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VLAAMSE ARDENNEN 

WIELRENNEN ELITE GP LA MARSEILLAISE

“Wil graag finale 
rijden in Vlaamse 
klassiekers”

Sportdirecteur Hilaire Van
Der Schueren tekende voor
een best zware trainingssta-
ge aan de Costa Blanca. Drie
blokken van drie dagen ste-
vige trainingsarbeid ston-
den op het programma. Tus-
sendoor kon men genieten
van zon, zee en een koffietje
op de promenade in Beni-
dorm. 

“De stage is vergelijkbaar
met die van vorig jaar”, zegt
Michelbekenaar Frederik
Backaert. “Onze kern is
evenwichtiger en homoge-
ner. Iedereen kon in ideale
omstandigheden trainen,
ook in België waren de mo-
gelijkheden uitstekend. Dit
betekent dat het wedstrijd-
niveau nog iets wordt opge-
krikt. Dat de finale van La
Marseillaise iets lastiger
wordt dan bij de vorige edi-
ties, klinkt me als muziek in
de oren. Goed beginnen is
voor elke ploeg belangrijk.
In de Ster van Bessèges wil
ik meteen voor een goed re-

sultaat gaan. Na de Franse
opener krijg ik tien dagen de
tijd om op te bouwen naar
de Ruta del Sol toe. Die kwa-
liteitsvolle trainingen heb ik
nodig om goed te zijn voor
het Vlaamse voorjaar. Vorig
jaar had ik mijn beste pijlen
al verschoten voor het Bel-
gisch Kampioenschap. Dit
jaar wil ik het koersen, het
trainen en het recupereren
beter doseren.”

Van de vrijbuiters van Hi-
laire Van Der Schueren kun
je er van op aan dat ze de
vroege vluchten zullen kleu-
ren. “Er moet telkens ie-
mand mee met de vroege
vlucht. Zo vangen we publi-
citeit voor de sponsors. Dat
is niet onbelangrijk. In ver-
gelijking met vorig jaar heb
ik progressie gemaakt.”

Sterker

“Ik ben sterker geworden”,
aldus nog Frederik Back-

aert. “Op training heb ik een
heel goed gevoel”, zo legt hij
uit. “Vraag is wat het waard
is in koers? Verschillende
renners binnen de ploeg
hebben een finale in de be-
nen.” Dat weet Backaert wel
heel zeker, daar is hij ten
stelligste van overtuigd.

 Van Marco Marcato, Jérô-
me Baugnies en Dimitri
Claeys kun je niet verwach-
ten dat ze aan boord klim-
men van een vroege vlucht.
Toch zal iemand het moeten

doen”, weet de renner uit de
Vlaamse Ardennen. “Krach-
ten verbruiken in het begin
van de koers betekent dat je
in de finale te kort schiet”,
zo voorspelt hij. “Ik wil mijn
koersen iets beter indelen.
Als ik me kan tonen in de fi-
nale, betekent dit dat ik een
stap voorwaarts heb gezet.
Daar is het me om te doen.”

Frederik Backaert begint in
ieder geval boordevol ambi-
tie aan het seizoen, dat is
duidelijk.

Frederik Backaert wil zich dit wielerjaar 
meteen in positieve zin laten opmerken 
Wanty-Groupe Gobert 
heeft er een deugddoende 
stage opzitten in Beni-
dorm. Frederik Backaert 
begint zondag boordevol 
vertrouwen aan het sei-
zoen na een vlekkeloos 
verlopen winter. In La 
Marseillaise serveert men 
een pittige finale. Back-
aert is meteen aan zet.

FREDDY DE GEEST

FREDERIK BACKAERT
WANTY-GROUPE GOBERT

‘”Er moet telkens 
iemand mee met een 
vroege vlucht, zo 
vangen we wat extra 
publiciteit” Frederik Backaert: “Het komt er ook op

aan om heel goed te doseren.”
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De Kanaalploeg heeft zijn
eerste inkomende transfer
beet. Na het vertrek van Niek
Van Sprundel naar Dikkel-
venne wilde KVV zo snel mo-
gelijk naar versterking uitkij-
ken en die hebben ze nu ge-
vonden. 

Van Sprundel maakte be-
kend dat hij volgend seizoen
voor Dikkelvenne speelt. Hij
wil zijn kans wagen in het na-
tionale voetbal. De aanvaller
was een tijdje geblesseerd,
maar is weer fit.

Doran Mertens komt de
groep van Zelzate versterken.
Na één seizoen Latem verde-
digt hij volgend seizoen op-
nieuw de groen-witte kleu-
ren.  Hiermee is de transfer-
activiteit van KVV Zelzate
zeker niet ten einde. Er is
nog volk op komst. Op korte
termijn moet daarover meer
duidelijkheid komen, want er
wordt snel meer nieuws ver-
wacht.  (vhe)

VOETBAL 1STE PROVINCIALE 

Doran Mertens 
naar KVV Zelzate

Op de Oost-Vlaamse jeugd-
kampioenschappen in Aalter 
ontpopte Jitsu Kwai Hamme
zich tot de succesvolste jeugd-
club van de provincie. De Wase
judoclub speelde het klaar om
maar eventjes negen titels te
strikken en deed hiermee ruim
beter dan judoclub Herzele, dat
vier Oost-Vlaamse kampioe-
nen mocht eren. 

Samoerai Ronse, judoclub
Kemzeke, judoclub Sint-Nikla-
se, judoclub Evergem, judoclub
Wachtebeke en judoclub Gent-
Drongen waren driemaal aan
het feest. 

Alle medaillewinnaars van de
provinciale titelstrijd mogen
tijdens het eerste weekend van
februari in Sint-Gillis-Dender-
monde strijden voor de Vlaam-
se titels. Afwachten hoe daar
de waardeverhoudingen zullen
liggen.  (gsg)

JUDO JEUGD PK

Jitsu Kwai Hamme 
grossiert in titels

MX Team Verhulst, het vroe-
gere Samen Sterk Wachtebeke, 
is nog altijd één van de toon-
aangevende teams in de fede-
ratie. De crossers zullen tot 
eind oktober vrijwel wekelijks 
op de Oost- en West-Vlaamse 
circuits aan de slag zijn.

Bezieler en federatievoorzit-
ter Willy Aper, maar vooral 
ook voorzitter Omer De Wis-
pelaere zorgen ervoor dat ook 
in 2016 twaalf rijders onder-
dak vinden.

 “We veranderen het geweer 
toch van schouder”, vertelt De 
Wispelaere. “We mikken vol-
uit op de jeugd. We doen niet 

meer mee aan het financiële 
opbod om toppers naar onze 
club te halen. Eigen jeugd op-
leiden en laten doorgroeien, is 
nu ons doel.”

 “Rijders als Lieven De Vijl-
der, Johan Scheele en Peter 
D'Hanis begonnen hier ooit als 
kleine knaap maar groeiden 
door tot internationale top-
pers.”

 De club houdt nog wel vier 
senioren in de rangen maar 
mikt dus toch vooral op de 
jeugd. 

“Met Senna De Smaele pak-

ten we vorig jaar voor het 
tweede opeenvolgende jaar een 
nationale titel bij de jeugd. 
Senna is klaar om in 2016 
weer mee te dingen naar een 
hoofdprijs en lijkt nu al een 
topper in wording. Maar ook 
onze andere jongeren zijn heel 
ambitieus en barsten van het 
talent. We zorgen er dan ook 
voor dat ze in de beste omstan-
digheden begeleid worden. We 
stellen een trainer ter beschik-
king en alle rijders kregen ook 
dit jaar weer een splinternieu-
we machine”, aldus nog De 
Wispelaere.

Filip Seymortier

Tijdens de ploegvoorstelling 
werd ook afscheid genomen 
van Filip Seymortier, die zijn 
motor definitief op stal zet.

 “Ik heb altijd voor deze ploeg
gereden”, zo vertelde hij vol 

gloed en met veel enthousias-
me op de persvoorstelling. 

“De nationale titel in 2005 en
de FAM-titel waren hoogte-
punten. Ik zal de wedstrijden 
blijven volgen want ondertus-
sen is ook mijn zoon Liam door
de microbe gebeten.’

De opvolging lijkt dus verze-
kerd voor het vroegere Samen 
Sterk Wachtebeke, dat klaar 

en duidelijk inzet op de jeugd, 
omdat het weet dat daar de 
toekomst ligt.

Over enkele weken mogen ze 
dus aan de slag.  (ies)

Rijders VJMO: Liam Seymortier, Ryan Dult, Seth 
Van Tatenhove, Nate Van Tatenhove, Milan De Mar-
telaere, Silke Van Nieuwenhove, Senna De Smaele 
en Jordi Van Mieghem.

Rijders MCLB: Jonas De Wispelaere, Joey De 
Clercq, Gian Scheele, Kenny Dult en Jurgen Van 
Nieuwenhove.

Over vijf weken beginnen 
ook de motorcrossers aan 
het nieuwe seizoen. De 
MCB-VJMO-federatie telt 
dit jaar meer dan 550 licen-
tiehouders. Een gigantisch 
aantal. 

MOTORCROSS MCLB PLOEGVOORSTELLING MX TEAM VERHULST

Omer De Wispelaere: “Geen dure vogels meer”

OMER DE WISPELAERE
VOORZITTER

“Eigen jeugd opleiden 
en laten doorgroeien, 
is nu ons doel”

MX Team Verhulst wil trainers ter 

beschikking stellen voor de jeugd.
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