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BASKETBAL
EUROMILLIONS LEAGUE

BASKETBAL 3X3 OLYMPISCHE KWALIFICATIE

32-jarige Nick Celis is drijvende kracht achter Antwerps getinte nationale ploeg

“Die kleine kans op de
Olympische Spelen proberen te pakken”

SINT-KATELIJNE-WAVER verloor in de FIBA EuroCup in Valencia nu
ook zijn tweede wedstrijd met 63-76
van het Franse Saint-Amand Hainaut.
Vrijdag wacht de laatste opdracht tegen Belgische kampioen Castors Braine. (cpm)

SKIËN
WERELDBEKER SKICROSS
XANDER VERCAMMEN is 33ste
geworden in de wereldbekermanche
skicross in het Zweedse Idre Fjäll. (blg)

TOM GOYVAERTS

ATLETIEK MEETING LIÉVIN

ming om te trainen. Uiteraard moeten we ook de
coronaprotocollen volgen en
moeten we ons dus laten testen.”
In de selectie, die vijfmaal
per week traint in Merksem,
zitten met Thibaut Vervoort
(Oxaco), Thierry Mariën
(Kontich Wolves), Laurens
Van Den Hemel (Gembo), Raf
Bogaerts (Gembo) en uiteraard Nick Celis (Oxaco) behoorlijk wat Antwerpenaars.
“Jonas Foerts is er voorlopig niet bij omdat hij als prof
in de EuroMillions League
speelt bij Kangoeroes Mechelen en zich niet kan vrijmaken. Jonas komt wel af en toe
eens de sfeer opsnuiven. Bryan De Valck (Gembo) zit op

Het 3x3 Belgium Team met onder meer Nick Celis, Thibaut
Vervoort, Thierry Mariën, Laurens Van Den Hemel, Raf
Bogaerts, Mattias Palinckx, Toon Ceyssens en Jarno Moons.
dit moment dan weer in zijn drie tickets voor de Spelen te
examens.”
verdienen. Op twintig landen
is dat weinig. Zijn we niet bij
Slechts vier tickets
de drie gelukkigen, dan krijgen we half juni nog een kans
Celis beseft evenwel goed in de Hongaarse hoofdstad
dat de weg naar de Olympi- Boedapest. Op dat laatste
sche Spelen in Tokio bijzon- olympische kwalificatietoerder lastig is.
nooi strijden dan nog zes lan“We krijgen twee kansen. den voor het laatste ticket
Eerst is er eind mei het olym- voor Tokio. Het is aan ons om
pisch kwalificatietoernooi in die kleine kans op deelname
Oostenrijk, waar twintig lan- aan de Olympische Spelen
den deelnemen. Samen met proberen te pakken.”
de Verenigde Staten, Litou- Celis hoopt dat 3x3 Belgium
wen, Zuid-Korea en Nieuw- de volgend maanden ook veel
Zeeland zijn we ingedeeld in internationale
toernooien
poule B. Willen we naar de kan afwerken. “Vanaf volgenkwartfinale doorstoten, dan de week donderdag, 28 januazullen we sowieso met min- ri, nemen we in het Oostenstens één stunt moeten uit- rijkse Graz alvast deel aan
pakken. In Oostenrijk zijn er een eerste toernooi.”

VOLLEYBAL

Ex-topspeler Wout Wijsmans steunt ambitieus project
Trident Volley Community: “Ik kan misschien wat deuren openen”
eens een goed gesprek had met
Achel-voorzitter Joos Gysen
liet ik me overhalen om dit project te steunen.”
Wijsmans heeft evenwel niet
meteen de ambitie om bij een
van de drie clubs een functie op
te nemen. “Het is niet omdat
mijn dochters bij Mavoc spelen, dat ik de intentie heb om er
een ploegje onder mijn vleugels
te nemen en dat te trainen of te
coachen. Laat mij maar de vader zijn die langs de kant staat
en merkt dat zijn dochters plezier hebben in het spelletje. Ik
ben zeker niet de vader die iedere keer zal bijsturen. Ik wil
vooral dat ze het graag doen.
Dat neemt niet weg dat ik ervoor opensta om ideeën uit te
wisselen met de coaches van
deze clubs en dat ik, als ik de
tijd heb, occasioneel eens een
training zal geven.”

Uitgewerkte ideeën
voor beachvolleybal
De Limburger kan zich wel
vinden in het opzet van het
nieuwe project. “Als ik kan helpen, dan zal ik dat doen. Ik ken
het wereldje, ik ben erin grootgebracht. Ik heb behoorlijk wat
contacten en hoop op die manier hulp en ondersteuning te
kunnen bieden bij het zoeken
naar potentiële sponsors. Mijn
aanwezigheid kan hier en daar
misschien wat deuren openen.”
(lachje)
De rol van Wijsmans is wel
iets ruimer dan alleen maar het
uithangbord te zijn voor dit
project. “Ik wil ook mijn schouders zetten onder het beachvolleybal. Ik had al wat uitgewerkt
voor Volley Vlaanderen, maar
door de coronapandemie is die
samenwerking een stille dood

DICK DEMEY

Vorige week werd Wijsmans
voorgesteld als ambassadeur
van de Trident Volley Community, een samenwerking tussen
de clubs Mavoc Mechelen, Hollebeekhoeve Noorderkempen
en Tectum Achel. “Mijn dochters spelen bij Mavoc”, vertelt
Wijsmans. “Zo geraakte ik aan
de praat met Mavoc-voorzitter
Stef Maes. Hij vertelde me over
hun project en nadat ik ook nog

FIBA EUROPE CUP (V)

JAMAL BEN SADDIK zal volgende
week zaterdag niet om de wereldtitel
bij de zwaargewichten kampen tegen
de Nederlander Rico Verhoeven. De
Belgische Marokkaan heeft zich met
een rugblessure afgemeld. (blg)

PATRICK CEULEMANS

Als speler won Wout Wijsmans op het hoogste niveau
in Italië zowat alles wat er
te winnen viel. Ook in Puerto Rico, China en Turkije
opent de naam Wijsmans
de nodige deuren in het volleybalwereldje. Nu hoopt
Wijsmans, die tegenwoordig in Mechelen woont, te
kunnen helpen bij het nieuwe project van Mavoc.

ANTWERP GIANTS Niels De
Ridder, de 19-jarige en 1m96 grote
power forward, tekende bij Antwerp
Giants een nieuwe overeenkomst van
twee seizoenen. (cpm)

KICKBOKSEN
WERELDTITEL ZWAARGEWICHTEN

De Belgische nationale
3x3-ploeg is sinds vorige
week begonnen aan haar
voorbereiding op het olympisch kwalificatietoernooi,
dat van 26 tot 30 mei in
het Oostenrijkse Graz
plaatsvindt. De ruime selectie bestaat voornamelijk uit Antwerpse jongens.
Nick Celis is al jaren de grote bezieler van het project.
De 32-jarige Antwerpse forward is een vaste waarde in
tweede klasse (Gembo en
Oxaco) en was zelfs enkele
seizoenen in onze hoogste
nationale afdeling actief bij
Brussels en Limburg United.
Met de 3x3-ploeg Team
Antwerp Ladbrokes boekte
Celis op verschillende nationale en internationale toernooien succes. De Belgische
nationale ploegen proberen
zich nu via kwalificaties ook
internationaal op de kaart te
zetten. Vooral ook omdat het
3x3-basketbal dit jaar in Tokio voor het eerst als olympische discipline wordt opgevoerd.
“Vergeleken met andere landen die het professioneel
aanpakken, hebben we een
achterstand weg te werken”,
zegt Celis. “Daarom heb ik nu
een ruime selectie samengesteld van spelers, met wie we
de voorbereiding op de olympische kwalificatietoernooien mee zijn opgestart. Dat
kon al, omdat de competitie
in tweede klasse wegens corona definitief werd stopgezet. Van Sport Vlaanderen
kregen we ook de toestem-

ANTWERPENMECHELEN

Wout Wijsmans op een archiefbeeld.
gestorven. Ik heb nog enkele
uitgewerkte ideeën die gebruikt kunnen worden. Het is
vooral mijn doel om de kennis
die er is zo maximaal mogelijk
te implementeren bij iedere
club.” (mabe)

Michael Somers
opent seizoen met
degelijke 1.500 meter
Michael Somers mocht zaterdag onverwacht starten
op een 1.500 meter indoor
in het Franse Liévin. Hij
werd er vierde in een veelbelovende tijd van 3’45”87.
“Pas dinsdag of woensdag hoorde ik dat ik die 1.500 meter kon
lopen”, zegt de atleet van AC Lyra. “Het oorspronkelijke plan was
dat ik in Liévin zou hazen in de
3.000 meter, maar die wedstrijd
viel weg en dan werd ik in de
1.500 meter gegooid. Ik dacht:
Oké, goed. Ik zal wel lopen en zien
wat ervan komt. En het viel goed
mee. Tim Van de Velde haasde
aan het tempo voor de EK-limiet
(3’41). Ik heb gewoon zo lang mogelijk aangeklampt. Dat lukte tot
1.100 meter. Toen de mannen
voorin nog versnelden, moest ik
afhaken. Logisch, aangezien ik
nog niet veel specifieke trainingen heb afgewerkt. Na een lange
periode zonder competitie was
het tof om nog eens wedstrijdgevoel op te doen.”
Voor de zoveelste keer liep
Somers in Liévin een tijd van
3’45. “Het is niet te tellen hoe
vaak ik al 3’44 of 3’45 heb gelopen. Dat is een chrono die ik
blijkbaar altijd in de benen heb.
Een toptijd van 3’40 heb ik nog
niet achter mijn naam staan en
dat begint een beetje te knagen.
Maar goed, ik stel vast dat mijn
basissnelheid hoog ligt.”
Nu de kop eraf is, hoopt Somers
dat er nog indoorwedstrijden zullen volgen. “De bedoeling is nu
om nog enkele 3.000 meter-wedstrijden te lopen om hopelijk de
EK-limiet (van 7’53”18, nvdr.) te
kunnen halen. Al wordt dat geen
sinecure. Bovendien zijn er meer
Belgen die de limiet in zich hebben. Het zal drummen worden.
Nu goed, deze prestatie geeft me
alvast vertrouwen. Als ik er nog
wat meer intensiteit in krijg, ligt
de limiet binnen mijn bereik. Op
welke wedstrijden ik nog hoop?
In principe staan de IFAM en het
BK nog op de planning, maar dat
is allemaal onder voorbehoud.”
(basp)

