
Vrouwenvoetbal

Mario Cassimon niet
langer trainer van OHL

MarioCassimonisniet langertrainervandeOHL-
vrouwen. Omdat er duidelijke wrevel was tussen
hetteamendecoachwerdnaoverlegdonderdag-
avondeendagje later beslist omMarioCassimon
vanzijntaakteontheffen.Devrijdagavondmatch
tegen Ajax werd al geleid door sportief verant-
woordelijke Peter Lembrechts en teammanager
LudoCeuppens. (MIK)

Veldrijden
KOBE GOOSSENS EVEN TWIJFELACHTIG NA
DUBBELE AANRIJDING EERDER DEZE WEEK

«Kans is groot dat ik
start in Gieten»

Eerstejaarsbelofte Kobe Goossens (18) uit Baal
werd dinsdag twee keer aangereden op training,
hijhielderveleschaafwondeneneenzwarekneu-
zingaandepolsaanover.Allichtstarthij tochinde
manchevandeSuperprestige inGieten.
InErpe-Mere lagervoorKobeeenzevendeplaats
tewachten,hij hooptezichvoorheteerstdeftig in
dekijkerterijdenalsbeloftevoorhetgrotepubliek
opdeSPinGieten.
DinsdagtrokKobenadeschoolurenzoalsvanouds
oppadomzijntrainingopdewegaftewerken.
«Na twee uur en een half reed ik door Aarschot.
Daar kwamplots een oud vrouwtje zonder kijken
het fietspad op en ik vloog vol tegen haar aan. Ik
hieldhierenkelekleinewondjesaanover,gelukkig
niets ergs. Ik reed verder, maar nauwelijks een
kwartierlaterkwamereenautoineensmalstraat-
jeuitdebochtgevlogen. Ikkonhetvoertuigietwat
uitwijken,maarraaktealsnogzijnspiegelenvloog
zo over de kop. Hier deed ik me aanzienlijk meer
pijn.Mijnhandraaktezwaargekneusddoordeval
en ik liepmeerdereschaafwondenop.»
«Tochmaak ikmesterkdat ikaandestart zal ver-
schijnen,wanthet is tochwelmijn eerstedoel van
het seizoen», aldus een strijdlustige Kobe Goos-
sens. (SVDL)

Judo

Vandaag llse Heylendag
in Leuven

ZaterdagvindtdejaarlijkseIlseHeylen-dagvanJu-
docentrumLeuvenplaats.Dezemassatrainingon-
der leiding van deze topatlete bracht vorig jaar
meer dan 150 jeugdige judoka’s op de mat. Met
tweetrainingen,eenmeetengreeteneendemon-
stratiemetHeverleesjudotalentJorreVerstraeten
worden de aanwezigen dit jaar in de watten ge-
legd.
De activiteiten vinden allen plaats in de Vecht-
sportzaalvandeSportoaseopdePhilipsite inLeu-
ven.Tussen14en15.15uur is Ilsehoofdlesgeefster
voordeU11.Tussen15.15en16uurstaateen‘meet
and greet’ met Ilse op de planning en heeft ze tijd
voor de pers en een babbeltje. Tussen 16 en 17.15
uur is ze hoofdlesgeefster voor de +11 jarigen. Bij
beide lesstondenwordteengroepsfotogenomen.
VerderzaleendemonstratieplaatsvindenmetIlse
en Jorre Verstraeten van het organiserende Judo-
centrum Leuven. Deze laatste pakte brons op de
YouthOlympicGames inNanjing.
«Net zoals de vorige jaren hebben de provincies
Vlaams-BrabantenLimburghunsteuntoegezegd
enzullenerpuntentoegekendwordenvoordever-
schillendeprovincialerankings.Wijhopennatuur-
lijk net als de vorige jaren, ook op deelnemers uit
andereprovincies»,klinkthetbijdeorganisatie.
Deelname aan de Ilse Heylendag is gratis en in-
schrijvenopvoorhandisnietnoodzakelijk.Detrai-
nersenlesgeversvandebezoekendeclubszijnwel-
komopdematomdetrainingmeeingoedebanen
te leiden. (SVDL)

Rugby

RC Leuven kreunt
onder blessurelast

RC Leuven ontvangt zondag Diabolos Schilde op
eigen veld. Na de verloren matchen tegen leider
BUC Sint-Joost en derde in de stand CoqMosan
hooptblauw-witopdeoverwinningtegenSchilde.
Leuven staatmomenteel laatste in de tweede di-
visie,debezoekersvoorlaatste.
Een opkikker waswel dat ze Kibibu onlangs thuis
omde bekermet klinkende 85-28-cijfers versloe-
gen.MomenteelzittenzebijLeuvenmetachtàne-
gengeblesseerden.
«Het is zeker geen rooskleurige periode. Die vele
blessures zullen ervoor zorgen dat we geenmak-
kelijkseizoentegemoetgaan.Erkomenwelsteeds
nieuwespelersbij,maardiemoeteneerstopniveau
komen. Schilde zou normaal gezien een haalbare
kaart moeten zijn, het zal vooraan hard werken
worden.Wemoeten zeker iets proberen op snel-
heid en uiteraard vanaf het beginsignaal onmid-
dellijkvanonzevolledefensievekrachtuitgaanen
allesgeven.Enkelmetdezegekunnenwetevreden
zijn», klinkt het bij speler/voorzitter Marc Bo-
gaerts uitWillebringen die zelf geblesseerd is. De
match start om 15 uur op de Koetsweg in Kessel-
Lo.Komendweekendgaandevrouwenopbezoek
bijBosvoorde,zespelenéénvanhuneerstetoppers
ineersteklassevanhetseizoen. (SVDL)

VOETBAL★SELECTIES

★ TEMPOOVERIJSE
Goed nieuws voor Jannes Nicodeme. Hij
heeftdezeweekdegroepstrainingenher-
vat.WoutSoetaert(knie)enTomStroob-
ants(heupbuigers)werkenverderaanhun
revalidatie.
✓Deselectie:DeBoodt,Vandervorst,Roelands,
Loenders, Taelemans, Buyuk, Janssens, Steen-
wegen,Galeri,Vanderelst,Charlier,Vermeylen,
Ngangué,Henseval,Verheyden,Eboigbe

★OL.WIJGMAAL
Vanherberghengaatmaandagbijprofes-
sor Bellemans langs om te overleggen
overdeaanpakvanz’ngehavendeknie.El
Mesbahiwerktverderaanz’nrevalidatie.
✓Deselectie:Desomberg,Andries,DeDonder,
Damoiseau, Vandeput, Boogaerts, Poukens,
Stockx, Fannes, Fariat, Lifondja, Van DerMie-
ren,DeBruille,Chairi,xeny.(NDKV)

★KHOBIERBEEK
DeknieblessurevanVanderElstzoumee-
vallen, al is zijn aantreden twijfelachtig.
Datzelfde geldt ook voor Seppe Peeters
(enkel),waardoorVanKeer,Vanzavelberg
en Demarez al geselecteerd werden.
D’Hoore(hand) issowiesoout.
✓De selectie: De Spriet, Bogemans, Renmans,
Dumoulin,SeppePeeters(?),Hendrickx,Bergh-
mans, Vander Elst (?), Demarez, Velaers, Go-
vaerts, Vergauwen, Vanderwegen, Vanzavel-
berg,VanKeer,Devijver.(SDH)
★UNIONLOVENJOEL
Na Sterckx is het nu de beurt aan Heer-
inckx omophet strafbankje plaats te ne-
men en dat uitgerekend tegen zijn ex-
ploegHoutem.
✓De selectie: Sempels, Geysens, Bevernage,
Laurent, Schierhout, J. Loockx, S. Loockx,Oba-
sogie, Lefèvre, Sterckx, Mattheus, Janssens,
Peeters,VanReempts,Balog,Reynders.(SDH)

TRIATLON ★ KORT

Hendrik-Jan Verhaegen uit Herent start
zondagindeIronmanvanBarcelona,met-
een de laatste race in zijn eerste profjaar.
De twintiger van SP&OMechelen werd
vorig jaar tweedeamateur in de stand en
hooptnuopeenmooieprestatie. (SVDL)

WIELRENNEN ★ KORT
Ex-cyclocrosser en huidig ploegleider bij
Vastgoedservice,NielsAlbertuitTremelo,
opentbinnenkortdeNielsAlbertBikeSto-
re inTremelo★DirkVerbinnenuitWeze-
maal zal de nieuwe ploegleider worden
van de nieuwelingen bij HIH Baal. Hij be-
haaldemeerdan140overwinningenvroe-
ger,hijwerderonderandereBelgischkam-
pioen bij de 14-jarige aspiranten en won
verschillendeinterclubs.BijdeV.W.V.werd
hij in2012nogvicewereldkampioen.

(SVDL)

VIERDE KLASSE B

Hetzouzondermeereenstuntzijn,
alsWijgmaalvanavondhetnogon-
geslagenOverijse ineigenhuiskan
kloppen.Dedruivenjongensdraaien
immersopvolle toeren, terwijlWijg-
maal totnutoe tocheenbeetjeonder
deverwachtingenblijft.Maardege-
ladenderbyzorgde inhetverledenal
meermaalsvooreenverrassendre-
sultaat, endat zouookdezekeerzo-
maarhetgevalkunnenzijn.

GertStockxbliktalvasthoopvolvoor-
uit. «Veel ploegen in onze reeks zijn
aan mekaar gewaagd, maar je moet
al bijna blind zijn omniet te zien dat
Overijse er momenteel bovenuit
steekt», aldusStockx,diebijWoluwe-
Zaventemnogtweejaarsamenwerk-
temetTomDeCock,dehuidigecoach
vanTempo.
«Het is een zeer uitgebalanceerde
ploeg met heel veel kwaliteit in de
breedte. Een blik op het klassement
zegtmeteen ook iets over de huidige
waardeverhoudingen.Hetheefterop

dit moment alle schijn van dat het
wel eens hun seizoen zou kunnen
worden.Zezullenmisschienookwel
eens een dipje kennen, maar ik zie
hengeengrote inzinkingkrijgen.»
«Wijdaarentegenzijnnogeenbeetje
zoekende. Dat geldt zowel voor de
ploeg als voor mezelf. Ik besef maar
al tegoeddatookikmijnniveaumoet

GERT STOCKX (OL. WIJGMAAL) HOOPT OP BOEIENDE DERBY VOL VUURWERK

«Onze mouwen opstropen»

opkrikken. En dat kan maar op één
manier,namelijkdoordemouwenop
te stropen. Maar er zijn ook tekenen
van beterschap. Tegen Acrenoise
vochtenweterugnaeenachterstand
en vorigeweekwonnenwe voor het
eerstopverplaatsing.Enondanksdie
mindere start staan we toch op de
vierde plaats. Ikweet ookwel opwie
ik mijn geld zou inzetten vanavond,
maar toch zijn we niet kansloos. Dat
isnunethet leukeaanvoetbal.Alswe
een goede dag hebben, en onze wa-
pens op de juiste manier gebruiken,
zit er misschien wel iets in. Ik denk
dat mikken op een gelijkspel onze
ambitie moet zijn. We zijn het in ie-
der geval aan onze supporters ver-

plicht om iets te laten zien, zodatwe
met opgegeven hoofd van het veld
kunnenstappen.Endatbetekentdus
dat we niet pas na twintig minuten
moeten beginnen voetballen, want
danzouhet kalf alwel eens verdron-
ken kunnen zijn. Op voorsprong ko-
men zouookwel eens erg belangrijk
kunnen zijn. Misschien beginnen ze
dan een beetje te twijfelen? Hoeda-
nook, een nederlaag zou geen ramp
zijn. De eerste periode gaan we niet
winnen,maarhetseizoen isnog lang
en er is dus zeker nog niets verloren.
Ik kijk alvast uit naar dewedstrijd en
hoop op een boeiende derby vol
vuurwerk.» (NDKV)

Gert Stockx hoopt TempoOverijse de eerste punten
vanhet seizoen afhandig te kunnenmaken. Foto Vertommen

John Bostock (OHL) noemt hekkensluiter gevaarlijke klip

«Winnen must, periodetitel niet»
Als OHL zondag hekkensluiter
Geel klopt en Sint-Truiden wint
niet in Eupen, halen de Leuve-
naars de eerste periode en een
ticket voor de promotie-eind-
ronde volgend jaar in de lente
binnen. «Na de één op zes te-
gen Heist en Roeselare moe-
ten we absoluut winnen», zegt
John Bostock. «De periodetitel
is géén must, al zou het wel
een leuk toetje zijn.»
HERMAN MEERSSEMAN

OHLvierthoedanookfeestzondag.Er isde ‘Jeugd-
dag’ met allerlei activiteiten waarop 500 van de
600 jeugdspelers verwachtworden.Deopbrengst
gaatnaardebestrijdingvandespierziektenALSen
Duchenne. TV-kok Jeroen Meus, peter van de
Rondoufondsdatgeld inzameltvoordeontwikke-
ling vanmedicatie tegen de ziekte vanDuchenne,
enCEOEvyReviersvandeALS-Ligagevendeaftrap.
Tot kort voordewedstrijdkanviaE-baynoggebo-
den worden op een shirt van de Leuvense Ander-
lechtspeler Dennis Praet, die zijn eerste voetbal-
stappenzettebij StadeLeuven.
Het spectaculairste extrasportieve moment volgt
meteen na afloop van dematch. Dan trakteren de
jeugdspelershungrotevoorbeeldenvandeA-kern
op de Ice Bucket Challenge. Letterlijk een koude
douche.
IndewedstrijdzelfwillendeOHL-spelerseenkou-
de douche zoals die tegen Heist, de toenmalige
hekkensluiter waartegen totaal onverwacht met
0-2werdverloren,vermijden.Amperenkeledagen
laterwerd ook voor de beker tegen Kortrijk verlo-
ren (1-3).
Twee thuisnederlagen, twee keer ontbrak John

Bostock (22)wegens blessure. Toeval of niet? «Dat
is leukdiscussievoervooraandetoog», lachtdeEn-
gelsman.«Hetzoupasergzijnalsmijnafwezigheid
dé reden voor die twee nederlagen zou zijn. Onze
spelersgroep telt in de breedte en in de diepte vol-
doendekwaliteitomdeafwezigheidvanenkeleba-
sisspelersoptevangen.Trouwens, tegenRoeselare
was iker zondagbij, enhetwerdookmaar0-0.»

Geen dipje
Waar ligt dan de oorzaak van het sportieve dipje
waarin OHL zich bevindt? «Er is geen dipje», zegt
Bostock. «TegenHeist envooral inRoeselare lieten
wij te veel kansen onbenut. En tegenHeist bezon-
digdenwij ons na een verschroeiende start en na-
dat we een penalty gemist hadden, aan onder-

schatting van de tegenstander. Het zou tegen de
hekkensluiter wel loslopen. Een verkeerde inge-
steldheid. Nu staat Geel laatste. Wees gerust, hen
zullenwijnietonderschatten,wehebbenons lesje
geleerd. Wij moéten deze match winnen. En als
achteraf blijktdatdiezegevoldoende isomdeeer-
ste periode binnen te halen, is dat leukmeegeno-
men.»
★Selectie: Thompson, Lenaerts, Le Postollec en Bue-
kers zijn out. Kostovski (geblokkeerde rug) geraakt
speelklaar.PasvanmiddagslanktLekovolgenderuime
kern af: Bailly, Gillekens, Brouckaert, Vandenbroeck,
Reynaud, Trenson, Cools, Delporte, Van Hoevelen,
Bostock, Croizet, Yavuz, Bracke, VanGoethem, Ceri-
gioni,Azevedo,Yagan,Somé, Iddi,Kostovski.

JohnBostock: «OHLzal zich geen tweede keer laten verrassen door de hekkensluiter.» Foto VPL

Als we een goede dag
hebben en onze
wapens op de juiste
manier gebruiken, is
een stunt mogelijk
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