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WIELRENNEN ELITE

WIELRENNEN BELOFTEN 4DE AVS STORIES TV TOUR-RONDE VAN OOST-VLAANDEREN

Dimitri Claeys wint GP
Poeske Scherens

WIELRENNEN
ELITE
WANTYGROUPE GOBERT CT
Kenny Dehaes blijft de ereplaatsen
opstapelen. In Heusdenkoers
strandde Kenny aan het achterwiel
van Timothy Dupont en Jens Debusschere. In Arnhem-Veenendaal Classic moest Kenny de Nederlander Dylan Groenewegen en de Brit Christophe Opie laten voorgaan. (fdg)

BELOFTEN
WILLIAM ELLIOT WINT DAP
PERE DAAN De Oost-Vlaamse
renners moeten met ereplaatsen
tevreden zijn. Gordon de Winter is
de beste jongere. Guillaume Seye
moet de Canadees William Elliot laten voorgaan in het kasseiklassement. Lionel Taminiaux won de rushes, Enzo Wouters de punten. (fdg)

JUNIOREN
GIL D'HEYGERE VIERDE IN
INGELMUNSTER Louis Blouwe
verschalkte de spurters aan het slot
van de GP Ingelmunster. (fdg)

NIEUWELINGEN
WESTVLAANDEREN CY
CLING TOUR Robbe Forret (6de)
en Jesper Walraed (11de) waren de
beste Oost-Vlamingen. (fdg)

“Buigen voor de overmacht”

MARC VAN HECKE

Dimitri Claeys had het drie
luik GP Poeske Scherens in
Leuven, GP Stad Zottegem en
de Druivenkoers in Overijse in
vet aangestipt. Als Claeys er
gens zijn zinnen op zet, is hij
gevaarlijk en dat werd opnieuw
bewezen. Op 30 kilometer van
het einde ontsnapte Claeys gis
teren met de Nederlander Pim
Ligthart.
“Groot was de voorsprong
nooit. Op de Wijnpers ontbond
ik mijn duivels en ik hield
stand. Vorig jaar moest ik in
Leuven in Bjorn Leukemans
mijn meerdere erkennen, maar
nu is het bingo. Morgen sta ik
met vertrouwen aan de start in
Zottegem. Ook die wedstrijd
moet me liggen”, zegt de Oost
akkernaar, die eerder dit sei
zoen in Vielsalm een rit won in
de Ronde van het Waalse Ge
west. Hij ligt duidelijk gebrand
op nog wat meer overwinnin
gen. (fdg)

Guillaume Seye: “Dut was het hoogst
bereikbare voor mij.”

Guillaume Seye
moet in de Vlaamse
Ardennen plooien
voor sterke
Canadezen
De Canadees William El
liot volgt Franklin Six op
als winnaar van de zeer
geslaagde vijfdaagse
doorheen onze provincie.
Guillaume Seye knokte
met open vizier tegen de
buitenlanders, maar
hield er enkel de rode
trui als beste OostVla
ming aan over.
FREDDY DE GEEST

Organisator André Maer
schalck rekende er op dat de
ritten in de Vlaamse Arden
nen voor vuurwerk zouden
zorgen en werd op zijn wen
ken bediend. Lionel Tamini
aux won zaterdag de rit wel
ke de renners van Shopping
center Driespoort in Deinze

naar Herzele bracht. De ren
ner van Color CodeAr
den'Beef begon met een boni
van 2' op Elliot aan de slotrit
in MaarkeKerkem. Eliott en
zijn landgenoot Edward
Walsch, Guillaume Seye en
Vincent De Sy bundelde half
koers de krachten. Tamini
aux, die enkel nog eerstejaars
Gordon De Winter in steun
had, moest in de vluchters
zijn meerdere erkennen. De
Sy verloor na kettingproble
men voeling met de koplo
pers.
“Dit was het hoogst bereik
bare”, zegt Seye, die in de
openingsetappe in StLau
reins met een wielbreuk
werd geconfronteerd op het
moment dat de wedstrijd
openspatte. “Daar verloor ik
te veel tijd en meteen het uit
zicht op een goed klasse
ment. In de finale van de
slotrit probeerde ik eerst
met JohnRoss Clauw weg te
rijden, maar dat mislukte.
Aan de voet van de Taaien
berg geraakte ik voorop met
De Sy en twee Canadezen.

Na een passage over de kas
seien van de Donderij zag ik
plots dat De Sy er niet meer
bij was en dat was jammer.
Met twee hadden we iets
meer weerwerk kunnen bie
den aan die Canadese ploeg
maats. In de laatste tien kilo
meter begonnen ze ieder om
beurt aan te vallen. Tegen de
overmacht kon ik niet op in
een rit welke 1.500 hoogte
meters telde en dus als best
pittig kan omschreven wor
den”, vulde de tweedejaars
belofte van EFCEtixx, die
vorige week te horen kreeg
dat een selectie voor het EK
tijdrijden in Plumelec aan
zijn neus voorbijgaat, er nog
aan toe.
William Elliot, die vanaf de
eerste dag vol ijver knokte
voor het kasseiklassement,
won naast het eind en kas
seiklassement ook de Dappe
re Daan voor de meest strijd
lustige renner van deze Ron
de van OostVlaanderen. Hij
mocht dus tevreden zijn en
dat was hij achteraf uiter
aard ook best.

TRIATLON HALVE TRIATLON DEINZE

Het was Alexis Krug die mid
den een zware plensbui in de
Leie de lijnen uitzette. De
SMOtriatleet zette daarna op
het door de regen soms gevaar
lijke fietsparcours stevig door.
Bij de voorlaatste doortocht
bedroeg zijn voorsprong al drie
minuten op een vijftal achter
volgers met daarbij David De
Grooff, Hans Vandermoere en
latere winnaar Tom Mets.

Het gerucht deed al een tijd de
ronde en werd nu bevestigd
door voorzitter Patrick Joos:
het succesvolle AviaWCup
stopt er mee op het eind van
het seizoen.
“Met fierheid kunnen we te
rugblikken op 15 mooie seizoe
nen”, zegt Joos.
“Meer dan uduizend overwin
ningen sieren ons palmares.
Joeri Adams (veldrijden), Tosh
Van Der Sande en Michael Vin
gerling (piste) en Jasper Stuy
ven (weg) werden wereldkam
pioen. Aangezien we enkel ju
nioren hebben, komen we niet
in aanmerking voor het Jla
bel.”
“Met tal van vragen trok ik
naar de oprichters van de club,
met name Geert Blommaert
(Avia), Patrick D'Eer (Mode
makers) en José De Cauwer.
De beslissing om te stoppen is
unaniem”, zo legt Patrick Joos
uit, op die manier een hoofd
stuk afsluitend.s (fdg)

ROEIEN GENT WK U23

Ruben Claeys plaatst
zich voor top twaalf
Ruben Claeys (KR Sport
Gent) en zijn dubbeltwee
ploegmaat Tom De Borger
(TRT Hazewinkel) gingen uit
stekend van start in hun
WKU23. Het GentsWille
broeks lootte de Nederlanders
KeijserWiersma, vorig jaar
brons op dit WK en de Canade
zen JonesBailey, winnaars
van de Bfinale op het juniores
WK 2015. Claeys en De Borger
kwamen na 500 meter als vier
de door. Zij focusten zich op
SuursildMartin (Estland) en
nestelden zich halfweg op die
felbegeerde derde plaats, die
hen nog net een ticket voor de
halve finale kon opleveren. De
Belgen gaven geen krimp meer,
finishten derde en mogen na
dit puike resultaat en met hun
elfde besttijd op vijftien teams
dinsdag om 16.10 aan de slag
hun halve finalerace. (bll)

FC Wetteren tekent
voorbehoud aan

MVH

Maar ook hij kwam zoals nog
een resem andere triatleten
ten val, gelukkig zonder erg. In
de afsluitende halve marathon
kwam Mets na een paar kilo
meter al aan de leiding door.
Voor de zege zou hij niet meer
verontrust worden.
“Het was mijn allereerste
wedstrijd over deze afstand”,
klonk het. “Tijdens het fietsen
heb ik me ook al omwille van
het gladde parcours erg rustig
gehouden.”
Nummer twee werd Vander
moere, kersvers vader van
zoontje Mauriets. “Over enkele
weken neem ik deel aan de
Ironman van Wales. Ik voelde
in de slotloop wel dat ik de
laatste tijd heel wat volume
heb getraind en niet meer zo
fris zat.” De Grooff legde be
slag op de derde plaats.

Avia-WCup stopt eind
dit seizoen

VOETBAL BEKER VAN BELGIË

Tom Mets debuteert in Deinze met een
knappe zege in de halve triatlon
Het was zijn allereerste
halve triatlon maar dat
was geen probleem voor
Tom Mets. In Deinze werd
het voor de Atriacatleet
een klinkende zege voor
Hannes Vandermoere. Bij
de vrouwen domineerde de
Nederlandse Sandra Was
sink van start tot aan de fi
nish.

WIELRENNEN JUNIOREN

W

Winnaar Tom Mets, geflankeerd door Vandemoere en Degrooff.

Bij de vrouwen was Deborah
Van Gossum het snelst uit het
water. In haar spoor volgde de
Nederlandse Sandra Wassink,
diehet commando overnam.
Wassink nam in het fietsen al
maar meer voorsprong, maar
uit de achtergrond kwam Leen
Vanden Daelen nog tot op
twintig seconden terug. In de

loopfinale was er geen houden
aan Wassink, die wel de bonus
van duizend euro aan Tom
Mets moest laten. De derde
plaats ging naar de Nederland
se Riem. Femke Reynaert
kwam bij het fietsen ten val en
moest naar het ziekenhuis. Bij
de trio's zegevierde Leie Triat
lon Deinze. (wgo)

Comedy Capers in Deinze. De
Wetterse fusieploeg dwong
verlengingen af. Tenminste,
daar ging iedereen meteen van
uit. Scheidsrechter Jurgen
Brinckman besliste, ondanks
het advies van de secretaris
van Deinze, om meteen straf
schoppen te nemen. Toen FCW
met 12 leidde in de straf
schoppenreeks duwde men
Brinckman het reglement
zwart op wit onder zijn neus.
De verlengingen waren pas be
gonnen of Bael prikte de bal te
gen de touwen. “Het arbitrale
trio kende niet zijn beste dag”,
bleef trainer Peter Devos nog
lief voor de spelleiders.
FC Wetteren heeft dan ook
beslist om voorbehoud aan te
teken tegen dit bizarre scena
rio. Wordt dus ongetwijfeld
nog vervolgd na een bizarre
matchs. (fdg)

