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VOLLEYBAL 2DE DIVISIE C

‘Geen rancunegevoelens’

‘Die zege doet me evenveel
deugd als elke andere’, aldus
Krul. ‘Ik koester geen gevoe
lens van rancune. Zo zit ik
niet in elkaar. Ik heb niets te
gen de spelers van Tielt. De
manier waarop ik afscheid
moest nemen bij Tievolley,
was wel niet zo mooi. Ik

moest  net als de spelers
trouwens  uit de krant verne
men dat het bestuur niet met
mij wou doorgaan en al een
vervanger achter de hand had.
Ik heb toen maar voor het
einde van het seizoen mijn
ontslag gegeven en kwam
nogal snel bij Diksmuide te
recht.’

‘Het is belangrijk om de eer
ste thuismatch te winnen en
het doet er weinig toe tegen
welke ploeg dat is’, vervolgt
Krul. ‘De beginopstelling van
Tielt verraste ons wat, waar
door we de eerste set verlo
ren. Ik kon bijsturen vanaf de
tweede beurt en de eindzege
kwam niet meer in het ge
drang. Het klopt dat onze op
posite Pieter Jan Cardon een
prima wedstrijd speelde,

maar dat kan je van elke spe
ler zeggen. We konden op het
einde van elke set ook profite
ren van de foutjes bij Tielt.’

Voeten op de grond

‘In de beker nationaal en di
visie konden we al stunten te
gen eerstedivisieploeg Ruis
elede, maar toen speelden we
zonder stress terwijl er tegen
Tielt toch enige druk was. Het
belangrijkste is nu om beide
voeten op de grond te houden.
Als nieuwkomer is het be
houd het hoofddoel. Zaterdag
wacht ons een moeilijke ver
plaatsing naar Kruikenburg
Ternat, een ploeg met een
thuisreputatie en een verve
lende zaal’, besluit de Diks
muidse trainercoach.

Diksmuide, nieuwko
mer in het divisievol
leybal, miste zijn
start niet door thuis
met 31 van Tielt te
winnen. De Diksmuid
se trainercoach Filip
Krul was vorig
seizoen nog aan de
slag bij Tievolley en
won dus van zijn
exploeg.

IVAN D’HOOP

Pieterjan Cardon probeert Dimitri Verstrynghe en Matthias Moyaert te verschalken. Foto: Bart Vandenbroucke

Poperinge
miste de start
van de nieuwe
competitie
niet. Roepovo
pakte in eigen
zaal de drie
punten tegen
MarkeWebis
B, vorig sei
zoen nog vice
kampioen in tweede divisie C.

‘Bij MarkeWebis B hingen er
wel vier routiniers, onder wie
sterkhouders als Koen Derwe
duwen en Thijs Claassens, de
volleybalsloffen aan de wil
gen’, weet de nieuwe Popering
se trainercoach Philippe Ra
thé. ‘Of ze daardoor verzwakt
zijn, moet later in het seizoen
nog blijken. Wij waren in elk
geval heel blij met de zege en
de drie punten, want we zijn
daarmee bevrijd van ons zwar
te beest. Ik denk niet dat Pope
ringe ooit al won van Marke
Webis.’

‘Het werd een tactische wed
strijd met spelers en opstel
lingswissels bij beide ploegen’,
analyseert Rathé. ‘Wij liepen
uit via drie killbloks na 119
in de eerste set en konden de
bezoekers onder druk zetten
met stevig opslagwerk. Uitein
delijk maakten ons blok en
services het verschil. Dankzij
enkele wissels kon Webis ge
lijkmaken, maar in sets drie en
vier namen wij telkens half
weg makkelijk afstand.’

‘Ik was ook heel tevreden
over het feit dat mijn spelers
de stress die er altijd is voor de
eerste match van het seizoen
goed onder controle kregen’,
aldus Rathé. ‘Een goeie start is
belangrijk, zeker in de weten
schap dat we zaterdag naar
Ename moeten. De OostVla
mingen worden beschouwd als
dé titelfavoriet.’ (id)

VOLLEYBAL
2DE DIVISIE C

PHILIPPE RATHÉ
Roepovo Poperinge

‘Bevrijd van ons
zwarte beest’

Wat de Ze
delgemse
trainercoach
Wim Vande
Ryse gevreesd
had, werd
zondag ook
bewaarheid.
Een minder
goed voorbe
reid Packo
ging met 31 onderuit tegen
het gepromoveerde en enthou
siaste Zomergem.

‘We wisten dat het een moei
lijke verplaatsing zou worden’,
opent Wim Vande Ryse. ‘De
OostVlamingen teerden nog
op het elan van vorig seizoen,
terwijl wij onvoldoende voor
bereid aan de opslag kwamen
omdat een aantal spelers de
jongste weken niet of nauwe
lijks getraind hadden. Het was
dan ook maar fair dat ik spe
lers die dat wel hadden ge
daan, liet starten in de basis.’

‘De eerste set verloren we
nipt met 2523. In set twee
kwamen we er met 2516 nau
welijks aan te pas. Toch knok
ten we ons opnieuw in de wed
strijd met 2225 in de derde
beurt. Bij 1919 in set vier viel
spelverdeler Dries Rombauts
uit met een enkelverzwikking.
In een mum van tijd stond de
2522 en de 31 op het bord.’

‘Die eerste nederlaag hoeft
nauwelijks iets te betekenen’,
aldus Vande Ryse. ‘We zitten
door die trainingsachterstand
nog ver onder ons beste niveau
maar er volgen nu twee wed
strijdvrije weekends en die ko
men goed van pas. Zaterdag is
onze zaal niet vrij en de week
daarop is er bekerweekend
waarin we vrij zijn. Een ideale
periode om intens aan de vorm
van de ploeg te werken. Pas
nadien kunnen we echt aan de
competitie beginnen.’ (id)

VOLLEYBAL
1STE DIVISIE B

WIM VANDE RYSE
Packo Zedelgem

‘Twee vrije weekends
komen goed van pas’

Foto: vdb Foto: vdb

met de top20 van het WK
voor de eerste World Cupfinal
in Abu Dhabi (‘dat is echt su
perspeciaal’) en een trainings
periode in Rio.

ANDERE WESTVLAMINGEN Er na
men nog WestVlamingen deel
aan het WK in Santander.

Wannes Van Laer werd 42ste
in de laser standaardklasse.
Yannick Lefebvre eindigde
met Matthieu Janssens 51ste
in de 49’er klasse. Morgan
Good zeilde met Dominique
Ampe naar een 57ste stek in de
Nacraklasse. (rpo)

ZEILEN WK IN SPANJE

Emma Plasschaert: ‘Tiende plaats
hoogtepunt van voorbije twee jaar’

‘Met mijn tiende plaats op
het WK ben ik superblij. Dit
is het hoogtepunt van de
voorbije twee trainingsja
ren’, geniet Emma Plas
schaert, die eind november
op uitnodiging mag deelne
men aan de eerste World
Cupfinale in Abu Dhabi.

Als enig land heeft België met
Evi Van Acker en Emma Plas
schaert (VVW Inside Outside
Oostende) twee zeilsters in de
top10 van het YSAFWK. ‘Dat
maakt van ons het beste land
in de Radialvloot’, stelt Emma
Plasschaert tot haar genoegen
vast.

‘De afgelopen wedstrijdweek
was een van de vermoeiendste
die ik ooit heb gevaren. Niet

het zeilen zelf was vermoei
end, maar vooral het lange stil
zitten en ongeduldige wachten.
Het lange wachten aan de kant
en op het water had niet wei
nig wind als oorzaak, maar
slecht racemanagement. Per
dag brachten we een zes à ze
ven uur op het water door, met
een gemiddelde van ongeveer
1,3 reeksen per dag. Ik denk
dat dit een record moet zijn.’

Geniaal

Plasschaert opende het WK
heel goed met een derde plaats
na de eerste dag. ‘In een lichte
wind zette ik twee mooie reek
sen neer. Dat betekende dat ik
de dag erna met een rode bol
in mijn zeil mocht zeilen. Rood

Emma Plasschaert: ‘Het was enorm vermoeiend.’ Foto: thom touw

staat voor de derde plaats in de
ranking. Fier als een gieter
ging ik dus met die rode stip in
m'n zeil op het water. Het
event was zo tricky en zo
moeilijk dat heel veel deelne
mers afwisselend slechte en
heel goede reeksen vaarden.
Op de beslissende laatste dag
zeilde ik bij superveel wind 
iets waar ik niet echt van houd
 dankzij het geniale strategi
sche plan van de coach toch
een vierde plaats.’

Zo mocht Plasschaert aan de
medalrace deelnemen. Daarin
werd ze negende, goed voor
een tiende plaats in de eind
stand.

Er wacht haar een drukke
winter met een BOICstage in
Lanzarote, een uitnodiging

Filip Krul opent met VT Diksmuide
met 31 zege tegen exploeg Tielt
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GOLF

Nicolas Colsaerts
voor het goede doel

KINGS OF GOLF IN KNOKKEHEIST
De tweede editie van Kings of
Golf by Optima gaat door op
zondag 5 oktober in Knokke
Heist. Een week na de Ryder
Cup is Nicolas Colsaerts, de
ster van het Belgische golf, te
gast in de Royal Zoute Golf
Club samen met de Spanjaar
den Miguel Angel Jiméne en
José Maria Olazàbal en de
Schot Sam Torrance. Colsaerts
won in 2012 samen met Olazà
bal en Jiménez de Ryder Cup,
Torrance was vorig jaar al pre
sent aan zee. Het tornooi gaat
van start om 14.45 uur na een
clinic (14 uur) waarin de man
nen de kunst van het golfen
demonstreren. De vier nemen
het op een parcours van tien
holes tegen mekaar op. Aan el
ke hole is een bedrag van 1.000
euro verbonden, dat de win

naar opstrijkt voor het goede
doel. De vier goede doelen zijn
Missing Children Europe, Mu
co, Belgian Kid's Fund en Je
ronimo. Tickets zijn te krijgen
via www.kingsofgolf.be (bl)

TENNIS
KIMMER COPPEJANS (ATP 196)
werd gisteren uitgeschakeld in
de tweede ronde van het ATP
Challengertornooi in het Ma
rokkaanse Kenitra. De Oosten
denaar verloor met 46/61/
62 van de Sloveen Aljaz Bede
ne (ATP 151). (bl)

GEWESTELIJKE MASTERS KOKSIJDE
Andres Ooghe, Martijn Loos
velt en Gauthier Van Rijcke
ghem plaatsten zich voor de
halve finale in EH3. Dat was in
EH5 ook het geval voor Tomas
Taecke, Loic Pollet en Sam
Vanhuyneghem. In EH6 voch
ten Andy Dewilde, Thomas
Vandercruysse en Wiebe Van
Mullem zich een weg naar de
halve finales. In EH45/3 speelt
Frank Mestdagh de finale te
gen Alex Goeminne. Bij de

vrouwen startten de eerste du
els pas gisterenavond. (bl)

VOETBAL
1STE KLASSE
KV OOSTENDE Voor de derby
KVOClub Brugge van zondag
avond zijn er nog slechts 150
tickets beschikbaar. Info:
www.kvo.be
De beloften speelden 22 gelijk
op AA Gent. Na tien minuten
scoorde Verbrugge op hoek
schop. KVO kwam 21 achter,
maar Deschepper kon na een
mooie collectieve aanval in de
slotminuut de gelijkmaker
aantekenen. (rpo)

BASKETBAL
BEKER VAN BELGIË
BC OOSTENDE In de achtste fina
les van de beker van België
neemt bekerhouder Oostende
het op dinsdag 30 september
om 20.30 uur in sporthal 't Wit
Zand in Melsele op tegen
tweedeklasser Basics Melsele,
waarvan exOostendenaar
Ronny Bayer coach is. Melsele
schakelde in de vorige ronde

reeksgenoot Gent Hawks met
8290 uit. Als Oostende wint,
speelt het in de kwartfinales
tegen de winnaar van het duel
tussen Melco Ieper en Bergen
(eerst op verplaatsing en daar
na thuis). (rpo)

KRACHTBAL
1STE NATIONALE
LISSEWEGE & SINTMICHIELS Lisse
wege behaalde een zwaarbe
vochten 2019 zege tegen Bug
genhout. De thuisploeg kon
een vijfpuntenkloof uitbou
wen, maar de OostVlamingen
kwamen in een sterke tweede
helft nog bijna op gelijke hoog
te. SintMichiels had het ook
niet onder de markt met Me
nen: 1613. De thuisploeg
moest al vlug een achterstand
van drie punten goedmaken,
maar met de inbreng van
Alexander D’Hoore werd er
veel beter afgewerkt. Lissewe
ge en SintMichiels blijven sa
men met Male en Loppem on
geslagen en kijken mekaar za
terdag in de ogen. (jvh)

TENNIS

‘Titel viel uit de lucht’

Emilia Dejonckheere (14)
woont in Marke, maar de B
2/6 speelster stapte dit sei
zoen over van Wikings Kort
rijk naar TC Kortemark om
dat ze kost wat kost interclub
op nationaal niveau wou spe
len. Haar palmares in 2014 is
quasi eindeloos, doorspekt
met kwart en halve finales in
Dames 1, drie verloren fina
les (TK De Blauwe Reiger,
KGTC Zwevegem en Ware
gem TC) en verlies in de hal
ve finale van het Feest van de
Jeugd tegen Axana Mareen.
Voor de rest grossierde de be
scheiden maar welbespraakte
jongedame in een waslijst aan
ereplaatsen.

‘Tennissen is een dagelijkse
activiteit, al durf ik af en toe
een zeldzame zondag over

slaan’, grapt Dejonckheere.
‘Eigenlijk begon ik aan de Be
ker de Borman puur voor de
fun, de titel in Meisjes 14/1
vormde absoluut geen doel op
zich. Van Lardinois won ik
eerder al in TC Wimbledon,
maar de halve finale tegen fa
voriete Victoria Kalaitzis
vormde het keerpunt. Het he
le jaar stond Kalaitzis op één,
maar ik won met 64/75. Het
werd dus een WestVlaamse
finale tegen Louise Wittouck,
met wie ik vaak dubbel speel
en die ik heel goed ken. Geen
idee hoe het kwam, maar ik
kreeg een enorme boost en ik
won met 61/61 cijfers. Dit
was wellicht mijn sterkste
prestatie dit jaar. Echt chi
que, en zeker totaal onver
wacht. De titel kwam hele
maal uit de lucht gevallen.’

Gewestelijke masters

Bij TC Kortemark wordt De
jonckheere getraind door
Korneel Sanders, Bieke Ser
ruys en Filip Opsomer. ‘Zij
ontfermen zich dagelijks over
mij, al moet ik zeggen dat
vooral Korneel me onder
handen nam de jongste maan
den. Bij Wikings kon ik geen
nationale interclub spelen,
met TC Kortemark wel. Ik
speelde mee in Dames 2 en 3
en dat gaf voldoening, al is
Dames 2 nog wat hoog gegre
pen tegen die Aspeelsters.’

Dejonckheere loopt school
in het derde jaar middelbaar
ASO van OLV van Vlaande
ren in Kortrijk. ‘Voorlopig

krijg ik alles netjes gecombi
neerd. Mijn tennisseizoen zit
er trouwens nog niet op. Vrij
dag speel ik tegen Julie Ver
eecke de gewestelijke mas

ters in TC Koksijde. Het
wordt een moeilijke startop
dracht, maar het vertrouwen
is geweldig groot na deze Bel
gische titel.’

Met Lukas Daels,
Emeline De Witte en
Emilia Dejonckheere
stak WestVlaanderen
drie Belgische titels
op zak in de Beker de
Borman. Vooral de
verbluffende 61/61
finalewinst van
Dejonckheere tegen
Louise Wittouck in
EM 14/1 sprong in het
oog.

BENNY LINGIER

,, EMILIA DEJONCKHEERE

Eigenlijk begon ik aan
de Beker de Borman
puur voor de fun

Emilia Dejonckheere: ‘De finale tegen
Louise Wittouck was mijn sterkste
prestatie dit jaar.’ Foto: Eric Vanthournout

Emilia Dejonckheere kroont zich op Beker de
Borman tot Belgisch kampioen in Meisjes 14/1

BILJARTEN

Nieuwkomer
Brugse BC blijft
puntenloos

DRIEBANDENCOMPETITIE Voor de
derde maal op rij verloor de
Brugse BC met 26. De neo
eersteklasser was op de derde
speeldag kansloos tegen BC
Deurne. Patrick Vasseur
bracht zijn ploeg nog op voor
sprong, maar nadien was de
kous af. Henk Blauwblomme
kon niets oogsten tegen Blom
dahl (5025). De Brugse BC
blijft puntenloos onderaan
maar alarmerend is de situatie
nog niet. De Bruggelingen trof
fen bij de competitiestart im
mers al drie ploegen uit de
top5.
In tweede nationale A heeft de
Kortrijkse BC zich herpakt na
de uitschuiver op de openings
dag. Er werd met 17 gewonnen
bij Mister100 Lier.
In tweede B geraakte DOS Roe
selare moeizaam voorbij BC De
Deken: 35. Met een 4242
draw in de slotmatch hielp
kopman Steven Van Acker zijn
ploeg aan de volle buit. Na
twee speeldagen blijft Roesela
re mee op kop met het maxi
mum van de punten. (vmb)

SNOOKER

Snookerpalace 1
Brugge heeft al een
riante voorsprong

WESTVLAAMSE COMPETITIE De
snookercompetitie is nog maar
vier weken bezig en Snooker
palace 1 Brugge zit al stevig in
de leiderszetel. Yannick Pou
lain, Steve Wensch en Edwin
Depoorter tellen al tien punten
voorsprong op The Trickshot 1
Brugge. Snookerpalace 1 is ook
de enige ploeg die nog geen ge
lijkspel of nederlaag moest toe
staan. Regerend kampioen Bri
gandstoters 2 Ingelmunster
telt als derde al dertien punten
achterstand.
De eerste 100+ break is intus
sen ook een feit. Hans Blanck
aert, spelend voor Kingsclub 2
Brugge, zette in de wedstrijd
tegen Snookerpalace 9 een
112break neer. (sb)

UITSLAGEN
Ereafdeling: De Snookerbal 1 Torhout 
De Mambo 2 Kortrijk 126; De Mambo 1
Kortrijk  The Masters 1 Harelbeke 126;
Brigandstoters 2 Ingelmunster  Brigands
toters 4 Ingelmunster 135; Snookerpalace
7 Brugge  Snookerpalace 1 Brugge 216;
The Trickshot 1 Brugge  The Trickshot 4
Brugge 99; Brigandstoters 1 Ingelmunster
 The Trickshot 3 Brugge 711; Q Club 1
Koksijde  The Masters 2 Harelbeke 126.
Stand: 1. Snookerpalace 1 58; 2. The Trick
shot 1 48; 3. Brigandstoters 2 45; 4. The
Trickshot 4 40; 5. De Mambo 1 36; 6. The
Trickshot 3 35; 7. Q Club 1 34; 8. Snooker
palace 7 33, The Masters 2 33; 10. De
Snookerbal 1 29, The Masters 1 29; 12.
Snookerpalace 2 24; 13. De Mambo 2 22;
14. Brigandstoters 1 21; 15. Brigandstoters
4 17.
1ste afdeling A: The Masters 3  Snooker
Pool Paris 1 117; The Trickshot 2  The
Trickshot 6 162; Snookerpalace 4  Snoo
kerpalace 5 144; The Trickshot 5  Kings
club Brugge 1 135; Kingsclub Koekelare 1
 Serena 1 612; The Pink 1  Smoking Cue
2 810; Smoking Cue 1  Snookerpalace 3
810.
1ste afdeling B: Snookerpalace 6  The
Trickshot 9 810; The Trickshot 7  Bri
gandstoters 3 117; The Masters 5  Bri
gandstoters 5 414; Brigandstoters 6  The
Trickshot 8 99; Kingsclub Brugge 2  Snoo
kerpalace 9 315; De Mambo 4  Q Club 2
135.


