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"Finale halen was het doel,
aan winnen dacht ik niet"

Rolstoelatleet Kurt Deklerck
overde afgelopen weekend e
veren medaille op het WK 9het Finse Tampere. De Bruggl!II
versloeg achtereenvolgens de
rikaan Mark Jones (7-4) in de
ste ronde, de Taiwanees Chen
Ti (7-2) in de tweede ronde,
Zweed en meervoudig wereld
oen Henrik Larsson (7-2) in �
kwartfinales en de Engelse n
één Daniel Lee (9-6) in de ha
nales. In de finale ·moest Dekl.
met 4-9 zijn meerdere erkenntl
de Ier Dinsmore Fred, meervou
Europees- en wereldkampio

Het Nieuwsblad.: dd.: 16/11/2017

Karo Bourgois
verrast zichzelf met
Belgische titel op
400m wisselslag
Niet alleen Emmanuel
Vanluchene en Fanny Le
cluyse maakten grote sier
op de Belgische kampi
oenschappen kortebaan
in Gent. Ook de gouden
medailles van de 15-jari
gen lndra Vandenbussche
en Karo Bourgois werden
op applaus onthaald.
GEERT STEVENS

Indra Vandenbussche, die
uitkomt voor de Brugse
Zwemkring, pakte de gouden
plak op de 50m rugslag en
behaalde in dezelfde discipli
ne ook nog eens brons op de
200m. Daar kwam ook nog
een brolW!n plak op de 100m

wisselslag bij.
Karo Bourgois toonde zich
succesvol met brons op de
200m wisselslag en goud op
de 400m wisselslag. "Ik kijk
heel tevreden terug op het
voorbije weekend. Ik kon en
kele besttijden zwemmen en
dat is toch nog altijd de beste
waardemeter om te weten of
je al dan niet goed bezig bent.
Dit alles is te danken aan een
goede voorbereiding. Ik leef
de echt wel toe naar deze
Belgische titelstrijd. Ofik die
Belgische titel had ver
wacht? Helemaal niet. Een
finale behoorde zeker tot de
mogelijkheden, maar winnen
was ook voor ......,
mH een verrassing."
· , die m
Karo Bourgo1s
· haar
eigen Oostende humane wetenschappen volgt aan . het
Onze-Lieve-Vrouwecollege,
kijkt intussen al vooruit.
·
· lm
· k lem
..,.en_ Belgisc
�
· h e t1te
bad is uiteraard leuk, maar _

Kurt Deklerck P-Bkt
zilver op WK !J:ball ·

SNOOKER
een titel in groot bad heeft
toch meer uitstraling. Het is
dan ook mijn streven om ook
in een 50 meterbad door te
breken. Tevens wil ik de li
miet halen om volgend jaar
met de Belgische junioren
ploeg deel te nemen aan het
EK enWK."
De kustmeid weet waaraan
te werken om daadwerkelijk
beter te worden. "Het nemen
van snelle keerpunten, de
onderwaterfase en ook mijn
techniek kunnen nog beter."
Emmanuel Vanluchene: goud 50m en 100m
vrij, 100m wissel en 100m vlinder.
Camffle Bouden: zilver 200m en 400m vrij.
Robbe De Coster: zilver som en 100m school
Fanny Lecluyse: goud 50m, 100m en 200m
school, brons som vrij.
lndra Vandenbussche: goud 50m rug, brons
200m rug en 100m wissel.
Karo Bourgois: brons 200m wissel, goud
400m wissel
Mathieu Mattelaer: brons 400m vrij, zilver
1.500m vrij
Edith Mattens: brons 800m vrij en 400m wis-

sel

Brugse Zwemkring: Zilver 4x50m vrij (lndra
Vandenbussche, Romy De Mol, Jutta Feys en
Eva Bonnet).

In ere-afdeling is The TrickslNM
Brugge aan een inhaalbeweg
zig. Olivier Coucke, Kurt Van
berghe en reservespeler Ste
Eetvelde wonnen met 14-4 a
gandstoters 4 Ingelmunster LA
te maar liefst negen breaks
of meer en pakten één punt 1
dan leider Snookerpalace 1 Br
(13-5 tegen Q Club 2 Koksijd
Trickshot 4 volgt nu op
Regerend kampioen Br:
2 was met 16-2 te stenc
kerpalace 3 en telt als
punten minder. West-V aa
pioen Vanthournout potte
van 64, 31, 47, 42 en 40 weg,
hee was goed voor 64 en 42,
Vlaeminck noteerde 35 brea
ERE·AFOEUNG: uitslagen: The Hasl!l5 1
Mambo 2 Kortrijk 14·4; De HaMJO �
Trictshot 3 Brugge 10-S; Q Oub 1
Cue 1 Tomout 9·9; The Triàsld
toters 3 lngelmunstN 14-4 Rî;,lnc\:::nt).
munster · Snooke,palace 2 Brugge l
ter5 Higelmunster · Snooierpalace �
Snoompalace 1 Brugge -Q Oub 2
Trioohot 4 Brugge· Brig�
14-4 Stand: 1..Snookerpalace 1 4 135 3 llrigariiJsbms 2 128; 4. The
5. Q ü,b1114; 6. The Trrlshot1105, -.
shot 3 91; 8. Brigandstoters 1 85; 9. Q
De Mambo 7 79; ll. Smoking Cue 1 64.
ters 4 64; 13. De Mambo 2 63; 14. Snooi!
62; 15. Brigandstoters 3 53; 16. Snoo<:c;:'.J:

Klaartje van Baarle opnieuw wereldkampioen in Dames

Klaartje van Baarle (53)
ml diuwdagmiddag ge
wel weer op BelgiDOae:m. eeu wereldti-

ten heb ik niet en altijd vind ik 1 minder zwaar parcours.
vreesde wel voor de .
wel ergens een antwoord. Ik
le tegen Gretchen Rush.
speel voor elk punt, van opge
WTA 22, maar die wedstri
ven is nooit sprake Als je ou-

