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BASKETBAL FIBA EUROPE CUP TELENET GIANTS ANTWERP - BERGEN 77-63

“Nu moeten we dit perfect Europees
parcours de volgende weken bevestigen”
Jean-Marc Mwema
en co. blijven
Europees ongeslagen

Jean-Marc Mwema (rechts)
dribbelt voorbij Ajdin Penava van
Bergen. Mwema was gisteren de
uitblinker bij de Giants.

Telenet Giants Antwerp
blijft Europees bevestigen. De derde wedstrijd in
poule F van de FIBA Europe Cup leverde na een Belgische onderonsje tegen
Bergen een derde opeenvolgende zege op (77-63).
Na de heenronde staat de
deur richting kwalificatie
voor de Last 16 dan ook
helemaal open. “Nu moeten we dit perfect Europees parcours de volgende
weken bevestigen”, bleef
uitblinker Jean-Marc
Mwema na afloop van de
winst tegen Bergen vooral
bijzonder nuchter.

3DE PROVINCIALE C
WAVRIA
HOOIKT
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In de eerste helft waren de bezoekers sterk
en na een mooie aanval scoorde Pereira de
01. Wavria kwam beter in de wedstrijd en
na de rust kreeg het enkele goede kansen.
Toch was het Hooikt dat alleen voor doel
de 02 miste. Aan de overzijde was het wel
raak toen De Vroe twintig minuten voor
tijd met een mooie vrije trap de gelijk
maker nette. Wavria domineerde nu, maar
in de slotseconde miste Penge met het
hoofd het mogelijk winnende doelpunt.
(givl)

DOELPUNTEN: 22 ’Pereira 01, 70’ De Vroe 11.

VOETBAL
1STE NATIONALE
RUPEL BOOM De ziekenboeg loopt
helemaal leeg bij Rupel Boom. Abaz,
Bantu, Peeters en Matarrese trainen
weer mee en zijn inzetbaar voor de
verplaatsing naar Francs Borains. Middenvelder Oumar Diop, ex-Ukkel en
momenteel zonder club, is op proef en
hoopt een contract te versieren. Rupel
Boom is ook in onderhandeling met
een Franse spits. Zaterdag komt de directie van de Spaanse investeerder Rising Phoenix naar Boom afgezakt en
wordt de knoop doorgehakt. (pni)
KSK HEIST De thuiswedstrijd tegen
Patro Eisden werd verplaatst naar vrijdag 12 november om 20.30 uur wegens interlandverplichtingen. Jutten
liep in Luik een scheur op in de hamstrings. (gf)

BASKETBAL
EUROCUP (V)

KANGOEROES MECHELEN
neemt het vanavond in poule I van de
Eurocup in de eigen Winketkaai in een
Belgisch duel op tegen kampioen Namur Capitale. Na de zege vorige week
in het Spaanse Ensino ligt de weg voor
de Maneblussers bij een nieuwe winst
open naar de tweede plaats. Namen
verloor zijn eerste twee matchen.

TOM GOYVAERTS

PATRICK CEULEMANS

Cameron Krutwig was dominant in de studieronde. De
Amerikaanse center scoorde de
eerste tien punten van de Giants en leidde zijn team naar
een 10-4-bonus. Jaylen Hands
maakte weer een sterke invalbeurt en hield de Sinjoren, samen met een energieke JeanMarc Mwema, aan de leiding
(16-9). Via eerst Emmanuel
Nzekwesi en dan Adjin Penava
remonteerden de Henegouwers
na het eerste kwart naar een 1615-tussenstand.
Jaylen Hands leidde Giants
Antwerp met een driepunter en
een flitsende dunk naar 23-15
en na een bom van Jean-Marc
Mwema ging het naar 26-18. De
Sinjoren controleerden, maar
konden onder meer door foutenlast (6-1 in het eerste kwart),
niet verder afstand nemen. De
Nederlandse center Emmanuel

ANTWERPENMECHELEN

(cpm)

Nzekwesi deed de Giants in the
paint pijn en zorgde voor de
aansluiting: 28-23. Elvar Fridriksson lukte een Antwerpse
bom (33-25), de Giants wonnen
het tweede kwart maar trokken
slechts met een 37-32-bonusje
richting kleedkamer.
Jean-Marc Mwema bleef bergen werk verzetten, plukte rebounds, scoorde driepunters en
leidde Telenet Giants Antwerp
naar 42-34 en 50-43. Bergen
toonde echter enorm veel
punch en bleef met driepunters
van Marcus Tyus dreigen. Meer

zelfs, Bergen won het derde
schuifje (20-21), maar de Giants konden met een bom in de
slotfase van dat derde kwart
van Elvar Fridriksson toch het
slotkwart aanvatten met een
57-53-bonus.
In het slotkwart nam Elvar
Fridriksson de Antwerpenaars
op sleeptouw. Van 64-59 loodste hij zijn team naar 69-59.
Jean-Marc Mwema was een
rots in de branding, Cameron
Krutwig was oerdegelijk en
Matt Tibby scoorde vrijworpen. Na een dunk van Jaylen

Hands (73-59) lag de verdiende
overwinning van de Giants dan
ook in een definitieve plooi.
Jean-Marc Mwema (15 punten,
6 rebounds), Cameron Krutwig
(14 punten, 6 rebounds), Elvar
Fridriksson (16 punten, 5 rebounds, 4 assists) en Jaylen
Hands (17 punten) kregen van
coach Christophe Beghin een
applausvervanging en Antwerpse Young Guns als Thijs
De Ridder en Quinten Smout
mochten in de sfeervolle Lotto
Arena mee genieten van het
derde Europees succes oprij.

PAARDENSPORT
WERELDBEKERMANCHE LYON
NIELS BRUYNSEELS is met twee
paarden van de partij op de wereldbekermanche springen in Lyon, die vandaag start en zondag eindigt. Ook Mechelaar Daniel Deusser neemt met
twee paarden deel. (jh)

TENNIS
ITF-ISTANBUL
ELIESSA VANLANGENDONCK
(WTA 629, dubbel) werd op het ITFtoernooi in Istanbul (25.000 dollar)
uitgeschakeld in de 1/8ste finales van
het dubbelspel. De Antwerpse verloor
aan de zijde van de Egyptische Sandra
Samir met 6-4 en 6-2 van het ZweedsTurkse duo Cabaj Awad/Sezer. (cpm)

BASKETBAL 1/8STE FINALES BEKER VAN BELGIË ANTWERP GIANTS TWO

VOLLEYBAL 3DE NATIONALE B (V) MAVOC MECHELEN

Giants Two van Luc Smout wil vooral genieten van bekerduel:
“We zijn realistisch en hopen te leren”

Mavoc Mechelen herpakt zich tegen Haasrode Leuven na verlies
tegen Heist: “De agressie en de wil om te winnen waren er nu wel”

Derdeklasser Antwerp Giants Two
krijgt vrijdagavond om 20.30 uur
in de 1/8ste finales van de Beker
van België het bezoek van eersteklasser Kangoeroes Mechelen. “We
zijn realistisch, gaan genieten en
vooral veel leren”, zegt Luc Smout,
de coach van Antwerp Giants Two.

Eén week nadat het in eigen huis
van het kastje naar de muur werd
gespeeld door een sterk Heist,
toonden de vrouwen van Mavoc
Mechelen hun veerkracht tegen
Haasrode Leuven. Dankzij een
vierde zege uit zes wedstrijden
blijft Mavoc meedraaien in de top
vier van de reeks.

“Zo’n duel tegen een eersteklasser als
Kangoeroes Mechelen is leuk voor ons en
voor de club om in onze Heylen Vastgoed
Basketcampus een derby te kunnen spelen”, zegt Quinten Smout, die overigens
gisterenavond in de selectie van de Telenet Giants Antwerp zat voor de Europese
wedstrijd tegen Bergen. De 19-jarige en
1m95 grote guard is in de talentvolle jonge
selectie van Antwerp Giants Two een van
de sterkhouders. “Na twee seizoenen
Oostende keerde ik samen met mijn vader
terug naar onze roots. Ik studeer voor regent Engels/zedenleer, in combinatie dus
met veel basketbal. Ik train geregeld mee
met de eerste ploeg, wil ook het maximum

uit mijn carrière halen, maar neem rustig
de tijd.”
“We werken keihard met heel de groep”,
weet Luc Smout. “We willen zo veel mogelijk talenten laten doorstromen naar de
eerste ploeg. We beschikken over een
schitterende accommodatie, trainen dagelijks en willen dit jaar een rustig seizoen
draaien in derde klasse. Op termijn willen
we met deze opleidingsploeg graag terug
naar tweede klasse, maar we werken stap
voor stap. Of we dromen van een stunt tegen Kangoeroes Mechelen? We zijn realistisch. Ik wil met mijn jonge kerels genieten en hoop dat ze veel zullen opsteken
van een wedstrijd tegen een ploeg van het
hoogste niveau.”
Voor Quinten Smout en zijn ploegmaats
wordt het overigens een best pittig bekerweekend, want na de partij in de Belgische
beker van vrijdag volgt zaterdagavond om
20.15 uur al een bezoek aan Gent, waar
tweedeklasser Gent Hawks wacht in de
1/16de finales van de Beker van Vlaanderen. (lce)

Amparo Velez Gutierrez was dan ook
tevreden met de reactie na de thuisnederlaag tegen Heist. “Tegen Heist
lukte het van geen kanten”, zegt de
setter. “Toen kwamen we overal een
stap te laat. Heist speelde een perfecte wedstrijd, terwijl wij gewoon niet
agressief genoeg waren. Die agressie
en wil om te winnen waren tegen
Haasrode Leuven wel aanwezig. We
hebben het echt niet cadeau gekregen,
het was knokken voor ieder punt.”
Amparo beseft ook wel dat Mavoc in
set twee door het oog van de naald
kroop. “Als we die set hadden verlo-

ren, dan was een tweede opeenvolgende 0-3-nederlaag heel dichtbij geweest, maar in moneytime bleven we
koelbloedig en konden we hen afhouden.”
Dat Mavoc nadien met goed volleybal
de klus afmaakte, geeft de Mechelse
setter vertrouwen met het oog op de
rest van het seizoen. “In deze reeks
moeten we iedere week knokken voor
de punten. Elk weekend vallen er wel
verrassende resultaten te noteren. De
vorm van de dag zal geregeld bepalen
hoe een wedstrijd verloopt. Het stemt
me wel tevreden dat de jonge speelsters die dit seizoen bij de eerste ploeg
zijn gekomen met de week beter voor
de dag komen. Als het wisselvallige er
nu nog uitgaat, dan mogen we op een
plaats in de top vijf mikken. Zelfs de
top drie moet mogelijk zijn, maar dan
moet alles wel iedere keer tot in de
puntjes meezitten. En wie weet kunnen we ook een keer ver geraken in de
Vlaamse beker.” (mabe)

