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favorietenrol, want
Andy Murray is een

instituut op zich
•
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Na een intensieve t ocht
doorheen Zuid-Amerika was
Kimmer Coppejans vorige
week aan zijn grote vakantie
toe, tien dagen zonder tennis.
De Oostendenaar speelde zes
ATP Challenger-tornooien in
Brazilië (2), Argentinië, Chili,
Peru en Ecuador, met wisselend succes. "Het plan was
om mijn punten te verdedigen en opnieuw de top 100

binnen te duiken. Dat lukte
me niet en daarom ben ik
licht ontgoocheld Toch bleef
het een prima ervaring, met
een verloren f'male in Sao
Paulo, een kwartfinale, drie
keer tweede ronde en één
keer eerste ronde. Tijdens
mijn trektocht langs die sterk
bezette tornooien ontmoette
ik heel professionele tennissers. Het niveau lag er duidelijk heel hoog en ik kende af
en toe pech bij de lotingen.
Vaak verloor ik nipt van de
beste spelers, maar ik bewees
dat ik zonder twijfel m'n
mannetje kan staan tegen de
tornooitoppers. En van de

top 100 maak ik volgend sei-1 han Van Herck blijft de hele
zoen wel werk (lacht)."
week in de buurt. Zondag
trekken we dan naar Gent. De
Aftellen
zenuwen zullen dan wel stilaan opborrelen."
"Vanaf nu ligt de focus volle- "De Britten noch wij werden
dig op de Davis Cup. Hard in de finale verwacht", bewerken en aftellen, dat is de sluit Coppejans. "Toch torsen
boodschap in een notendop", zij de favorietenrol. Andy
zegt Coppejans. "Maandag Murray is een instituut op
werden we allemaal ver- zich en met zijn broer Jamie
wacht in Namen, waar we op vormt hij een moordend dubindoor gravel aan de ultieme belduo. Ook hun tweede man
voorbereiding
begonnen. onderschat je beter niet. Kyle
Voor Goffin en Darcis is de Edmund speelde de finale
afstand gering, voor Bemel- van het ATP Challenger-tormans en mezelf is het iets nooi in Buenos Aires, het torverder, maar af en toe zal ik nooi waarvoor ik ultiem afer blijven slapen. Coach Jo- 1 haakte."

Hanne Calleeuw neemt na Belgische titel wat
gas terug: "Yanaf nu primeren mijn studies"

Belgûlche titel optekenen.

duideliJ'k Naast haar zilveren
m edaille op de 400m vrije slag
werd ze op de lOOm en 200 m
crawl tweemaal derde. Haar
mooiste succes haalde ze op de
rugslag, met goud op de 200m.
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Edith Mattens deed wat ze
moest doen op de 400m en
800m vrije slag. Zonder echt
veel tegenstand kon de 18-jarige Izegemse zoals verwacht
twee Belgische t itels toevoegen aan haar palmares. Op de
400m voelde de zwemster van
de Kortrijkse Zwemkring de
meeste tegenstand van de nog
maar 14-jarige Camille .BQu den. De meid uit Vladslo, die
de kleuren verdedigt van de
Bruinvissen Diksmuide en intussen ook deel uit maakt van
de Topsportschool, gaat door
als een groot talent en onderstreepte dat enkele keren heel

Persoonlijk record

9 L Van Hoe (Desselgemt Peel (Kanegem);
Vandemaele (Oostrozebeke)
8: Vandebuerie (Beveren· Leie); DeloofG.
(lngooigemt,Vanoosthuyse (Kanegem)
7: Ver11nde ~ Kortll]t)
6: Werbroock(Aarselet Vanluchene
(~ren·Leiet. De Graeve (Bissegemt. Kmdt
(Kanegem)
5: Staelens en Lievens (Ardooie); Alcbari
(Bissegem); Dlloop (Desselgem); Labeeuw
(Emelgem·KachtemJ; Vemaeghe en Quazat(SV
Koltnjk)
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21: Coigne (Reningelst)
16: Hemeryck K (Handzame)
12: Huvelie (Dikkebus)
11: Zutterman en Serruys (Remngelstk
10: Lucas (Bnelent. K1ndt {Hollebeke); Tavemier
{Houthem), Deckmyn (Passendale); Blanchard
{Zarren)
9: Vandecasteele (Dikkebus); Thevelein
(Passendalet, Saeremans (Reningelst)
8: Hosten (Handzamet. Logie (Westouteft. Malftt
(Westouter); Ramoleux (Zarren).

ZWlllllEI BK KORTEBAAN IN SINT-AMANDSBERG

ID de schaduw van toppers
Fanny Lecluyae, Emmanuel
Vanluchene en Jonas Coreelman liete n nog wel
meer West-Vlamingen een

tcal>al.ltlMOell(erileJ De Meutemeester~Slee "'
bru99e)
8: De Muer(Beernem): Missinne Arne (Loppem) ·
7 Van Ha ~ert t5teenbrugqel
6 De'ltlegllere Ochtegerr~ V.:enbus.scàe (Halet
5: Oe)onqhe {tl) Oedeltm); Van Thomme
Ochlegem}; Raes (Loppem~ De Swartel$teen·
brug ge).
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Ook H anne Calleeuw liet zich
gelden in de rugslagnwnmers.
Op de 50m veroverde ze het
goud en op de lOOm mocht ze
• Hanne Cslleeuw (midden) veroverde een gouden medaille op de 50m rugslag.
een zilveren medaille om de
hals hangen. "Ik trok naar bet
ik had ingecalculeerd dat een
ge. "Ik tel al enkele titels in
BK met twee ambities", vertelt besttijd niet aan de orde kon
groot en klein bad. Dat is mooi
de 18-jarige Middelkerkae. "Ik zijn. Toch eindigde ik als twee- om op terug te blikken, want
wou mijn titel op de 50m rugde en strandde ik slechts een
voortaan ga ik de studies laten
slag verlengen maar wou dit
seconde boven mijn persoonprimeren. Het zwemmen zal
ook doen in een nieuwe per lijk record. Hier was ik wel
wat op de achtergrond verzeisoonlijke besttijd. Dat laatste
meer dan tevreden over."
len, maar ik ga wel proberen
lukte me helaas niet en dat was De zwemster van het Flanom mijn conditie te onderhoutocb een ontgoocheling. Op de
ders Coast Swimming Team
1 den. Na de examens zie ik dan
l OOm rugslag train ik minder 1 combineert haar sport met
wel waar ik mijn sportieve fodan de voorgaande jaren, zodat studies kinesitherapie in Brug- cus kan leggen." (gsgJ
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HET NIEUWSBLAD dd.: 17 november 2015

15: Oepoorter(Doomkerile)
12: D'Haeyere (Hertsberge)
10: Te1f11ndc (Smt-l(ruis)
9: Dedufte (0. Brugget. Van Daele (Sint-Joris)
8: Vanhaverbeke (Sint-Jolis); laplasse (SK
Torhout)
7: Verhaeghe(Sint·KMs); Mombert(SKTomoutJ;
Sypré aeebrugge)
6: Vanbele (SKTorhout)
5 Van Watermeulen en Vandezande (D. Brugge);
Ducheyne (Hertsberge); Oecuyper, Demilde M. en
Steyaert (Sint-Joris); Braem {Steenbrugge 8);
Vancoppenone en Laoooo (Zwevezele B);
Naessens (Doomkerke)

4DE PIOVlaME c
13: Colletto (Aalbeke)
9: Toebaert(Heule)
8: Vindevogel (Bellegem); Denijs (Coeluvekn
Vanderheeren (Moorsele), Houthaeve (Relctemk
Toye (Rektemt Slewart (WefY'k B)
7: Ant Cartt>n (Aalbeke); Pilaert<6ehsve'dt
Vertlaeghe (Moorsele) Windels (Stasegem); Van
Der Plaetsen (Vijve); Devacht (INevelgem 8)
6: Caron (Geluveldt. Vergeynst (Heule); Goos
(Knise~ei

