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Limburg
JONATHAN BUATU EN STVV ONTVANGEN ZONDAG OHL

«Vertrouwen is niet aangetast»
VOETBAL EERSTE KLASSE A
Onder trainer Peter Maes heeft centrale verdediger Jonathan Buatu zich ontpopt tot een basisspeler bij STVV. Tegen Club scoorde hij trouwens de
aansluitingstreffer. Maar die kon uiteindelijk niet
baten. «Die nederlaag doet niks af van onze prestatie. Volgende keer beter», aldus Buatu.

FILIP KEVERS
Die volgende keer is zondag, thuis tegen revelatie
OH Leuven. Schrijf maar op. De Kanaries voelden
zich tekortgedaan na de nipte nederlaag tegen
Club. En dus zijn ze erop gebrand om tegen OH Leuven iets recht te zetten. OHL betekent ook de terugkeer van Marc Brys naar Stayen. Ook dat zal
voor extra motivatie zorgen. Dat zagen we trouwens al in Leuven, waar Sint-Truiden een gelijkspel uit de brand sleepte. De Leuvenaars opzij zetten zal echter niet van een leien dakje lopen. Want
zij staan mooi te blinken op een vierde plaats en
zijn daarmee de revelatie van het seizoen.
Na Brugge was Jonathan Buatu nochtans ook vrij
kritisch voor zichzelf en het team. «Onze eerste
helft was niet goed. We lieten Brugge te zeer begaan waardoor ze het balletje rustig konden rondtikken. Dat het ook anders kan bewezen we in de
tweede helft. Toen speelden we agressiever en zetten we hoog druk. Een wedstrijd met twee gezichten dus. Dat moeten we in de toekomst absoluut
zien te vermijden.»
Ook Maes zal daar deze week op hebben gehamerd. Hij zal eisen dat zijn spelers vanaf minuut

BASKETBAL EML

Jonathan Buatu (l.) ontpopte zich onder Peter Maes als basisspeler. Foto Photo News
één in de match zitten. Ook al mogen we ervan uitgaan dat Leuven meer afwachtend zal
spelen dan Club. De nederlaag tegen Club
heeft het vertrouwen bij STVV trouwens niet
aangetast. Integendeel. De manier waarop ze
Brugge in de tweede helft helemaal wegzetten, is niet veel ploegen gegeven. Ook daar
drukte Maes op. En dat neemt zijn groep mee

tegen Oh Leuven. «Ik denk te mogen zeggen
dat het klikt tussen mij, Teixeira en Garcia,
centraal achterin», aldus Buatu. «De afgelopen vier matchen gaven we nog nauwelijks
iets weg. Een negen op twaalf tegen Zulte Waregem, Standard, Beerschot en Brugge is een
aardige oogst. Neen, we gaan nu niet plots panikeren, omdat we tegen Brugge verloren.»

VELDRIJDEN

Je kreeg een contract van drie seizoenen aangeboden. Komt er snel
een handtekening?
«Ik weet dat iedereen bij United mij
graag ziet spelen. Ook voorzitter
Maarten Bostyn is een fan (lacht). Of
ik snel de knoop zal doorhakken? Ik
beloof je mijn keuze te laten weten
voor het einde van de maand.» (GGT)

Dit weekend start in Dubai het internationale circuitseizoen met de 16de editie van de 24 uur van Dubai. Er verschijnen behoorlijk wat Belgen aan de start, maar slecht
één volledig Belgisch team: PK Carsport met vader en zoon
Longin, Stijn Lowette en Peter Guelinckx. Twee Brabanders
en twee Limburgers die op zoek gaan naar de zege in hun
klasse met de BMW M2 CS Racing van het Hasseltse team.

Terwijl in Saoedi-Arabië de Dakar 2021 vrijdag 15 januari rond
het middaguur afloopt, start op hetzelfde moment de 16de
editie van de 24 uur van Dubai. «Dat is de eerste uithoudingsrace op circuit dit seizoen, helemaal anders dan een woestijnrally», lacht Bert Longin. «Dit is een race met 54 wagens die 24
uur lang zullen strijden voor de zege. Wij komen met onze nagelnieuwe BMW M2 in de klasse TCX uit en ons doel is om de
klasse te winnen en zo hoog mogelijk te eindigen bij de toerwagens. De algemene zege is uiteraard weggelegd voor de
veel snellere GT-wagens, zoals Porsche 911, Audi R8 of zelfs
McLaren. Overigens is het voor mij vrij nieuw om niet vooraan
te racen, dus ik zal rekening moeten houden met de snellere
auto's. Zij rijden hun race en wij de onze en als ze passeren is
het belangrijk zo weinig mogelijk tijd te verliezen in onze eigen
wedstrijd.»
De familie Longin doet het 24 uur lang samen met twee Hasseltse ondernemers die erg gebeten zijn door het autosportvirus en recent hun debuut in de autosport gemaakt hebben.
Voor zowel Stijn Lowette als Peter Guelinckx, is het de eerste
lange race buiten België. Het kwartet deed het overigens
schitterend in de kwalificaties met een tweede startplaats in
de klasse.
Nog van Limburgse zijde zien we dit weekend Louis Machiels
en Dries Vanthoor, samen in een WRT Audi R8 LMS en zij behoren tot de favorieten, al was een tiende tijd bij de GT3-wagens niet meteen naar verwachting. Dries Vanthoor kreeg
overigens het heugelijke nieuws dat zijn contract met Audi
Sport ook in 2021 verdergaat. (JCA)

VOLLEYBAL EML

«Ik zet mijn netwerk
en kennis graag in»
Wout Wijsmans wordt ambassadeur van de
Trident Volley Community. Dit project is het
geesteskind van Achelvoorzitter Joos Gysen. De
Tectum-preses zet hiervoor een samenwerking op met de volleybalclubs Mavoc Mechelen
en Hollebeekhoeve Noorderkempen. Dat
Wijsmans ambassadeur wordt, is eerder een
toevalstreffer. «Mijn dochters spelen bij Mechelen en ik hoorde via de voorzitter van het
project. Ik zet er graag mee de schouders onder», vertelt Wijsmans.

Point-guard Ajay Mitchell is op zijn
hoede voor de verplaatsing vrijdagavond in de Sportoase van Leuven.
De Bears van headcoach Eddy Casteels kregen een pandoering in Hasselt en zijn zeker uit op revanche.

Jezelf niet vergeten? Amper achttien jaar en thuis tegen Leuven dirigeerde je het team aanvallend
heel sterk.
«Leuk om een compliment te krijgen,
maar ik leg de lat voor mijzelf heel
hoog en moet nog beter kunnen. In
onze uitwedstrijden bij Bergen en
Antwerp Giants waren mijn prestaties
niet zo denderend zoals tegen Leuven.
Ik moet op korte termijn ook mijn
stempel kunnen drukken tegen de
topteams. Gelukkig krijg ik veel vertrouwen van de staf en mijn ploegmaats. De ervaren spelers met Wen
Mukubu, Niels Marnegrave, Maxime
Depuydt en Yannick Desiron geven mij
veel tips. Hopelijk kan ik in Leuven
mijn goede vorm bevestigen.»

PK Carsport enige volledig
Belgische team
in 24 uur van Dubai

WOUT WIJSMANS WORDT AMBASSADEUR VAN DE
TRIDENT VOLLEY COMMUNITY VAN ACHEL,
MECHELEN EN NOORDERKEMPEN

Ajay Mitchell
(Limburg United)
verwacht een
strijdvaardig Leuven

«De Bears zullen strijdvaardig aan de
opworp verschijnen. In Hasselt bleven
meerdere jongens van Leuven onder
hun normale niveau. Vooral de Amerikanen draaien nog niet. Ik ben overtuigd dat de Leuvense staf iedereen
scherp zal krijgen. In Hasselt deden ze
goed mee in de eerste helft. Alleen lukte het scoren van achter de driepuntlijn amper (3/17, red.). Ze gaan trachten dat beter te doen. Ik verwacht een
lastige avond. Anderzijds, United
heeft veel kwaliteit en onze coach Sacha Massot kan gretig roteren. Vooral
door al dat jong geweld. Jongens als
Jarne Lesuisse, Ferre Vanderhoydonck, Wout Leemans, Sam Huurman
en Matthias Bovy zijn de laatste weken sterk op dreef.»

AUTOSPORT

Timo Kielich reed tijdens het WK vorig jaar in Zwitserland
voor het laatst in de trui van de Belgische ploeg. Photo News

Ploegleider Kris Wouters over
Timo Kielich: «Hij is profrijp»
Timo Kielich was tijdens het
BK van vorig weekend de beste
belofte. Een trui of medaille
was er niet bij voor de Alkenaar die aan zijn laatste maanden als belofte bezig is. Ligt er
straks een profcontract klaar?
Als het van ploegleider Kris
Wouters afhangt wel. «Ik beslis
er niet over, maar Kielich heeft
wel bewezen dat hij zijn voet
stilaan naast de profs kan zetten», vertelt de voormalige
ploegleider van onder meer
Quinten Hermans.
De uit Koersel afkomstige
Wouters was de voorbije tien
jaar aan de slag bij het team van
Sven Nys waar hij naast Hermans ook Corné Van Kessel en
Marthe Truyen onder zijn hoede had. Wouters staat bekend
als een ploegleider met een
passie voor jeugdwerking. De
vijfvoudig wereldkampioen is
niet alleen ploegleider bij Creafin-Fristads, het team van Kielich, hij begeleidt daarnaast
ook alle beloften van de overkoepelende structuur van de
broers Roodhooft naar het
profcircuit. Zoals hij in het verleden met Quinten Hermans
deed.
«Vergelijken met Hermans?

Moeilijk. Die stond als laatstejaarsbelofte al veel verder dan
Kielich. Hij pakte regelmatig
een podium en werd twee keer
Europees kampioen. Trouwens, Hermans is een ander
type renner», zegt Wouters.
«Maar goed, dat doet geen afbreuk aan de kwaliteiten van
Kielich. Hij is aan een goed seizoen bezig. In plaats van regelmatig te kunnen meedoen voor
de winst bij de beloften, strijdt
hij al enkele maanden tussen
de profs. Met een grote regelmaat en dat is een goed teken.»
Kielich mag dan al geen tafelspringer zijn, hij is volgens
Wouters wel een goede leerling. «Timo staat open voor
aanwijzingen en bijsturingen
en vooral, hij gaat er mee aan de
slag. Hij pakt dit seizoen ook
anders aan en dat merk je in de
resultaten. Of hij de cross kan
blijven combineren met mountainbiken? Ik denk van wel, zolang er maar een goed evenwicht is. Dat geldt ook voor de
weg trouwens. Ik zie daarin een
nog betere combinatie. Renners als Kielich hebben een
wegcampagne nodig. Ik denk
dan vooral aan korte rittenkoersen, daarin bouw je je motor echt uit.» (KWP)

Achelvoorzitter Joos Gysen broedde al enkele
weken op het idee om een samenwerkingsverband op te zetten. Het ei dat hij donderdag legde, mag gezien worden. Achel werkt vanaf nu
samen met Mechelen en Noorderkempen in
Trident Volley Community, een samenwerkingsverband waarin er naast het sportieve ook
rond organisatie en community gewerkt wordt.
«De sportieve ambitie is op de eerste plaats de
uitbouw van een brede basis. Achel en Noorderkempen hebben teams in de Liga, Mechelen en
Noorderkempen hebben dan weer een hele
brede werking. Het is de ambitie om spelers uit
de eigen werking te laten doorgroeien naar de

Wout Wijsmans gaat terug spelen. Foto Demey
teams die in de nationale reeksen spelen», aldus
Wijsmans.
De ex-speler van Maaseik is niet van plan om
zelf in de dagelijkse werking van de Trident Volley Community te stappen, maar de drie clubs
kunnen wel op zijn netwerk en expertise rekenen. «Ik ben ervan overtuigd dat deze vorm van
samenwerken belangrijk is voor de toekomst
van het Belgische volleybal. Samenwerken
maakt elke partij sterker. En neen, ik zet hiermee geen concurrentiemodel tegen Maaseik
mee op», lacht Wijsmans. «Trouwens, alle topclubs hebben er baat bij dat er professionele basiswerkingen uitgebouwd worden.»
Naast het zaalvolley, werken de drie clubs aan
een beachverhaal. En staat de deur ook open
naar andere clubs. «De community moet inderdaad niet stoppen bij deze drie clubs.» (KWP)

Dieter Leenders (Maaseik) moet Europese knoop ontwarren:
«Twee dagen na eventuele bekerfinale in Sint-Petersburg spelen»
Februari heeft alles om een topmaand te worden voor Greenyard Maaseik. Als de Maaseikenaars in de halve finale van de beker Aalst wippen, dan staat op zondag 21 februari de finale
op het programma. Waarna Maaseik twee dagen later al Europees aan de bak moet in SintPetersburg. «En dat is een probleem, want probeer maar eens in Rusland te geraken rekening
houdende met de finale, de vluchturen en vooral een aanvaardbare reisplanning», vertelt
Maaseikmanager Dieter Leenders.
Maaseik pakte woensdagavond na de eigen
winst en het puntenverlies van Roeselare de
koppositie. Toch keek manager Dieter Leenders,
woensdag ook speaker van dienst, na afloop een
beetje sip. Dat had niks te maken met het concentratieverlies van de thuisploeg tijdens de
derde set, maar alles met de komende Europese
campagne. Maaseik speelt op dinsdag 23 februari immers de heenmatch in de halve finale
van de CEV-cup op het veld van Sint-Petersburg
en dat is 48 uren na de bekerfinale. «Klopt, op
voorwaarde dat we die finale ook spelen, maar
daar ga ik wel vanuit», lacht Leenders.
«Een precieze timing is er nog niet voor de beLI

kerfinale, behalve dan dat die op zondag 21 februari gespeeld wordt. In het beste geval is de
wedstrijd in de vroege avond gedaan en eigenlijk
moeten we dan al richting Rusland afreizen. Ik
heb de voorbije dagen al verschillende mogelijkheden bekeken, maar het is geen lachtertje
om dezer dagen naar Sint-Petersburg te vliegen. In normale omstandigheden vlieg je er tot
drie keer per dag naar toe, maar in de periode
dat wij moeten reizen, zijn er amper vluchten.
Het is te zeggen: vluchten met een aanvaardbare
timing. We kunnen midden in de nacht vertrekken om dan een tussenstop van enkele uren op
een andere luchthaven te hebben. Nachtwerk,
ideaal is dat niet.»
Er was even sprake van dat de Europese bond de
eindfase van de CEV-cup in toernooivorm op één
plaats zou organiseren, maar die plannen lijken
niet door te gaan. «Officieel is het nog niet, maar
ik krijg alvast geen signalen dat er nog een echte
finale four zal georganiseerd worden. Dat is een
gemiste kans, want een toernooi kan volgens mij
veel veiliger georganiseerd worden. Maar goed,
ik weet wat te doen de komende dagen. Vragen
aan de Russen om de speeldatum te wijzigen?
Ik denk niet dat het zal lukken.» (KWP)

