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sport

TROFEE )/AN VLAANDEREN VOOR ~UNIORES IN RENINGELST
10.000 DOLLAR-TOERNOOI IN OOSTENDE

Maxime De Poorter wint op zijn eentje

~rstejaars Maxime De Poorter uit Zillebeke heeft

et een sterk nummer solo de Trofee van Vlaande-

(~ voor juniores gewonnen. Deze interclub in een

1tgeregend Reningelst telde mee voor de Beker
n België. «Ik kan het niet geloven», aldus de dol~lukkige winnaar van hèt sterke Avia-Crabbé CT.

ploegen (171 renners) gisteren aan de start. Veel
en waren gericht op de plaatselijke tweedejaars
oris Thoré, al goed voor vijf zeges. In cjetweedevan
hien ronden viel hij samen met Brent Hofmans aan.
ing duurde die aanval niet. Halfkoers kwam een
bep van dertien man voorop, waaronder uit onze
vinciegenoten Cil De Smaels, Igor Decraene en de

ploegmaats Jordi Warlop en Cedric Defreyne. Ze namen maximaal twintig seconden.
In een waar hondenweer door regeh en een felle wind
kenden Manolito Balcaen en Piet Allegaert pech; ze
belandden in een tweede grote groep met onder
meer Gianni Oolpaeit. Vooraan in een al even grote
groep zaten verschillende streekrenners, zoals Thoré, ploegmaats De Smaels en John-Ross Clauw,
Maxime De Poorter en Kenny Molly.
Op drie ronden van het einde viel Hofmans weer aan.
Groot was zijn bonus nooit. In de achtervolging kwamen de twee grote groepen samen. Op het einde van
de voorlqatste ronde werd de Hofmans bij de kraag
gevat. Door pech geraakte Decraene achterop.

Het werd een heel spannende finale met in de laatste
ronde zes leiders, waaronder Kenny Molly. De koplopers namen 'slechts' tien seconden voorsprong.
Vooraan bleef er maar drie man over. Maxime De
Poorter reed de kloof dicht, met in zijn wiel een Spanjaard. De Poorter viel aan, zonder succes. Nadien probeerde zijn ploegmaat Dieter Verwilst het ook. Evenmin beslissend. Weer ging De Poorter ervandoor en
voor het team van ploegleider Kenny Desaever was
het derde keer, goede keer.
Met een knal prestatie bleef De Poorter uit de greep
van het aanstormende peloton. Verwilstwerdtweede. Milan Menten (ploegmaat van Thoré) mocht als
derde mee op het podium. (DBEW)

Kl·MMER COPPEJANS WINT ZIJN DERDE FUTURESTOERNOOI

«Met de voeten op de grond blijven»
gaat Oostendenaar
nmer Coppejans voor
ind. Zondag won hij
derde ITF·Futuresti·
in Duinbergen. In fi·
e gaf hij de talentvolle
al Julien Cagnina het
ijken. Na eerdere
:cessen in het Waalse

De Loore naar de tweede ronde
Joris De Loo re plaatste zich als eerste West-Vlaming
voor de tweede ronde op het 10.000$-toernooi van
Oo,stende. De Wenduinenaar versloeg de Franse
kwalificatiespeler Robert met6-4en 6-4. In de tweede ronde bekampt hij de Belg Julien Du ba il (ATP612),
die zich in de eerste ronde ontdeed van de Macedoniër Grabul (ATP 706), winnaarvan het toernooi van
De Haan. Kimmer Coppejans stond 6-2 voor tegen
James Storme junior, toen de regen als spelbreker
optrad. Voor Louis Cant(ATP1270) zit het toernooi
erop, want hijverloorvan de Franse kwalificatiespeler Hoang. De match van Roeselarenaar Jeroen Vanneste werd gisterenavond indoor in Blankenberge
afgewerkt. (BPN) Het laatste nieuws 30/07/2013
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COAST sprokkelt vier BK-medailles
COAST verliet het BK groot bad afgelopen weekend
met vier medailles. Robbe De Coster pakte tweemaal zilver (50men100 m schoolslag). Hanne Calleeuw deed nog beter op dezelfde afstanden bij de
rugslag waar ze twee gouden plakken wegkaapte.
«We hebben ons doel bereikt», aldus Pieter Moerman. «Ik ben heel tevreden over de resultaten. De
tijden waarmee we die behaalden, waren echter iets
minder. Dit komt uiteraard ook doordat we in mei al
eens piekten voor het open BK. Robbe was de beste
binnen zijn eigen leeftijdscategorie. Hanne zette een
topprestatie neer op de 50 m door de beste tijd ooit
als 16-jarige te zwemmen in ons land. Jonathan Ribbens kon geen medaille pakken, maar liet met vier
besttijden zien heel wat potentieel te hebben.»
De COAST-zwemmers doken gisterenavond het
Leuvense water in op zoek naar wat provinciale records. (SDDH)
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ré en het 15.000$·

ELITE Z/C EN BELOFTEN

Jani Desmet in Ledegem
Deelnemers: amper 19 renners voor 20 ronden
Solo: de eer.ste aanvaller was belofte Kenny Bouvry. Hij viel aan in de
tweede ronde en reed drie ronden vooroo.

