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SPORTREGIO MECHELEN LIER
JORDY VAN DEN BROECK
GERANIMO BORNEM

“Ik ben vooral
een shotter”
Jordy Van Den Broeck is een
van de versterkingen bij
Bornem. Met zijn nieuwe
ploegmaats gaat hij zondag
bij Limburg United C op zoek
naar de eerste drie punten
van het seizoen.

Van Den Broeck kwam over
van derdeklasser Kangoeroes
Basket Mechelen B en moet
Bornem vooral scorend vermogen bijbrengen.
“Ik zal vooral op de forward
worden uitgespeeld”, vertelt
Van Den Broeck. “De voorbije
seizoenen speelde ik vaak als
guard, maar met Yiri Devillé
staan we daar nu sterk en met
Maarten Gemoets hebben we
een talentvolle speler die dit
seizoen een stap vooruit kan
zetten. Ik ben vooral een shotter, maar moet proberen vaker
de ring aan te vallen. We beschikken over heel wat shotkracht op de forward. We mogen niet alleen op ons shot
vertrouwen, want als het eens
een keer minder valt, kunnen
we in de problemen komen.”
Van Den Broeck maakte de
overstap naar Bornem, omdat
er bij Kangoeroes B heel wat
spelers vertrokken. “Ik speelde al eerder samen met Benjamin Saeys, Wouter Schokkaert en Robin Stevens. Toen ik
een telefoontje kreeg van
coach Dillen, heb ik niet lang
getwijfeld. Het enthousiasme
waarmee we spelen, moet ons
wapen zijn. In het verleden
speelde ik nooit graag in Bornem, het was altijd een lastige
verplaatsing. Nu merk ik zelf
dat we echt een thuisvoordeel
kunnen hebben. In eigen huis
mogen we niet veel laten liggen. Zondag in Houthalen mogen we ons aan een jonge
ploeg verwachten. Als we van
in het begin genoeg karakter
tonen geloof ik dat die drie
punten mee naar Bornem zullen komen.” (mas)

WIELRENNEN
PROFS

BASKETBAL 1STE KLASSE (V) LUMMEN - PHANTOMS BOOM (ZATERDAG 20.30U)

“We zijn klaar
voor zware competitiestart”
Antwerps toptalent
Ine Joris kijkt uit
naar wedstrijden
met publiek

Ine Joris: “Het is mijn ambitie
om in het buitenland te gaan spelen.”

THIBEAU SPITS (Classic Touch)
staat na de eerste dag van het BK in
Lanaken op een zevende plaats. Dominique Hendrickx (Vintadge) werd achtste op het jachtparcours. Alles staat
nog erg dicht bij mekaar, waardoor
beiden nog kans maken op een medaille. Vandaag wordt de tweede manche afgewerkt. (jh)

Dit weekend start ook de
basketbalcompetitie in de
eerste klasse bij de vrouwen. Ine Joris, de 20-jarige
en 1m88 grote forward van
Phantoms Boom, kijkt uit
naar wedstrijden met publiek. “Spelen voor de eigen
supporters, dat heb ik echt
wel gemist”, zegt Joris.

ZAALVOETBAL
KEMPISCHE ZAALVOETBAL

PATRICK CEULEMANS

Phantoms Boom start met
ambitie aan het nieuwe seizoen. Van de elf ploegen in
eerste klasse blijven Castors
Braine, Namur Capitale en
Kangoeroes Mechelen de
sterkhouders.
Waregem,
Kortrijk Spurs en Liège Panthers kloppen echter op de
deur en ook Phantoms Boom
wil opnieuw een woordje
meespreken.
“Op Sam Van Buggenhout na,
die naar Castors Braine trok,
is onze kern intact gebleven”,
vertelt Ine Joris. “Ook Heleen
Adams is na een knieoperatie
opnieuw speelklaar. We vormen een jonge ploeg, maar
kregen er met de 34-jarige en
1m90 grote Amerikaanse center Shenita Landry wel een
portie ervaring bij. In de reguliere competitie willen we zo
hoog mogelijk eindigen en ook
in de Beker van België willen
we zo lang mogelijk meedraaien. Na een stevige voorbereiding lijken we klaar voor de
start van de campagne. En ja,
die is best pittig. We beginnen
zaterdag in Lummen. Volgen-

CEDRIC BEULLENS gaf er dinsdag
in de GP Denain in Noord-Frankrijk na
140 kilometer de brui aan na een lekke
band. “We waren met de volgwagen
als allerlaatste uitgeloot”, zegt de renner van Sport Vlaanderen-Baloise. “Ik
moest daardoor zo lang wachten op
een wiel dat terugkeren in het peloton
een onmogelijke zaak was.”
Zondag gaat Beullens aan de slag in
een 1.2-wedstrijd van de UCI Europe
Tour in het Nederlandse Rucphen. (lce)

PAARDENSPORT
BK JUMPING IN LANAKEN

TOM GOYVAERTS

BASKETBAL 1STE LANDELIJKE (M)

Heeft u nieuws? Mail naar Franky Clemminck sportantwerpen@nieuwsblad.be

de woensdag trekken we dan
naar Castors Braine om enkele dagen later (zaterdag 2 oktober, nvdr.) de derby in de eigen Braxhall tegen Kangoeroes Mechelen af te werken.”
Het Antwerpse toptalent beeindigde afgelopen zomer
haar internationale carrière
bij de nationale jeugdploegen
(Young Cats) en wil doorstoten naar de selectie van de
Belgian Cats. “De concurrentie is enorm zwaar, maar ik
proefde al van enkele stages

en heb de smaak te pakken.
Op korte termijn hoop ik mijn
plaats in de preselectie te veroveren. Of dit mijn laatste seizoen bij Phantoms Boom
wordt? Het is mijn ambitie
om in het buitenland te gaan
spelen. Dan kan volgend jaar
zijn, maar ik plak er geen datum op. Eerst knallen met
Phantoms Boom en dan zien
we wel of de tijd rijp is om de
grens over te steken en of er
dan ook een goede aanbieding
komt.”

GIEL - DICHT BEERSE
6-1
Giel besliste de match al door 5-0 uit te
lopen voor rust. Het kwam nadien
nooit meer in de problemen. (stro)
WESTMALLE VOS UNITED VOSSELAAR 7-2
Kamiel Vermeylen zette Westmalle
met twee snelle goals op weg naar een
prima seizoensopener. (stro)
VERSCHILBOYS VOSSELAAR DIPLOMATS ARENDONK
0-7
De thuisploeg kon acht minuten standhouden, maar moest vanaf dan de wet
van de sterkste ondergaan. (stro)
BIKORI RETIE DE TREFFERS RETIE
3-4
De Treffers kon een fel aanklampend
Bikoro pas in de slotfase van de derby
definitief van zich afschudden. (stro)
DE STER B RETIE EASYBOYS WEELDE
7-5
In een spectaculaire slotfase ging De
Ster B nog van 4-5 naar 7-5. (stro)
WHITE SOCKS KASTERLEE UNLIMITED TIELEN
0-4
Dankzij twee doelpunten in elke helft
pakte Unlimited een vlotte zege. (stro)
MARTINUS OLEN VR-BOYS WESTERLO
6-7
Kyano Peeters besliste dit spannende
duel door in de laatste minuut de 6-7
te scoren. (stro)
DE TIJGERS TONGERLO ’T HEMELTJE BEERSE
6-2
Na een eenzijdige eerste helft en een
5-1-stand aan de rust was de tweede
helft overbodig in deze bekermatch.
(stro)

VOLLEYBAL 3DE NATIONALE B (V) HEIST DAMES

VOLLEYBAL 3DE NATIONALE B (V) MAVOC MECHELEN

Els Claes en co. missen start van seizoen niet ondanks bizarre
Anneleen Moens en Mavoc Mechelen starten seizoen met
omstandigheden: “Al bij al werd het een zeer gemakkelijke zege” felbevochten zege: “Met deze ploeg moet de top vijf mogelijk zijn”
De vrouwen van Heist Dames wonnen afgelopen weekend op overtuigende wijze hun eerste competitiewedstrijd van het seizoen met 0-3
bij Barbar Ixelles. Het was een
hart onder de riem voor de jonge
ploeg, die komend weekend hoopt
te bevestigen tegen Topsportschool Vilvoorde.

jaar, zijn de andere oudere speelsters
in onze ploeg. Ik vreesde dus dat die
omstandigheden een impact zouden
hebben en hoopte dat onze jongere
speelsters niet al te veel onder de indruk zouden zijn en onder hun normale
niveau zouden presteren.”

Vilvoorde ideale waardemeter

Net als vorig seizoen heeft Mavoc
Mechelen ook nu op de openingsspeeldag afstand kunnen nemen
van Hellvoc Hemiksem-Schelle.
Toen werd het 3-0, nu pakte Mavoc
een zwaarbevochten 3-2-zege. Ondanks het puntenverlies was Anneleen Moens best tevreden met de
overwinning.

“Ik ben vooral tevreden over de manier waarop mijn jonge teamgenoten
gereageerd hebben op de toch wel bizarre omstandigheden”, zegt Els Claes.
“Bij aankomst mochten we wegens
strenge coronamaatregelen niet meteen in de zaal. Vervolgens zagen we een
voorgaande wedstrijd uitlopen om uiteindelijk pas om 22.20 uur aan onze
wedstrijd te kunnen beginnen.”
Claes, die met haar 43 jaar de enige
ervaren speelster is bij Heist Dames,
was er dan ook niet gerust op. “We hebben een zeer jonge groep. Mijn twee
dochters, van respectievelijk 20 en 21

Uiteindelijk bleek die vrees nergens
voor nodig te zijn. “Al bij al pakten we
heel gemakkelijk de drie punten. In de
eerste twee sets kwamen we dankzij
onze stevige opslagen en een degelijke
receptie nooit in de problemen. In de
derde set was het verschil minder uitgesproken, maar ook daarin waren we
altijd baas. Ik hoop dat we nu zaterdag
tegen Topsportschool Vilvoorde die
lijn kunnen doortrekken, al zal de tegenstand dan wel groter zijn.
Misschien is dat al een ideale waardemeter om te kijken wat dit seizoen onze ambities mogen zijn.” (mabe)

“Een eerste match is altijd een dubbeltje op zijn kant”, zegt de ervaren
Moens. “Het is altijd wat afwachten.
De stress giert dan door de kelen. Zeker bij ploegen als de onze, waar wel
wat jonge speelsters actief zijn. Na de
voorbije bizarre periode was het ook
geen cadeau om in eigen huis te mogen, of misschien zeg ik beter te moeten, starten. Met de vele supporters
zorgt dat toch voor extra druk.”
Moens wil toch nog eens de invloed
van de voorbije maanden zonder volleybal benadrukken. “Dat jaar zonder
volleybal heeft geen deugd gedaan.

Dat ervaar ik maar al te goed. Het
heeft even geduurd voor we in het
juiste ritme zaten. We kampten ook
met wat lichte blessures en moesten
bovendien ook nog eens een viertal
nieuwe speelsters inpassen. Logisch
dat het dan even duurt vooraleer je
daarvan de vruchten kan plukken. Ik
was dan ook erg tevreden met de nipte overwinning. Een 3-1-zege was uiteraard mooier geweest, maar Hellvoc
was toch geen te onderschatten tegenstrever en heeft dat ene puntje zeker
niet gestolen.”
Te ver vooruitkijken doet Moens liever nog niet.
“We bekijken het wedstrijd per wedstrijd, te beginnen met de match van
zaterdag op Veltem. We zien dan wel
wat het wordt. Al vind ik wel dat we
met onze deels vernieuwde ploeg voor
een plaats in de top vijf moeten gaan.
In het verleden is dat ons al meermaals gelukt, dan moet dat met deze
ploeg ook kunnen.” (mabe)

