
Kenny Dehaes in handen van Hilaire Van der Schueren

«Kapitein van de spurters»
In alle vroegte verliet
Kenny Dehaes (31)
gisteren in Benidorm
de stage van zijn nieu-
we ploeg Wanty-Grou-
pe Gobert om zijn
hoogzwangere vrouw
bij te staan. Dehaes
moet een van de
speerpunten van het
team worden.
HANS FRUYT

Vandinsdagtotvolgendeweekzater-
dag bereiden de 22 pionnen van het
pro-continentaleWanty-GroupeGo-
bert in Benidorm het wegseizoen
voor.Gisterenkregenderenners,na-
datzedonderdagtweehonderdkilo-
meter inhetzadelzaten,eenrustdag.

Deploegleidingmaakteereenmedi-
adag vanenzette de ambities opeen
rijtje. Twaalf tot vijftien UCI-zeges is
het doel. Manager Jean-François
Bourlart zou een van zijn renners
graag een semiklassieker zien win-
nen. ZorgtKennyDehaes, die zichbij
Lotto vaak wegcijferde, voor die uit-
schieter?
«Kenny krijgt een belangrijke rol in
onze ploeg», benadrukteHilaire Van
der Scheuren gisterennamiddag in

HotelNereoinBenidorm.«Ikziehem
alseenwegkapitein,vooralvooronze
spurters. Met Roy Jans, Tom De-
vriendt,AntoineDemoitié,RobinSte-
nuit,DaniloNapolitanoenKennyDe-
haes beschikken we over zes spur-
ters.We zullen vaakop twee fronten
strijden. Die zes sprinters gaannooit
samennaardezelfdekoers.Wemoe-
ten hen op één lijn proberen krijgen,
zodat Roy Jans de sprint aantrekt
voor Kenny of omgekeerd. Ik heb de
indruk dat Kenny het een beetje beu
was omzich altijd temoetenwegcij-
feren. Hij kwam zelf vragen om bij

ons tekomenrijden.Wellichtomdat
hij enkelekerenwil scoren.»
Wanty-Groupe Gobert trekt volgen-
de maand voor het eerst naar Qatar
en Oman, onder meer met Dehaes.
Tegendietijdzalhijvoorheteerstva-
dergewordenzijn.Degeboorte isuit-
gerekendvoor30januari.Vermoede-
lijk keert Dehaes dinsdag al terug
naarde stage inBenidorm.
«Danmisthijslechtsdrietrainingen»,
gingVanderSchuerenverder. «Ikheb
de indruk dat Kenny zich in onze
ploeggoedvoelt. De sfeer zit goed. Ik
denkdathetmetdezeploegmogelijk

moet zijn om veel te winnen. We
hebben niet alleen sprinters, maar
ookmannendiebergopkunnen,een
paar die goed zijn op kasseien ende-
gelijketijdrijders.Etappekoersendie
openenmeteen tijdrit begonnenwij
meestal met een minuut achter-
stand. Dit seizoen kunnen we elke
soortkoerswinnen.»
NaastDehaeszijnookDimitriClaeys,
de Duitser Bjorn Thurau, Robin Ste-
nuit,AntoineDemoitié,GaetanBille,
Thomas Degand, de Fransman Guil-
laumeMartinendeBritMarkMcNal-
lynieuwbijWanty-GroupeGobert.

Baanwielrennen

Vandaag Beker van
België in VWEM

DitweekeindevalleninhetVlaamsWieler-
centrumEddyMerckx(VWEM)inGentniet
alleenpunten te rapenvoordeAVS-Stories
TVCup.Nieuwelingenenjuniorenkunnen
ook punten sprokkelen voor de Beker van
België.
Voor die competitie vallen zondag ook in
hetveldpuntenteverdienen.Meerbepaald
inOttignies.Ploegenmetambitie indieBe-
kervanBelgiëzullenhunpoulainsvandaag
enmorgenoppadsturen.Opdepistebegint
het programma om 12 uur. Nieuwelingen
enjunioresrijdeneersteenscratch,daarna
eentijdritovervijfhonderdmeter.Detwin-
tigbesterennerswerkendefinale,eenpun-
tenrit, af.
APT-SPIE-Douterloigne stuurt ondermeer
Jonathan Guyonnaud en Joerik De Neve
naardepiste, IsorexrekentopGilD’heygere
en Thibau Verhofstadt, Onder Ons Parike
vaardigtFeddrikLauwens, JorianGeirnaert,
TiboNevens enQuintenDeRidder af. Zon-
dag is ervanaf 13uureenmeetingvooreli-
tes en beloften en ook voor aspiranten. Bij
detwaalfjarigenvoertYoranVanGuchtnog
steeds de AVS-Stories TV Cup aan, bij de
dertienjarigenQuintenDalving,bijdeveer-
tienjarigenSiebeDeweirdt. (FHN)

Wielrennen

Vandaag kalendervergadering
VandaaggeeftdeOost-Vlaamseafde-
lingvanWielerbondVlaanderenhaar
jaarlijksekalendervergaderingmet
aansluitenddeeveneens jaarlijkseal-
gemene ledenvergadering.

Dezebijeenkomstenvindenniet langer
plaats in feestzaal Parking in Masse-
men wegens gesloten sedert eind de-
cember. Om 9.30 uur zal André Maer-
schalck, voorzitter van de provinciale
commissie weg-piste-veld, de kalen-
dervergadering in feestzaal De Steen-
put inBalegem(Berg11)openen.
Het isdebedoelingdatdeOost-Vlaam-
sewielerkalendervanaf deoefenkoer-
seninBottelaretotdetraditioneleslui-

tingsprijzen in Zele (profs), Kieldrecht
(elites en beloften) en Appelterre
(nieuwelingen en junioren) wordt
overlopenengoedgekeurd.
Net als vorig seizoen zal in maart bij
wedstrijdenvooreliteszondercontract
en beloften met voorinschrijvingen
wordengewerktomhetaantaldeelne-
merstotmaximaaltweehonderdtebe-
perken.Ookdaaroverzaluitlegworden
verschaft.
Ter plaatse worden tegen vijf euro ka-
lenders te koop aangeboden. Aanslui-
tend op deze kalendervergadering
staat ook de algemene ledenvergade-
ring van de afdeling Oost-Vlaanderen
ophetprogramma. (FHN)

Atletiek

HANNE MAUDENS WINT PK HOOGSPRINGEN

«Zomer is sowieso belangrijker»
HanneMaudensbegonhaar in-
doorseizoen tweewekengele-
denmeteenwedstrijdjever-
springen.Met6m03waszemaar
matig tevreden.

«Het was maar een eerste test-
wedstrijd en het kwam nog niet
allemaalzogoeduit.Datgoldook
voor mijn hoogspringen op het
PK vorige zaterdag. Op training
gaat het allemaal goed, maar tij-
densdewedstrijdverviel ik ineen
paaroude fouten.Hetenigeposi-
tievewasdatikdetitelwonéndat
ik heel veel geleerd heb. Ik weet
nu weer waaraan ik moet wer-
ken»,verteltdestudentepedago-
gischewetenschappenuitWette-

ren. Vandaag neemt ze op de
meeting van haar eigen club VS
deel aan de 60m horden en het
kogelstoten.
«Ookditzijnoefenwedstrijden. Ik
wil gewoon weer wat ritme op-
doen voor ik over drie weken
deelneemaanhetBKmeerkamp.
Nietdatdateenhoofddoel is,ver-
revan,dezomerblijft immersbe-
langrijker. Deze zomer ik graag
deelnemen aan het WK juniores
in Polen. Ik ben in principe al ge-
plaatst. Ik moet enkel vormbe-
houd tonen.Maar ikdenkdathet
tochbeter is dat iknogeensde li-
mietvan5400puntenhaal.Daar-
voor trek ik eind april weer naar
Firenze.» (XRE)

Kenny kwam zelf
vragen om bij ons te
komen rijden. Wellicht
omdat hij wil scoren

HILAIRE VAN DER SCHUEREN

KennyDehaes aanhetwerk op de stage inBenidorm. Foto Kristof Ramon/Wanty-Groupe Gobert/kos

Volleybal

EERSTE DIVISIE B

DRIES VAN HULLE - ZOVOC ZOMERGEM

«Tegenstander Paco
Zedelgem ligt ons wel»

Zovoc Zomergemkan na de overwinning van vo-
rigweekendtegenhekkensluiterMortseleventjes
rustiger ademhalen.
«We presteren op sportief vlak zoals verwacht»,
vat trainer-coach Dries Van Hulle de heenronde
samen. «Ik had graag dit graag vertaald gezien in
meerpunten.TegenKemzekebijvoorbeeldverlo-
renwe tweemaalmet 2-3.Daarhaddusmeer in-
gezeten.»
Zomergemtelteenaantalervarenspelersdiemet
pleziereenstapopzijzettenalsereenvalabeleop-
volging is. «We zijn jongeren aan het inpassen»,
weetdetrainer-coachvanZomergem.«Datproces
zettenweverder in de terugronde. Ik zie ons pro-
gressiemaken.Deintegratieverlooptbeterenbe-
ter. We mikken op een betere terugronde. Den-
derhoutembijvoorbeeld zoudenwegraag achter
onshouden.»
ZomergemontmoetzondagPacoZedelgemendat
is een ploeg die hen wel ligt. «Tijdens de laatste
tweeseizoenenhebbenwemaaréénkeervanhen
verloren», herinnert Dries VanHulle zich. «Ik zou
graag morgen de drie punten thuishouden.»
(WVM)

Inlinehockey

Dogs en Stars Eeklo spelen
derby van ’t Stad

DogsEekloenEekloStars tellenelkveertienpun-
tenenstaanbroederlijknaastelkaar indehoogste
afdeling. Toch kon Dogs Eeklo in de vorige zeven
confrontaties nognooitwinnen vande buren. En
het iseenunderstatementteschrijvendathetook
naast het veld niet zo vlot loopt tussen de twee
teams.Declashtussendetweestadsploegenheeft
dusalle ingrediënteninzichomerweereenleuke
pot inlinehockeyvan temaken.
BijDogsEeklowerdniemandbereidomvooraf te
reageren. Bij de Starswou voorzitter-speler Hans
De Vriendt na enig aandringen toch wat kwijt.
«Stars Eeklo is sportief beter.Maar hoe langer het
duurt, hoe dichter de eerste nederlaag van Stars
eraankomt», stelthij.
«Wijbeschikkenoveronzevoltalligekern. Inprin-
cipe mag de overwinning niet in gevaar komen.
Maar jeweetnooit. Elkewedstrijdmoet gespeeld
worden.Albenikdaarnietmeebezig. Ikwilgraag
vooral een goede verstandhouding tussen onze
clubs.» (JOP)

Basketbal

EERSTE LANDELIJKE

MATS JOURET - SGOLBA AALTER

«Een mooie affiche op een
goed moment»

Derbytijd bij Sgolba Aalter zondagmet de komst
van Zottegem, waar ex-spelers Seghers en Ver-
vischaandeslag zijn.
«Eenmooieafficheenmisschienjuistopeengoed
moment, gelet op onze sterke match van vorige
week»,kijktMats Jouretermetvertrouwentegen-
aan.«Verdedigendleverdenweheelgoedwerkals
teamenwanneer de afwerking dan ooknog eens
vlot loopt,wordtwinnenplotsheelmakkelijk.Als
we er zondag nog een zege kunnen aan vastkno-
pen,kanhetnogbesteenleukseizoenseindewor-
den. In sterk contrast met vorig jaar, toen we tot
helemaal ophet einddienden te knokkenomhet
behoud teverzekeren.»
«Blijkbaar ishet jammerlijkeeindevanStindVan-
derbauwhede als actieve speler stilaan al een
beetje verteerd,maarwellicht nog niet helemaal
door Stind zelf. Over eenpaarweken zal ooknaar
de toekomst gekeken worden en passeert elke
speler voor de vierschaar om over zijn toekomst
te praten. Ik zie danwel wat het volgend seizoen
brengt.Persoonlijkzit iknietechtuittekijkennaar
een transfer, want ik ben hier nog altijd graag.»
(VBRA)

EERSTE PROVINCIALE

DIRK BAETE - SGOLBA AALTER B

«Het is afwachten wie er
kan meespelen»

Sgolba Aalter B krijgt zondag Zottegem B op be-
zoek, hoog tijd omnog eensmetwinst uit te pak-
ken.
«Klopt, maar alles hangt er een beetje van af wie
ermeedoet», zucht coach Dirk Baete. «Eerst had-
denwehet probleemdatwedeA-ploegmoesten
depanneren en nu moeten we rekening houden
met de examens. Vorige week misten we trou-
wens ook al eenpaar jongens. Vooral opde guard
nijpthet schoentje, omdatwedaarmaaréénspe-
lermeerhebben.Diemoetookaleenskunnenuit-
blazen, maar dan passen de puzzelstukjes niet
meer in elkaar. Het zou jammer zijn indienwede
play-offs nog zouden mislopen door zaken waar
noch de spelers die er wel zijn, noch ikzelf vat op
hebben.»
«Het zou een domper zijn op mijn afscheid als
coach van de B-ploeg, want ik heb zopas het be-
stuurgemelddat ikeraanheteindvanditseizoen
mee stop. Bij de jeugdwil ikwel nog doorgaan en
ik sta ook open voor aanbiedingen van andere
clubs.Maar hetmoet iets zijn datmij aanspreekt,
het is niet zo dat ik ongeduldig zit te wachten.»
(VBRA)

39

GE

weekend16en17 januari2016

ETHIAS LEAGUE

TIM DEGRUYTER - VDK GENT

«Opnieuw meer
wisselmogelijkheden»
VoordemannenvanVDKGentstaatvanavond
delaatstematchvandeheenrondeophetpro-
gramma in Menen. De West-Vlamingen wij-
zigdenhunteamgrondigtenopzichtevanvo-
rigseizoen,maarstaantochvierde.Gentprijkt
voorlopigopdezesdeplaats.
«Het is voor ons eenmatchwaarinnietsmoet
en alles mag», beweert spelverdeler Tim De-
gruyter. «Menenheefteenprimaploeg.Zijzijn
in receptie heel stabiel en spelverdelerMatt-
hiasValkiersheeftmetdeRedDragonstochal
iets bewezen. Toch gaan wij proberen om er
iets tegen in te brengen. De kans op punten-
winstbestaat,alswijallemaaltopzijn.Positief
isdatSurmaenDossett terugfitzijn.Datgeeft
coach Engelschenschilt eindelijk toch wat
meerwisselmogelijkheden.Het enige nadeel
de voorbije weken was dat wij met veel stu-
dentenzitten,diedoordeexamensaleenseen
training moesten overslaan. Op verplaatsing
doenwij het dit seizoen toch beter dan in het
vorige. Hopelijk bewijzenwij inMenen,waar
altijd veel sfeer is, dat het verschil met onze
thuisprestaties veel kleiner is geworden.»
(CPW)

TimDegruyter in actie. Foto De Rycke

Volleybal


