
wordt omgetoverd tot de warmste
frigo van België. Versierd met een
feeërieke kerstverlichting en veel
spektakel.»
Meervoudige Belgisch kampioene
en olympische atlete Katrien Aerts
(Sotsji, 2014), Mathieu Verlinden en
Sander en Yelle D’Helft trekken de
demo freestyle. Een discipline in het
skiën en het snowboarden waarbij
de deelnemers spectaculaire tricks
uitvoeren zoals salto’s of rotaties en
glijden over rails of ijzeren baren.
Ook het freestyle skiteam Airborne
en een snowboardteam van de top-
sportschool doen mee. De toegangs-
prijs is vijf euro. Wie zelf wil mee-
skiën of snowboarden moet zich
eerst een pisteticket aanschaffen.
Meer info: http://freestyleteam-
snowvalley.be of http://www.air-
borneski.be/airborne.php. (PLG)
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VELDRIJDEN

Dubbele opdrachten
voor Ryan Cortjens en
Brent Blommen
Terwijl de toppers in het veldrijden nog
aan de slag zijn op stages in het buiten-
land, staan dit weekend de crossen in Es-
sen en Overijse op het programma. Ryan
Cortjens en Brent Blommen staan in bei-
de wedstrijden aan de start. Cortjens,
vorige week nog winnaar in Hasselt,
stipte de Duivencross van morgen aan in
zijn agenda.
«Ik focus nu vooral op de werelbeker in
Zolder en het BK, maar de cross in Ove-
rijse is ook iets voor mij», vertelt hij.
In Essen krijgt de Maaslander het gezel-
schap van Michael Bervoets. Bij de vrou-
wen is het uitkijken naar Laura Verdon-
schot die de voorbije dagen aan de slag
was in Mallorca. Na haar tweede plaats
van vorige week in Mol, mag de Lom-
melse opnieuw voor een topklassement
gaan. Misschien kan ze wel een robber-
tje uitvechten met haar nieuwe ploeg-
maat Denise Betsema. Ook Julie Brou-
wers komt in Essen aan de start. Zondag
maken de drie beste Limburgse beloften
de dienst uit in Overijse. Timo Kielich
toont er zijn vorm na een stage terwijl
Pieter-Jan Vliegen op zoek blijft naar de
goede vorm. Sander Lemmens kan be-
vestigen met het oog op de volgende we-
reldbeker. (KWP)

Ryan Cortjens.
Foto De Rycke
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SEPPE GEERTS - HELSON

«Ik hoop op een
nieuwe basisplaats»
Seppe Geerts bezorgde zijn ploeg
afgelopen weekend met zijn twee-
de doelpunt van het seizoen een
gouden driepunter op het veld van
Nijlen. De 27-jarige flankaanvaller
mocht voor het eerst sinds lang
nog eens starten in de basis door de
schorsing van Jarrit Agten en hij be-
dankte zijn trainer dus voor het
vertrouwen met het winnende
doelpunt.
«Ik kan begrip tonen voor de keuze
van de trainer», stelt Seppe Geerts.
«Hij geeft in eerste instantie ver-
trouwen aan de jongens die het af-
gelopen seizoen zo fantastisch
hebben gedaan, maar als hij me
nodig heeft zal ik er staan. Ik heb
nog maar twee keer gescoord,
maar die treffers waren wel telkens
goed voor drie punten en dat is na-
tuurlijk leuk. Blijven werken en po-
sitief zijn, meer kan ik niet doen.
Wat uiteraard niet wegneemt dat
ik zondag hoop op een nieuwe ba-
sisstek. Zeker nu Mo Riyani ge-
schorst is. Er komen nu met Racing
Mechelen en Zwarte Leeuw nog
twee belangrijke thuiswedstrijden
voor de winterstop en ik zou graag
mijn steentje bijdragen om met
vier of zes op zes de feestdagen in
te gaan.» (GDB)

ERIC EURLINGS 
BILZEN-WALTWILDER

«Nood aan een zege»
De laatste zege van Bilzen-Walt-
wilder dateert van begin november
op Termien, waar het een belang-
rijke driepunter boekte. De volgen-
de confrontaties tegen haalbare
tegenstanders brachten uiteinde-
lijk niet de verhoopte puntenwinst.
«Om er een beetje moedeloos van
te worden, als je achteraf bekijkt
op welke manier we de punten te
grabbel gooiden», zegt T1 Eric Eur-
lings. «In geen van die wedstrijden
waren we de mindere en zeker te-
gen Mechelen en Zwarte Leeuw
hadden we de zege voor het grij-
pen en gaven we het zomaar uit
handen. Tel die vier punten er al
eens bij en je leunt dichter tegen de
linkerkolom. Dan stap je straks
met een heel ander gevoel de ko-
mende winterstop in. Uiteraard is
er nog niets verloren en kan het
snel keren op de momenten dat het
ertoe doet, maar ik heb toch veel
liever de punten nu al op mijn pun-
tenboekje staan. Vanavond wacht
ons met Bornem opnieuw een te-
genstander die we op papier moe-
ten aankunnen. Een zege zou ons
heel veel deugd doen.» (JHB)

Peltse matchen
duren ook negentig
minuten
Er verscheen deze week een opval-
lende post op de facebookpagina
van Pelt. De beheerder deed de
moeite om de eerste helft van elke
wedstrijd van Esperanza te analy-
seren. 
«Stel dat een wedstrijd 45 minuten
zou duren, dan zou Pelt vijftien
punten tellen», staat er te lezen.
Dat zouden er vijf meer zijn dan nu
en in dat geval zou Pelt niet hele-
maal onderaan staan. ‘Zou’, want
als je de resultaten na 45 minuten
voor Pelt aanhoudt, dan moet je
dat voor elke ploeg doen. Opval-
lende post dus, maar ook één die
weinig steekhoudt. Behalve dan
dat de Noord-Limburgers vooral in
de tweede helft tegendoelpunten
slikken. Het Peltse probleem ligt
echter niet alleen in het slikken van
doelpunten, 34 intussen. De spit-
sen van Pelt konden nog maar
achttien keer scoren en met een
saldo van min zestien is het team
van trainer Knapen veruit de
slechtste leerling van de klas. Van-
avond krijgt Esperanza het bezoek
van Zwarte Leeuw en na de verlo-
ren degradatietopper van vorige
week in Mechelen, gaat het jonge
Pelt op zoek naar de drie punten.
Ze hebben daar zoals altijd negen-
tig minuten de tijd voor. (KWP)

VOLLEYBAL KORT
• Kivola Riemst - Kivola zal Bo Budo
(klierkoorts) een tijdje moeten missen.
Kris Rogiers zit in het buitenland voor
zijn werk. (SLA)


