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b Met en pak premies en de berg-
prijs spekte hij opnieuw de ploeg-
kas. ”Als je ziet dat Alexander
Kristoff aan de start staat, dan
weet je dat het moeilijk wordt om
mee te strijden voor de overwin-
ning en moet je dus wel iets an-
ders proberen om in de kijker te
komen. Het plan was dan ook al
vooraf gemaakt om vroeg in de
aanval te gaan. We liepen tot acht
minuten uit. Maar op 40km van
het einde was het beste er bij de
meeste van mijn collega's af en zo
werden we toch nog ingelopen.
Alweer was Kristoff de snelste. Ik
denk dat ik al in zowat tien koer-
sen reed waar hij won.”

Van Hecke trekt nu naar de Ron-
de van Slovenië.

”Voor mij dus geen ZLM tour. De
ploegleiding kiest voor deze Ne-
derlands-Vlaamse rittenkoers
eerder voor de renners die de
klassiekers reden. De renners die

liever de lastige koersen en ritten-
wedstrijden doen, trekken mee
naar Slovenië. Ik ga ervan uit dat
Thomas Sprengers daar onze
man voor het klassement zal wor-
den. Zelf wil ik in elk geval ook
niet onopgemerkt blijven. Het is
al de zesde keer dat ik in Slovenië

koers. De wedstrijd ligt me. Er is
voor elk wat wils: een proloog,
een sprintersetappe, enkele lasti-
ge ritten en een heuse bergrit.”

Via Slovenië hoopt Van Hecke
zich ook optimaal voor te berei-
den op het BK in Tervuren.

“In het verleden was Slovenië in-

derdaad een ideale aanloop. Een
rittenwedstrijd van een week op
geaccidenteerde wegen moet een
brede basis opleveren voor dat
Belgisch kampioenschap”, besluit
de renner van Topsport Vlaande-
ren-Baloise.

“Slovenië bleek in het 
verleden ideale aanloop”
Preben Van Hecke toonde
vorige week in het Zwitserse 
Gippingen, een wedstrijd van
de UCI Europe Tour, zijn
strijdershart. De Berlarenaar
trok er al heel vroeg in de 
aanval en hield het samen 
met vijf anderen tot diep in 
de finale vol. Het leverde hem
een pak premies en de
bergprijs op. Hij werd
uiteindelijk 84ste op 6’45’’
van winnaar Kristoff.

Preben Van Hecke bereidt zich voor op Belgisch kampioenschap

Preben Van 
Hecke.FOTO

NBEN

Wielrennen 
 ELITE MET CONTRACT   

IVAN ELEGEERT

b Van Gijsegem volgt de wieler-
school Rudy Dhaenens waar To-
ny Bracke en Kenny Terweduwe
zijn leermeesters zijn. Maandag
kon de gewezen renner van Den-
derstreek-Labiekes fier naar
school.  “Ik ben tevreden in de
Aalsterse wielerschool. Andere
renners komen thuis en moeten
nog huiswerk maken vooraleer
ze gaan trainen. Aan de wieler-
school heb je op het einde van de
schooldag al je schooltaken en
trainingen achter de rug. Ik heb
nog één jaar voor de boeg waar-
na ook nog een specialisatiejaar
volgt om mijn diploma volwaar-

dig te maken. In Belsele boekte ik
mijn allereerste zege in vijf jaar.
Die eerste zege droeg ik op aan
mijn overleden opa Arthur Arijs.
Hij volgde mijn koersen niet op
de voet, maar was een opa uit de
duizend en dat maakte mijn zege
zo speciaal.”

Klimkoers in Harzé
“Ik gooide er zaterdag meteen

de beuk in en werd na een solo
van twee ronden bijgebeend
door vijf renners. Ik kon even de
benen stilhouden toen mijn
ploegmaats Sander De Pestel en
Rune Herregodts op komst wa-
ren. In de voorlaatste ronde raak-
te ik voorop met De Pestel, Alex
Colman en Laurens Huys. We
speelden het ploegenspel perfect
uit en op drie kilometer van de
streep knalde ik weg naar de ze-
ge. Winnen gaf me  een speciaal
gevoel. Ik ben al een heel seizoen
sterk op dreef. Ik sprint evenwel
als een strijkijzer en dus moet ik
solo kunnen finishen. Hopelijk
blijf ik gespaard van blessures.
Dan moet ik dit jaar ook nog een
tweede zege kunnen boeken. Ik
kijk nu al uit naar de klimkoers

van Harzé op woensdag 1 juli
waar ik graag de top dertig zou
halen. Ik rijd veel liever bergop
dan op het vlakke, al won ik met

Belsele wel een biljartvlakke
koers die eigenlijk veeleer voor
sprinters bestemd is. Bij Van
Moer zit ik nu gebeiteld.” (rwd)

“Deze overwinning is voor overleden opa”

Yarne Van Gijsegem (17) is al 
een heel seizoen sterk op
dreef. Zaterdag leverde dat 
de Denderhoutemse
Lebekenaar ook een eerste
zege op in Belsele waar hij er
in de finale in zijn eentje van 
onder muisde.

Yarne Van
Gijsegem. 
FOTO NBEN

Bloemen voor 
Steven Van Meersche
Steven Van Meersche (Dendermonde) vierde 
zijn 24ste verjaardag vorige zondag met een 
overwinning in de grote prijs van de HROV-
driedaagse in Hulsterlo Meerdonk. In een 
barrage met tien was Van Meersche met Foxy
Lady de snelste. Benoit Moeskops strandde op
een dikke seconde en met Great Ben pakte 
Van Meersche ook nog een derde plaats. Mi-
chiel Meskens en Jonas Bellemans waren de 
andere foutlozen. Niki Geenens was goed voor
een dubbelslag. De Stekense amazone won 
met Chelsea van de Radjahoeve een 1m10 en 
met Sam The Bear was ze na haar zege in de 
GP in Aalter ook in Meerdonk goed voor bloe-
men in een 1m20 proef. (ies)

UITSLAGEN 
HROV 
HULSTERLO MEERDONK
Proef 90cm: 1. Andel Caals (Leffe van de Zandloper), 2. Andel 
Caals (Koriande), 3. Schelsey Boone (J’Adore van de Zwarte Stok).
Proef 1m00: 1. Shana De Decker (Chips van de Zandloper), 2. 
Christel Vanholewinckel (Condoctros Valerian), 3. Caroline De 
Laet (Halanta van de Thijshoeve).
Proef 1m10: 1. Niki Geenens (Chelsea van de Radjahoeve), 2.
Benjamin Pieters (Ines van de Donkhoeve), 3. Justine Herbrant 
(Casper D).
Proef 1m20: 1. Niki Geenens (Sam The Bear), 2. Marthe Heudens
(Walliby Groenservice), 3. Niki Geenens (Helios van de Spelonck-
hoeve).
Pony’s 90cm: 1. Elise Van den Branden (Mambo van het neer-
hof), 2. Laura Raemdonck (Navayo), 3. Louise Steyaert (Rocky 
Boy).
Pony’s 1m00: 1. Elise Van den Branden (Joly’s Bryan), 2. 
Laura Raemdonck (Navayo), 3. Aliki Rotsaert (Vitesse M).
Paarden 90cm: 1. Sharon Henderickx (Krunchy D’ockeghem), 2. 
Delphine De Brabander (Aragon van het Paradijs), 3. Sarah De 
Broe (Kamiel van het Hofken).
Paarde 1m00: 1. Steven Vermeir (STB Dona), 2. Filip Eeckhout 
(Ragtime Green), 3. Michael Eneman (Helena van de Durmstede).
Paarden 1m10: 1. Ann Verdoodt (Domi van het Perreveld), 2. 
Marthe Heudens (Grand Cru Groenservice), 3. Maarten Vercaute-
ren (Irage van het Indihof).
Proef 95cm: 1. Niels Neyt (Illy van de Vaddenhoek), 2. Pierre Van 
Seghbroeck (Veeres van het Goed ten Eekhoute Z), 3. Victoria De 
Le Vigne (Casparino 3).
Proef 1m05: 1. Dylan De Rijcke (Bessie van het Grillehof), 2. Ste-
phanie Storms (Raposdie en ut Major), 3. Kristof Van Vynckt (Jie-
berlin van de Axelhoeve).
Proef 1m15: 1. Marthe Heudens (Zillion), 2. Marthe Heudens 
(Walliby Groenservice), 3. Steven Van Meersche (Evita van ’t Ste-
nenpoort).
GP 1m15: 1. Steven Van Meersche (Foxy Lady), 2. Benoit Moes-
kops (Hilton de Mereyt), 3. Steven Van Meersche (Great Ben), 4. 
Michiel Meskens (Cayenne van de Plataan), 5. Jonas Bellemans 
(Tobago Z).

VRV 
JUMPING BEVEREN SINGELHOEVE
Pony’s -70/80 - Barema-A Mixte 2 Fasen: 1. Verschelden Fem-
ke (Obelix), 2. Vanthomme Yelina (Lingo), 3. Pauwels Caro (Lieke).
Klasse 1-70/80 - Barema-A Mixte 2 Fasen: 1. De Groote Ma-
rianne (Waomi-D), 2. Boskamp Marie (Floere), 3. Bril Julie (Zandor-
ra van de Rietvhenn).
Pony’s-80/90 - Barema-A Mixte 2 Fasen: 1. Steenssens Daph-
ne (Cooper), 2. Ceurstemont Texas (Kramikske), 3. Cleys Bradley
(Lightning mc queen).
Kleine 2- 80/90 - Barema-A Mnikolas maes woonplaatsixte
2 Fasen: 1. Van Geystelen Laura (Nobel), 2. Anné Andy (Lancia-
na), 3. Spiers Thibaut (Happy).
Klasse 2 - 90/100 - Barema-A Mixte 2 Fasen: 1. Spiers Thibaut 
(Happy), 2. Van Eester Davy (SPH Elayla), 3. Baukeland Thomas 
(Flyer).
Klasse 3- 100/110 - Barema A-Mixte HOC: 1. Schelfhout Kim
(C’est Cezar), 2. Clapdorp Jordy (Bachelor), 3. Baukeland Charlotte
(Cache Cache V/D Abeelhoeve).
Klasse 4 - 110/115 - Barema A-Mixte HOC: 1. Clapdorp Jordy 
(Bachelor), 2. Baukeland Thomas (Isthar V/D Oostdijkhoeve), 3. De
Bruyn Carolien (Bersina).

Ruitersport

b Ninovieter Bart Tribout is de
gele leiderstrui in de Ronde van
Congo weer kwijt. De derde rit,
over 120 km met aankomst in Lu-
mumbashi, werd gisteren gedo-
mineerd door twee Angolese ren-
ners die heel vroeg in de wed-
strijd in de aanval gingen. Een
groep van acht tegenaanvallers,
met daarbij Tribout, Guy Smet en
Balder De Doncker, reageerde
nog maar kreeg de kloof niet
dicht. De Angolezen bleven voor-
op en pakten ook de eerste twee
plaatsen in de rangschikking.
Guy Smet finishte vijfde, Tribout
eindigde achtste en wordt derde
in de algemene rangschikking.

(ies)

Guy Smet vijfde
in derde etappe

Wielrennen 
 RONDE VAN CONGO 

 JUNIORES IN BELSELE 

Yarne Van 
Gijsegem boekt 
eerste zege
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b Gemakkelijk wordt dat niet. De
concurrentie weet ook wel welke
renners ze in de gaten moeten hou-
den. Bovendien heeft Van Pete-
ghem het niet makkelijk om zijn 
renners de ploegdiscipline te laten 
volgen. Een en ander bleek nog vo-

rige vrijdagavond toen Glenn Rotty
zich allesbehalve gelukkig voelde 
nadat hij naast de zege had gegre-
pen. 

“De reactie van Glenn kon ik na de
wedstrijd niet echt waarderen, 
maar ondertussen is alles uitge-
praat. Glenn heeft zich verontschul-
digd. Zand erover. Het klopt natuur-
lijk wel dat ik in de ploeg heel wat 
winnaars heb, maar ze moeten on-
der elkaar wel open kaart spelen in
de wedstrijd. Daar wordt de ploeg 
beter van”, oordeelt Gaspard Van 
Peteghem.

Vandaag staat Cibel voor een onge-
lijke strijd. “Natuurlijk zullen wij ge-

viseerd worden. Maar ik heb daar 
geen moeite mee. BenjiVerraes is in 
topvorm. Dat bewees hij in de Ron-
de van België en vorige zondag in de
Ronde van Limburg. Hij is mijn kop-
man. Maar ook de vijf andere man-
nen kunnen allemaal winnen”, 
voegt Van Peteghem er snel aan toe. 
Hij rekent ook op Rotty, De Jonghe, 
Naesen, Geerinck en ex-winnaar 
Thomas Ongena.

Kersvers koersdirecteur Arnoud
Knapen had het niet onder de markt
om het deelnemersveld samen te
stellen. “De voorbije weken werden 
we overstelpt met laattijdige afmel-
dingen. Toch ben ik blij met het 

“Natuurlijk zullen we met 
Cibel geviseerd worden”

Het interclubkampioenschap
van het Waasland is een
thuiswedstrijd voor Cibel-
sportbestuurder Gaspard Van
Peteghem. De Belseelse
schepen en wielerfanaat won
met zijn team Cibel dit jaar al 
26 wedstrijden en wil ook
vandaag de bloemen pakken.

Rwandese nationale selectie komt naar thuiswedstrijd van Gaspard Van Peteghem

Benjamin 
Verraes 
wordt
tweede in
de Ronde 
van Lim-
burg. “Benji 
is mijn
kopman”,
zegt ploeg-
leider Gas-
pard Van
Pete-
ghem. FOTO

PHOTO NEWS

Wielrennen 
 ELITE EN BELOFTEN: KAMPIOENSCHAP VAN HET WAASLAND IN BELSELE 

deelnemersveld dat we kunnen pre-
senteren. Zondagavond kregen we 
nog groen licht van de wielerbond 
om een nationale selectie uit Rwan-
da aan onze deelnemerslijst toe te 
voegen.”

“De voorbije jaren gingen heel wat
Vlaamse renners al in Rwanda koer-
sen. Zo is het contact gegroeid en is 
er nu een ploeg uit Afrika al een 
tiental dagen in België en Neder-
land. Onze wedstrijd wordt de aller-
eerste koers waarin ze als ploeg van 
start gaan”, aldus Knapen.
Start om 14.00u, afstand 150,7 km (12 ron-
den). Start en aankomst in Belsele-dorp.
IVAN ELEGEERT

 WIELRENNEN 

ELITE 
Topsport Vlaanderen-Baloise  
Oliver Naesen, Edward Theuns en
Gijs Van Hoecke rijden de Ster ZLM
Toer (17-21/6). Floris De Tier, Jef 
Van Meirhaeghe, Otto Vergaerde,
Kenny De Ketele en Preben Van
Hecke doen mee aan de ronde van
Slovenië (18-21/6).(fdg)

 VOETBAL 
DERDE KLASSE 
KSV Temse  
Op 7, 8 en 9 augustus organiseert
KSV Temse de 23ste editie van de
Flanders Cup. Dit jaar nemen er 88
ploegen deel en dat is een nieuw 
record. Lierse, Westhoek, Grimber-
gen, Coxyde, Heist en Waasland-
Beveren nemen voor het eerst deel
of pakken weer de draad op.  Bij de 
scholieren (U16 - U17) schreven 16
ploegen in. In alle andere reeksen, 
namelijk junioren (t/m U21), ca-
detten (U14 - U15), U13, U12, U11
en U10 wordt er gespeeld met tel-
kens 12 ploegen. Temse neemt zelf 
in elke reeks met één ploeg
deel.(divb)
VIERDE PROVINCIALE 
Bosdam Beveren 
Naar jaarlijkse traditie werden de
kwaliteitslabels van Foot PASS uit-
gereikt. 74 clubs behaalden een 
sterrenlabel. Er werd voor elke ca-
tegorie een Foot PASS Award uit-
gereikt voor de meest verdienste-
lijke opleiding van het jaar. Bij de
regionale opleidingen ging de
prijs naar Bosdam Beveren. (divb)

 MOTORCROSS 
INTERS 
MCLB Zwevezele  
Steve Sernonval was opnieuw on-
klopbaar in de MCLB-motorcross in 
Zwevezele. In afwezigheid van Jef-
frey Dewulf won Seronval de twee
reeksen. Topjurn Van Hoe (MX2)
en Tim Vandriessche (Open) won-
nen de andere proeven bij de in-
ters. De nationalen streden voor 
het kampioenschap. Nicky Ver-
moesen deed er met een dubbele 
reekszege een uitstekende zaak.
Michiel Vercauteren werd tweede. 
(ies)

 PAARDENSPORT 
JUMPING 
VRV Beveren  
Jordy Clapdorp (Bachelor) won de
hoogste springproef in de VRV-
jumping in Beveren. In de barrage j
bleef niemand foutloos maar reed 
Clapdorp wel het snelst. In de klas-
se 3 ging de zege naar Kim Schelf-
hout die met C‘est Cezar de snelste
foutloze rit reed. (ies)

 BASEBALL 
TWEEDE KLASSE 
Beveren Lions  
In zijn eerste weekend van de play-
offs versloeg Beveren tot twee 
keer toe Braine Black Rickers. Om-
dat Braine Black Rickers in Luik 
over geen terrein beschikt, speelt
het dit jaar steeds op verplaatsing. 
In de eerste wedstrijd van de play-
offs kon Beveren meteen zijn stem-
pel drukken en Braine onmiddellijk 
op achterstand zetten. Na een ster-
ke start (1-3) legde Beveren de
overtuigende 2-6 cijfers vast. In de 
terugwedstrijd liep Beveren aan-
vankelijk een puntje uit maar in de
vijfde inning nam BBR plots en on-
verwacht toch voorsprong. Met
een gepaste hit redde Robin Ja-
cobs de meubelen. Hij zorgde voor 
een gelijke stand, sleurde een tie-
break uit het vuur en liet het win-
nende punt scoren. (divb)

Kort

Flores Santini veegde in een
druk bijgewoonde Hamse derby
de vloer aan met Kastel, dat een
13-4 nederlaag om de oren kreeg.

”Net als Bert Sonck en Bjorn Van
Duysen zat ik meteen goed in de
wedstrijd. Kastel was enorm
teleurgesteld na een wedstrijd
waarin het compleet
overvleugeld werd. Op Ogy
moesten we zondag met 13-8 de
duimen leggen nadat we
nochtans een goede repliek
hadden gegeven. Zelf haalde ik
drie spelletjes binnen. Sonck
deed zelfs nog een spel beter. Ogy
keerde sterker en won verdiend
het pleit. Hamme-Zogge is aan
het klimmen in het klassement.
We staan nu wel voor een zwaar
drieluik, want na een vrij
weekend volgen leider Bassily,
Bever en Terjoden.” (rwd)

KAATSEN 
2DE KLASSE
FLORES SANTINI
Hamme-Zogge

“Kastel was enorm
teleurgesteld”

Matthias Baert stond dit
weekend twee keer in het
verliezende kamp bij Kastel.

“Het is jammer voor de talrijke
fans die opdaagden voor de
Hamse derby, maar we hadden
een complete offday en bleken
nergens. Zondag tapten we tegen
Grimminge gelukkig uit een
ander vaatje. We raakten 5-1 voor
en bereikten de rust met een
verrassende 7-2 bonus. Bij 9-6
deden de bezoekers een cruciale
wissel met de inbreng van klein-
midden Davy Van Cauwenberghe,
die alles overkeerde. Grimminge
is intrinsiek sterker dan Kastel en
demonstreerde dat ook nadat het
in de goede ‘flow’ was geraakt.
Het veroverde punt tegen
Grimminge was een opsteker, dit
in tegenstelling tot de
derbykater.” (rwd)

KAATSEN 
2DE KLASSE
MATTHIAS BAERT
Kastel

“Jammer voor
de vele fans”

Wouter Wielandt liet met
landskampioen Baasrode een
ontgoochelende vier op zes
optekenen. 

“Zondag moeten we absoluut
winnen op Kerksken om onze
achterstand te verkleinen. We
trekken er met ongeschonden
vertrouwen naartoe. Zaterdag
vergooiden we wel een
driepunter tegen Fayt. We
keerden acht ballen buiten en
kwamen 0-2 achter, maar nadien
ging het in één ruk naar 11-2.
Plots verslapte de concentratie en
pas bij 11-8 namen we de draad
opnieuw op. In Galmaarden
troffen we de sterke  achterman
Cedric Bosse in een begenadigde
dag. Bij 7-12 vielen we opnieuw
stil. Bij 10-12 en 40-0 leverde
Geoffrey Frebutte vier keer over
en schonk ons zo de zege.” (rwd)

KAATSEN 
1STE KLASSE
WOUTER WIELANDT
Baasrode

“Zondag moeten
we winnen”

David De Vits hakte met leider
Kerksken zowel Acoz als Wieze
meedogenloos in de pan.

“We stapelen de driepunters op
en dat is onrustwekkend voor het
niveau van de Belgische
competitie. We proberen nu de
reguliere competitie als eerste af
te sluiten, maar de tornooien van
Aalst en Brussel zijn de eerste
doelen waar het echt om gaat.”

“We liepen het voorbije weekend
vier punten uit op Baasrode, dat
volgende zondag op bezoek komt.
We kunnen de genadeslag
toedienen in de strijd om de
eerste plaats, maar zelfs bij een
nederlaag is er geen man
overboord. Zaterdag ontvangen
we Sirault. Met een vier op zes
zijn we tevreden.”

(rwd)

KAATSEN 
1STE KLASSE
DAVID DE VITS
Michiels Kerksken

“Aalst en Brussel
zijn de doelen”


