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Heeft u nieuws
voor ons?
Mail naar

Pieter Fransen
en Bert Huys

sportwest@nieuwsblad.be
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Cercle Brug
ge herneemt
vandaag  na
zes weken va
kantie  als
derde West
Vlaamse eer
steklasser de
training, na
Club Brugge
zaterdag en Kortrijk gisteren.
De supporters zullen hun
ogen goed de kost kunnen ge
ven, want na een lange stilte
profileert Cercle zich plots
tot een slokop op de transfer
markt.

De keepers Werner en Debie
en de spitsen Valcke en Su
kutaPasu werden eerder al
vastgelegd en daar kwamen
afgelopen week plots ook nog
de Kroatische middenvelder
BaselicGrigic, de Franse ver
dediger Pierre Bourdin (PSG)
en zaterdag de jonge centrale
verdediger Noé Dussenne
(Bergen, drie jaar) bij. Cercle
heeft nu ruim dertig spelers
onder contract, wat allicht
betekent dat er nog enkele
jongens, ondanks een doorlo
pend contract, de komende
weken zullen mogen vertrek
ken.

Cercle oefent zaterdag (19
uur) een eerste keer bij eer
steprovincialer Damme. (kv)

Noé Dussenne
Foto: blg

Cercle Brugge
herneemt met
zeven aanwinsten

VOETBAL
JUPILER PRO LEAGUE

VOETBAL
2DE KLASSE
SV ROESELARE Maki Zian en
Ufuk Uçak worden in de voor
bereiding opgenomen in de
Akern. De twee youngsters
speelden vorig seizoen al even
met de Akern mee en lieten
toen een goede indruk na. Vrij
dag 20 juni komt de kern een
eerste keer samen. De eerste
training onder leiding van de
nieuwe T1 Franky Van der Elst
is gepland op maandag 23 juni.
Roeselare speelt op dinsdag 1
juli een eerste oefenwedstrijd
thuis tegen Zulte Waregem. De
fandag vindt plaats op zaterdag
5 juli en wordt afgesloten met
een oefenduel (19u) tegen KV
Oostende. (dl)

4DE KLASSE
WINKEL SPORT trok Christian
Ngando (20) aan. De Kameroe
ner, die zowel in de verdedi
ging als op het middenveld uit
gespeeld kan worden, speelde
vorig seizoen bij het Franse AS
de Saint Priest (in de omgeving
van Lyon) in de serie Amateurs
reeks B. (fvm)

1STE PROVINCIALE
SV DE RUITER Doelman Six kreeg
drie speeldagen schorsing voor
zijn rode kaart in de interpro
vinciale eindronde op Meix
Virton. Keeperstrainer Dimitri
Geerolf mag niet in de neutrale
zone tot 11 september en kreeg
een boete van 100 euro. (fvm)

VOETBAL JUPILER PRO LEAGUE

‘Stevige basis staat er nog’

Na de eerste ‘demonstratietraining’ richtte de nieuwe trainer Yves Vanderhaeghe zich met een korte
speech tot de fans, waarna hij en zijn kern voor hen applaudisseerden. Foto: Bart Vandenbroucke

Keepersperikelen
Kortrijk moet  na het vertrek

van Michael Clepkens naar het
Luxemburgse Dudelange  nog
op zoek naar een derde en
misschien ook een tweede
doelman. Rémi Pillot blijft na
maanden revalidatie nog suk
kelen met de knie. Op training
gisteren sprong keeperstrai
ner Patrick Deman (46) zelfs
in.

Deman, in de zaak Yé vorige
week veroordeeld tot twaalf
maanden cel met uitstel, be
houdt het volste vertrouwen
van de club. ‘We kennen hem
al lang en voor ons is hij een
integer man’, was voorzitter
Joseph Allijns duidelijk. ‘Wij
zien hem als een integere per
soonlijkheid en willen hem
niet kwijt. Hij heeft menselijke

kwaliteiten die wij als club
hoog in ons vaandel dragen.
Wat gebeurd is, is gebeurd. Ie
dereen verdient een tweede
kans.’

KVK heeft voorlopig slechts
één fitte doelman, die zelf nog
last heeft. ‘Ik kan alle bewe
gingen met mijn geopereerde
schouder doen en kan spelen,
maar ik voel nog pijn die
meestal verdwijnt na de op
warming’, vertelde Darren
Keet. ‘Ik ben blij dat ik die eer
ste training voor publiek voor
het eerst eens kon meemaken.
In mijn eerste seizoen waren
mijn papieren niet in orde, in
mijn tweede was ik weg met
de nationale ploeg van Zuid
Afrika en vorig jaar was er
mijn huwelijk.’ (flu)

Nieuwe teammanager
Naast de trainersstaf onder

ging ook de technische staf een
wijziging. Christophe Lannoye
werd bedankt als teammanager
en wordt vervangen door Clau
de Gezelle (51), die al ploegaf
gevaardigde was en nu voltijds
alle teamzaken behartigt. ‘Ik
deed al veel op de club. Als ze
je dan zoiets vragen, dan stap
je daarin, maar ik wil niet in de
belangstelling staan.’

Bruno Dervaux (41), tot voor
kort trainer bij eersteprovincia
ler Meulebeke, staat Gezelle bij
op wedstrijddagen. ‘Door mijn
werk bij bPost moest ik mijn
trainersloopbaan stopzetten,
maar ik wou wel in het voetbal
blijven. De taak die ik nu vrijwil
lig bij KVK ga doen, is een soort
stage waarin ik veel van wil op

steken, want ik wil over enkele
jaren opnieuw trainer worden.’

Vandaag nieuwe Serviër?

Enige nieuwkomer Poulain
sluit pas morgen aan. Ook Rey
naud, Tomasevic en Chanot kre
gen extra vakantie. També, Mu
lemo en Dupuis waren na een
uitleenbeurt weer van de partij.
Vandaag wordt mogelijk de
komst van een 21jarige flank
speler uit Servië officieel afge
handeld.

Door werkzaamheden aan het
veld gaat de Bo Braem Cup dit
jaar niet door. De club gaat er
prat op de oplossing gevonden
te hebben voor de problemen
aan het  bij regen  heel drassi
ge terrein. (flu)

De nieuwe T1 oogde heel
ontspannen en lijkt week na
week te groeien. Na de oefen
stonde richtte hij zich met
een korte speech tot de fans,
waarna hij en zijn kern voor
hen applaudisseerden. ‘Ze
nuwachtig was ik niet’, glim
lachte Vanderhaeghe, ‘daar
voor zit ik al te lang in het
voetbal. Die eerste training op
zondag is een mooie traditie.
Ik merk intussen al duidelijk
het verschil tussen hoofdtrai
ner en assistent: er komt veel
meer op je af. De ambitie dit
seizoen? Opnieuw bevestigen
wat we al jaren brengen: aan
vallend voetbal, hopelijk met
veel goals.’

De training werd afgerond
met een onderlinge wedstrijd
waarin ook keeperstrainer Pa
trick Deman in doel en de
nieuwe assistenttrainer Ad
nan Custovic (die net zijn Ue
faAdiploma met onderschei
ding behaalde, red) in de spits
aardig hun deel deden. ‘We
moeten geen spits meer bijko
pen’, grapte een bestuurder
zelfs even.

Na een uitgebreid
ontbijt samen met
de technische staf en
het bestuur (zonder
Vincent Degryse)
stapten de KVKspe
lers gisteren voor de
eerste keer dit seizoen
het veld op voor wat
kersvers T1 Yves
Vanderhaeghe een
‘demonstratietrai
ning’ noemde.

FRANK LUTS

De vraag is of deze kern
zwaar genoeg weegt om straks
de moeilijke competitiestart
en het vervolg aan te kunnen.
De terugkerende spelers wer
den immers met een reden
uitgeleend. ‘Mulemo speelde
in Israël en Hongarije altijd
mee, net als Dupuis bij Châ
teauroux en Reynaud bij OH
Leuven als ze niet geblesseerd
waren. També was bij Ant
werp altijd bij de beteren’, al
dus Patrick Turcq. ‘Als we ge
spaard blijven van ramp
spoed, dan moet het met 23
spelers lukken. Vertrekt ie
mand of valt iemand uit, dan

wordt hij vervangen zoals
Chanot vorig seizoen door
Heylen.’

Geen paniekvoetbal

‘De stevige basis van Playoff
2 staat er nog en daarbij gaan
we gericht versterken’, vulde
voorzitter Allijns hem aan.
‘De ambitie is  zoals elk sei
zoen  niet achterom moeten
kijken, maar we kijken uit
naar wat meer kan, in compe
titie en in de beker. Dat de
start zwaar is weten we, maar
Yves Vanderhaeghe moet niet
direct vrezen voor zijn job.

Hein Vanhaezebrouck kende
ook tegenvallende periodes,
waaronder een 3 op 33 in ons
eerste seizoen eerste klasse.
We zijn geen club die paniek
voetbal speelt. Je moet ver
trouwen hebben in jezelf. En
de supporters hebben veel re
denen om achter KVK te
staan.’

Intussen verkocht KVK zo'n
600 abonnementen. Ook
hoofdsponsor AGO schaart
zich achter de hele club want
sponsort ook de hele jeugd en
tekende  na kritiek op de le
lijke shirtreclame  een nieuw
truitje uit.

Geen nieuwe gezichten op eerste training KV Kortrijk,
dat onder T1 Yves Vanderhaeghe rustig seizoen beoogt

HET NIEUWSBLAD MAANDAG 16 JUNI 2014 33SPORT IN UW STREEK

ROESELARETIELTIZEGEM

WR

TENNIS

Klaartje van Baarle
pakt Europese titel

Klaartje van
Baarle (49)
voerde op het
Open EK in
het Duitse Ba
denBaden
een show op
in Dames 50
en pakte voor
de vijfde keer

de Europese titel. In de kwart
finale stuurde het tweede
reekshoofd de Duitse Guth
mann met 60/61 naar huis. In
de halve finale verloor de Duit
se Neumann met dezelfde cij
fers. In de finale rekende de
Desselgemse af met de Neder
landse Prechtel: 60/62. (bl)

KIMMER COPPEJANS speelt pas
morgen zijn eerste duel op
Rosmalen omdat zijn tegen
stander, de Fransman Nicolas
Mahut (ATP 40), sukkelt met
een lichte blessure en vroeg om
zo laat mogelijk te spelen. De
tornooileiding ging in op de
vraag van de winnaar van 2013.
Daardoor moet Coppejans so
wieso verzaken aan de kwalifi
catieronde op Wimbledon, die
vandaag start. (bl)

JORIS DE LOORE hoefde op het
Challengertornooi van Mo
hammedia in Marokko niet aan
te treden in het kwalificatie
tornooi. Op de hoofdtabel ont
moet hij de Spanjaard Ruben
Ramirez Hidalgo, die vorige
week Kimmer Coppejans nog
wipte in de Prague Open. (bl)

KRISTOF LYBEER won op de kwa
lificatietabel van het F3 Fu
turestornooi in Limelette met
61/46/63 van David Gentile
maar verloor van Christopher
Heyman met 60/62. (bl)

BELGIAN CIRCUIT MERELBEKE Op
het Belgian Circuittornooi
van TC Merelbeke (één ster)
gaf Pascal Vervaeke (KGTC
Zwevegem) in zijn kwalifica
tieduel tegen Jo Heirman bij
20 op. Gert Jan De Muynck
(TC Brughia) speelt vandaag
tegen Arno Van Den Hende. (bl)

Foto: vdb

ZEILEN

Emma Plasschaert
dertiende op EK

Emma Plas
schaert (VVW
Inside Outsi
de Oostende)
eindigde als
veertiende op
het open Eu
ropees kampi
oenschap La
ser Radial

voor de kust van het Kroati
sche Split. Weinig wind, heel
hoge temperaturen en shiften
de wind kenmerkten de zes
daagse waarop slechts zes van
de twaalf geplande reeksen ge
varen zijn.
‘In het begin van de kwalifica
tiereeksen zeilde ik een zwarte
vlag (valse start, beboet met het
volle aantal punten, red)’, ver
telde Plasschaert. ‘Dit zorgde
ervoor dat deze reeks vanzelf
de aftrekreeks zou worden en
ik me dus geen andere hoge
scores kon veroorloven. In de
finals zeilden we slechts één
reeks. Een moeilijke en een
beetje oneerlijke reeks die de
rangschikking totaal overhoop
haalde. Uiteindelijk eindigde ik
veertiende overall en dertien
de Europees. Dit is een redelijk
resultaat voor een wedstrijd
met veel fouten. Ik heb veel ge
leerd en zal deze info verwer
ken naar de komende wedstrij
den, het testevent in Rio en het
WK in Santander.’ (rpo)

AMERICAN FOOTBALL

Geen Belgian Bowl
voor Ostend Pirates

De Ostend Pirates verloren gis
teren in de halve finales van de
playoffs met 1614 tegen de
Ghent Gators. Twee touch
downs deden hen de das om in
een uiterst evenwichtige wed
strijd. De Pirates grijpen dus
naast de Belgian Bowl op 29 ju
ni in Izegem. Die apotheose
van het seizoen wordt nu ge
speeld tussen de Ghent Gators
en de Brussels Tigers. (kv)

JUDO
JASPER LEFEVERE (IJF 41) ver
overde zaterdag in de klasse tot
66 kg een bronzen medaille in
het Open van San Salvador. De
Moorselenaar startte met een
zege met yuko tegen de Marok
kaan Alaa El Idrissi maar ver
loor daarna met ippon van de
latere winnaar, de Canadees
Antoine Bouchard. In de her
kansingen vloerde hij de Por
tugees Andre Soares en de
Amerikaan Bradford Bolen met
ippon. Kenneth Van Gansbeke
werd in dezelfde categorie
tweede. (blg)

VOLLEYBAL
KWVBV Op de Algemene Verga
dering van het Koninklijk
WestVlaams Volleybalver
bond (KWVBV) zijn Johan Cal
lens en Filip Rossel voor een
termijn van vier jaar herverko
zen als bestuurder KWVBV,
Johan Callens als ondervoor
zitter en Filip Rossel als voor
zitter commissie Promotie &
Media. (rpo)

WIELRENNEN WORLD TOUR CRITERIUM DU DAUPHINÉ

‘Ik wil snel uitsluitsel’

Jens Keukeleire haalt al en
kele weken een hoog niveau
en solliciteerde in de Dau
phiné nog eens nadrukkelijk
naar het begeerde ticket voor
de Ronde van Frankrijk.

‘Conditioneel sta ik waar ik
wilde staan op dit moment’,
aldus de Bruggeling. ‘Na een
goed voorjaar plande ik een
weekje rust. Niet dat ik dat
echt nodig had, want ik voel
de me allesbehalve leeg. Na
dat weekje rust kon ik ge
woon opnieuw aanpikken bij
dat goede niveau. Het verras
te me dat ik in de Ronde van
Californië echt goed was. Dat
goede gevoel kon ik eigenlijk
tot op vandaag aanhouden.
Ik kan echt wel zeggen dat ik
klaar ben voor de Tour.’

Keukeleire wil het nieuws
of hij op 5 juli al dan niet van
start mag gaan in Leeds, nu
zo snel mogelijk vernemen.
‘Ik wil het verdicht heel snel
kennen, want dat is vooral
op mentaal vlak belangrijk.
Tot op vandaag sta ik nog
niet op en ga ik nog niet sla
pen met de Tour, maar als ik
weet dat ik mag gaan, zal de
focus toch snel worden uit

vergroot. Ook als ik er niet
bij ben, wil ik dat snel weten.
De ploegleiding stelde dat de
beslissing eerstdaags zal val
len. Nu, de Tour rijden zou
sowieso een beetje een ver
rassing zijn, want bij het op
maken van mijn seizoens
planning was er geen sprake
van dat ik de Tour zou rij
den. Ik stond op de lijst voor
de Vuelta, maar door mijn

regelmaat heeft de ploeglei
ding hun plan herzien.’

Keukeleire ging intussen al
de drie Tourritten in de Vo
gezen verkennen. ‘Recent
ging ik er met Arthur Vano
verberghe trainen en morgen
(vandaag, red) gaan we met
de ploeg ook in de Alpen nog
een Tourrit verkennen’, be
sloot de Bruggeling van Ori
caGreenEdge.

Jens Keukeleire
(OricaGreenEdge)
zette gisteren met een
goed gevoel een punt
achter zijn allereerste
Dauphiné. Vrijdag liet
de Bruggeling zich
opmerken in de
ontsnapping van de
dag en eindigde vijfde.
Hij hoopt nu op zijn
eerste Tourdeelna
me.

GEERT STEVENS IN COURCHEVEL

Jens Keukeleire:
‘Conditioneel sta ik
waar ik wilde staan op
dit moment.’ Foto: photonews

Jens Keukeleire zet zijn
Tourambities kracht bij

Heel interessant, maar een
echte rally rijden is nog iets
anders. In die optiek is de rally
van Wervik de ideale rally om
de wagen helemaal klaar te
zetten. Ik denk dat onze R5 op
punt staat. Ik houd er in elk
geval een goed gevoel aan over.

RALLY RALLY VAN WERVIK

Laurent Bayard won met
een Corolla WRC de 40ste
Geko Rally van Wervik. Bay
ard domineerde en haalde
het voor Tim Van Parijs.
Bernd Casier finishte als
derde.

Na de forfaits van Paul Lie
taer, Pieter Tsjoen en Melissa
Debackere was Laurent Bay
ard de gedoodverfde favoriet
voor de overwinning in Wer
vik. Bayard, de enige met een
WRC aan de start, loste de ver
wachtingen in. Hij domineerde
van begin tot einde. Bayard
sloeg al in de eerste proef een
kloof en controleerde daarna
de rally.

Thuisrijder Davy Vanneste
(Peugeot 207 Super 2000)
deed alles, maar moest genoe
gen nemen met een vijfde

plaats. ‘Toch hoor je me niet
klagen. Ik koos bewust voor
een voorzichtige start. Ik vond
snel het goede ritme, maar in
de laatste proeven kon ik de
verloren tijd niet meer goed
maken. Bayard was enkele ma
ten te sterk. Hij was buiten ca
tegorie. Ook voor mij was
Wervik de ideale voorberei
ding voor Ieper. De rally van
Wervik is altijd heel leerrijk.
Het parcours is best te verge
lijken met dat van Ieper.’

Bernd Casier strandde op een
derde plaats, maar in de offici
ele einduitslag is de R5 niet te
bespeuren. De Deerlijknaar,
die buiten competitie reed,
blikte tevreden terug. ‘Bedoe
ling was om de Fiesta R5 hele
maal op punt te zetten voor Ie
per. De voorbije weken deden
we tests in NoordFrankrijk.

Bernd Casier Foto: if

Laurent Bayard wint, Bernd Casier klaar voor Ieper
We zijn klaar voor Ieper.’

De Duitser Griebel was met
een Opel Adam R2 de snelste
F2. Steven Dolfen lag lang op
kop, maar moest na motorpro
blemen van de Clio de hand
doek gooien. Dolfen staat in
Ieper aan de start met een
Peugeot 206. Denys toonde
zich de snelste in Divisie 12.
Hij haalde het voor de Subaru
van Xavier Lannoo, die in de
slotproeven mechanische pech
kende.

Bij de Historics bleek nie
mand opgewassen tegen Alain
Vermeulen in een BMW. Ver
meulen, die in Wervik de nieu
we motor van de BMW kwam
uitproberen, won voor de Vol
vo 242 van Bram Fonteyne.
Geert Glorieux (BMW) strand
de op een derde plaats. Patrick
Mylleville eindigde vierde. (dl)

Foto: if


