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Overvaller weg met kassa GB
SINT-AMANDSBERG

Een 21-jarige Antwerpenaar heeft zondagavond
een gewapende overval gepleegd op de vestiging
van GB aan de Antwerpsesteenweg in Sint-
Amandsberg. De gemaskerde gangster kwam
net voor sluitingstijd de winkel binnen, bedreig-
de de kassier met een mes en eiste de inhoud van
de kassa. Veertien dagen geleden overviel hij
ook al een krantenwinkel op de Brusselsteenweg.
De man is aangehouden.

SANDER LUYTEN

«Ik was de kassa aan het maken
toen er plots een gemaskerde
messentrekker naast mij stond»,
vertelt Ewaut Van Gerrewey (22),
een student rechten die bij GB

werkt als jobstudent. «Het was
zaterdagavond dus er zat zeker
2.000 euro in de kassa. Hij duwde
het mes tegen mijn borst en vroeg
al het geld. Ik kon niet anders dan
hem de inhoud van de kassa ge-
ven. Ik beleefde de schrik van

mijn leven, maar besefte dat hem
het geld geven de beste manier
was om van hem af te raken en er
niets aan over te houden. Geluk-
kig was er een klant in de winkel
die meteen de politie verwittig-
de. Die kon de dief niet veel later
inrekenen in de buurt. Ik werk
hier nog maar een paar weken,
maar dit had ik nooit verwacht.»

Geen onbekende
De overvaller is geen onbekende
voor het gerecht. De Antwerpe-
naar overviel op 17 oktober ook al
de krantenwinkel Bookshop Gan-
da op de Brusselsesteenweg. Na
die overval had de onderzoeks-
rechter hem voorwaardelijk vrij-
gelaten. Die fout maakte het ge-
recht zondag echter geen tweede
keer, want na zijn ondervraging
werd de messentrekker onmid-
dellijk aangehouden.

De overval gebeurde bij GB in Sint-Amandsberg.Foto JVK

Ook GB zelf kwam begin oktober
al eens in het nieuws. Toen raakte
bekend dat een 25-jarige werk-

neemster Vanessa C. er in twee
jaar tijd voor honderdduizend
euro aan goederen gestolen had.

Het groots aangekondigde paar-
denspektakel ‘Cavale’ ging afge-
lopen zaterdag in Sint-Martens-
Latem flink de mist in. Zowel de
première van 16 uur als de voor-
stelling van 19 uur werden on-
aangekondigd afgelast, zodat
heel wat mensen van een kale reis
thuiskwamen. «We zijn vrij laat
aangekomen op de locatie, bo-
vendien was er te weinig tijd om
de tent op te zetten», is de uitleg
van de organisatie. «Mensen met
kaartjes kunnen die gebruiken
voor een andere voorstelling naar
keuze. Wie dat niet wil, betalen
we de prijs van z’n ticket terug.»
De show staat nog tot zondag 
7 november aan de rotonde van
de Pontstraat en de N43. (GRG)

Een bizarre stoet trok zaterdag
van het Museum voor Schone
Kunsten naar het SMAK voor de
opening van Hareng Saur, de
tentoonstelling rond Ensor.
Kunstenaar Jozef Legrand had

voor honderden opmerkelijke
protestborden gezorgd waar-
mee alle bezoekers van het ene
naar het andere museum ver-
huisden. Zo liep cultuurschepen
Decaluwe rond met het bord

‘Sponsor gezocht’ en zijn vrouw
met de mededeling ‘Kom naar
huis aub’. De tentoonstelling
Harerg Saur loopt nog tot 27 fe-
bruari in beide musea.

(EDG)

De drie verklaarden aan de politie
dat ze tijdens een avondje uit ru-
zie kregen met een onbekende
kerel. Het kwam tot een scher-
mutseling en daarbij werden
twee van de drie feestgangers
(beiden 30) met een mes gesto-
ken. De derde (27) raakte niet ge-
wond. Nadien zette de messen-

trekker het op een lopen. Aanvan-
kelijk hadden de slachtoffers niet
door dat ze gewond waren, want
ze gingen zelf nog naar de politie
om de vechtpartij aan te geven.
Pas bij de politie werd de ernst
van de zaak duidelijk. Eén van de
twee werd overgebracht naar het
ziekenhuis en geopereerd. Na-
dien was het levensgevaar gewe-
ken. Er waren geen getuigen van
de schermutseling en op de plaats
van de steekpartij waren ook
geen sporen te vinden. De politie
onderzoekt de zaak. (SLG)

Na eerdere berichten dat de
steenweg veertien dagen vroeger
open zou gaan dan gepland, is nu
de einddatum toch niet gehaald.
Oorzaak zijn de greppels aan bei-
de zijden van de steenweg. «De
aannemers van Eandis en Aqua-
fin hebben de greppels op zo veel
plaatsen beschadigd, dat die

moeten worden vervangen. Bo-
vendien was het niveauverschil
met de rijweg op sommige plaat-
sen bijna vier centimeter. Om de
veiligheid van de fietsers te ga-
randeren moet ook daaraan nog
iets gedaan worden», vertellen
burgemeester Kenneth Taylor en
milieuschepen Kristof De Smet.
«We hebben ervoor gekozen om
de herstellingen meteen uit te
voeren en de wegomlegging lan-
ger te behouden. Zonder werk-
verlet zal de steenweg eind no-
vember weer open gaan.» (KMJ)

Het OCMW van Nazareth zoekt
vrijwilligers om thuiswonende
80-plussers te bevragen. De be-
doeling is de noden en behoeften
van deze groep in kaart te bren-
gen en een beeld te krijgen van
wat er bij hen leeft. Aan de hand
van de resultaten van de enquête
zal het OCMW zijn dienstverle-
ning evalueren en aanpassen
waar nodig. Vrijwilligers die zich
tot 20 november kunnen vrijma-
ken, mogen zich aanmelden. Het
gaat om twee tot tien bezoeken
per persoon. Je kan zelf bepalen
wanneer je ze aflegt. Het OCMW
heeft voor elke vrijwilliger een at-
tentie. Geïnteresseerden nemen
contact op met Sigrid Vander
Donckt op 09/382.81.16. (GRG)

Een 21-jarige jongeman uit Gent
is zondagavond in het centrum
van Oosterzele lichtgewond ge-
raakt na een botsing tussen twee
wagens. De Gentenaar reed met
zijn Seat Ibiza in de Groenweg en
wou links afslaan in de richting
van Keiberg. Op dat moment
kwam er een Toyota Starlet, be-
stuurd door een vrouw van 
24 jaar uit Oosterzele, vanuit de
richting Keiberg. De automobilis-
te wilde rechtdoor rijden in de
richting Scheldewindeke. Aan
het kruispunt botsten beiden wa-
gens tegen elkaar. De bestuurder
van de Seat raakte lichtgewond
aan de hand en werd door de
dienst 100 overgebracht naar het
AZ in Zottegem. (SLG)

Vandalen hebben zich afgelopen
weekend in Ledeberg uitgeleefd
op het beeld ter ere van de 25ste
editie van Karnaval Ledeberg. Het
beeld staat op de rotonde aan de
Eggermontstraat. De afbeelding
op de sokkel werd scheef geduwd
en ook achteraan zijn er bescha-
digingen. Enkele weken geleden
werd het beeld ook al beschadigd,
maar de schade kon toen door de
ontwerper Jos Pattyn hersteld
worden. Of het deze keer gaat om
dezelfde vandalen, is niet duide-
lijk. Het Organisatiecomité Kar-
naval Ledeberg vzw betreurt de
gang van zaken en dient een
klacht in tegen onbekenden. Jos
Pattyn zal de afbeelding ook nu
weer herstellen. (SLG)

Zaal Astrid op de Anker 40 in Sers-
kamp wordt door het gemeente-
bestuur gerechtelijk onteigend.
«De bedoeling is om op de Anker
een sociaal woonproject te reali-
seren. Café Anker is al eigendom
van de gemeente, maar is niet
groot genoeg om er een rendabel
project te bouwen. We probeer-
den in 2008 de zaal aan te kopen
op de openbare verkoop, maar
raakten niet boven het schat-
tingsverslag. Afgelopen jaar wer-
den nog vruchteloze pogingen
ondernomen om het pand in der
minne aan te verwerven», moti-
veert burgemeester Kenneth Tay-
lor (Open Vld). «Met het project
wordt ook de vuile boel die je ziet
bij het binnenrijden van Sers-
kamp eindelijk opgekuist.» (DVL)

De gemeente Wichelen gaat een
nieuwe industriële vaatwasma-
chine aankopen voor de kantine
van de gemeenteschool in Sers-
kamp en trekt 4.000 euro uit voor
de aankoop. «De huidige machi-
ne is meer dan tien jaar oud en
vaak defect. Aangezien er dage-
lijks 35 kinderen een warme
maaltijd eten en dat op frietjes-
dag oploopt tot zo’n 70, is dat
geen overbodige luxe», motiveert
schepen Kristof De Smet (SA-
MEN). (DVL)

Twee wagens zijn zaterdagavond
op elkaar ingereden op de Brus-
selsesteenweg in Massemen. Het
ongeluk gebeurde aan frituur
Smulboetiekske. Een Peugeot die
uit de richting van Gent kwam,
wilde links afslaan naar de par-
king van de frituur. Een Volvo die
uit de richting van Aalst kwam,
zag dat te laat en reed frontaal in
op de Peugeot. Verschillende in-
zittenden raakten gewond. De
brandweer van Wetteren kwam
ter plaatse om één slachtoffer uit
zijn wagen te bevrijden. Hij hield
aan de botsing waarschijnlijk een
bekkenbreuk over. Beide wagens
werden nadien getakeld. De ver-
keershinder bleef beperkt, al was
één rijstrook wel een tijdje afge-
sloten voor alle verkeer. (SLG)

Op de woensdagen 3 en 10 
november kan iedereen bloed ge-
ven in de kantine van de Gemeen-
teschool Lochristi in de School-
straat 18, van 17 uur tot 
19.30 uur. (IND)

‘Goodbye Armand’ is het sluit-
stuk van een ruimer filmproject
‘De Kunst van het loslaten’. Cine-
ast Julien Vandevelde en huis-
arts Marc Cosyns maakten de
documentaire om ook in andere
rusthuizen te tonen dat het mo-
gelijk is om op een duidelijke en
serene manier om te gaan met
euthanasie. Voor de première
van zaterdag bleek de opkomst
alvast veel groter te zijn dan ver-
wacht. Het rusthuis moest zowat
elke stoel uit elk bureau halen
om iedereen een plaatsje te kun-
nen bieden in de zaal. 
De film gaat over Armand, een
88-jarige gewezen postbeamb-
te die in rusthuis Zonnebloem
elke dag voor zijn dementerende
echtgenote zorgt. Wanneer bij
hem kanker wordt vastgesteld -
een ziekte waar hij eerder voor
behandeld werd - besluit hij niet

meer in behandeling te gaan. Hij
spreekt met de dokter af om op 
7 juni euthanasie te plegen. Om-
dat zijn echtgenote demente-
rend is kan zij geen toestemming
geven voor euthanasie en dus
moet Armand haar achterlaten.
Na de vertoning van de docu-
mentaire zaten veel toeschou-
wers te snikken. «Het was zeer
emotioneel», leggen Patrick
Bonte en Annemie De Buck uit.
«We werken in het Jan Palfijn-

ziekenhuis en hebben Armand
daar 22 jaar lang gekend als vrij-
williger. Het doet ons dus zeker
iets om het verhaal van zijn laat-
ste weken te zien. Deze reporta-
ge zal ongetwijfeld de proble-
matiek van euthanasie be-
spreekbaar maken. Het is in elk
geval schitterend hoe open en
eerlijk men hier in dit rusthuis
met euthanasie omgaat. Dat is
zeker niet in elk rusthuis het ge-
val.» (EDG)

Emotionele première voor ‘Goodbye Armand’
In rust- en verzorgingstehuis
Zonnebloem is de documentai-
re ‘Goodbye Armand’ in premiè-
re gegaan. De reportage gaat
over de 88-jarige Armand Exteyl
die euthanasie pleegde, maar
zijn dementerende vrouw
moest achterlaten. Het publiek
reageerde zeer emotioneel.

Patrick en Annemie kenden Armand als vrijwilliger.Foto JVK
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Steenweg naar Lede maand langer dicht
Door complicaties bij de werken
in de Papestraat, de steenweg
tussen Wichelen en Lede, blijft
de weg nog een maand langer af-
gesloten voor het verkeer.

Man gewond bij steekpartij
Drie West-Vlamingen hebben
het in de nacht van zaterdag op
zondag in de Sint-Jacobsnieuw-
straat aan de stok gekregen met
een messentrekker.

Nep-protest voor expo Ensor

De bizarre stoet telt heel wat opvallende protestborden.Foto JVK
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Geen huishuur meer
voor De Gnirk
Jeugdhuis De Gnirk in Merelbeke
moet geen huishuur meer beta-
len aan de gemeente. De gemeen-
teraad vervangt de huurovereen-
komst door een gebruiksover-
eenkomst en rekent alleen nog de
kosten voor gas, water en elektri-
citeit aan. Leden en bezoekers
van de De Gnirk en andere ge-
bruikers kunnen dus gratis ge-
bruik maken van de lokalen. Zes
maanden geleden werd de huur-
overeenkomst voor een proef-
project afgesloten. In ruil kon de
vzw van het Jeugdhuis zelf zijn
prijzen en beleid bepalen. De
huurprijs had echter een nefast
gevolg voor de financiën van het
Jeugdhuis. Na evaluatie wordt het
project weer afgevoerd. (DVL)

MERELBEKE

MENDONK
Dierenwijding aan kerk
Wie het beste voorheeft met zijn
goudvis, hamster of ander huis-
dier, kan dat komende zondag la-
ten wijden in Mendonk. Daar
heeft de jaarlijkse Sint-Hubertus-
viering plaats. Naar goede ge-
woonte zal aan de kerk een bonte
parade van dieren passeren,
gaande van roofvogels tot paar-
den en zelfs een varken. De pas-
toor zegent ze allemaal. Daarna is
er een gezellig samenzijn met
soep en jenever, waar ook vers ge-
schoten wild wordt geveild. Op 
7 november om 10.30 uur aan de
kerk van Mendonk. (VDS)

BASKETBAL

JEUGDVOETBAL
Na de prachtprestatie in het beker-
treffen tegen Lokeren is St. Wette-
ren er nu ook in geslaagd de leider
in tweede klasse, Waasland-Beve-
ren, in bedwang te houden. De
Wetteraars hadden het op sommi-
ge momenten moeilijk, maar ze
slaagden er toch in stand te hou-
den.

De Wetterse aanpak is ondertus-
sen gekend. Spelen van uit een goe-
de organisatie en op de juiste mo-
menten trachten terug te slaan.
Ook tegen Waasland-Beveren
loonde deze strategie. Het Wetter-
se blok stond er opnieuw en toen
Jan De Langhe, iets voor het uur,
een voorzet van Bas Vervaeke bin-
nenkopte, zag het er even zeer
mooi uit voor de Wetteraars. Maar
de vreugde was van korte duur,
want twee minuten later mocht

van Hoey zo maar ongehinderd op-
rukken. De bal kwam bij Kielo-Lezi,
die voor de terechte 1-1 zorgde.

Sterke keepers
Ook in de eerste helft waren de be-
tere mogelijkheden voor de leider.
Kielo-Lezi, Bourabia, Snelders, Van
Damme en de vrij vroeg ingeko-
men Gommans waagden hun
kans, maar eigenlijk moest De Vroe
maar één keer gepast tussenko-
men. De andere doelpogingen gin-
gen naast of over. Het kan raar klin-
ken, maar de ondertussen co-lei-
der zit met een afwerkingpro-
bleem. 
De Leeuwen bleven wel op de
counter loeren. De fitte De Munter

BARIC (AA GENT) BEKROONT STERKE PRESTATIE MET ASSIST

«Ik ben eigenlijk te braaf»
Van een metamorfose ge-
sproken. Mario Baric
toonde zich zaterdag te-
gen KV Mechelen secuur
in de verdediging, had een
goed positiespel en gaf
zelfs een assist op Ljubij-
ankic. Het was pas voor
het eerst dat de Kroaat op
de rechtsachter kon over-
tuigen. De vorige wed-
strijden blonk hij immers
uit door zijn onzekerheid.
«Ik ben te braaf. De coach
zegt dat ik meer in mezelf
moet geloven.»

NIELS POISSONNIER

Ligt de aanpassingsperiode van
Mario Baric na twee maanden ach-
ter de rug? Of moeten we zijn pres-
tatie tegen KV Mechelen als een
‘lucky day’ bestempelen omdat de
voltallige ploeg op een goede wed-
strijd mag terugblikken? Feit is dat
de Kroaat zaterdaggeen enkel mo-
ment in de problemen kwam. Iets
wat in het verleden vaak anders
was. In zijn debuutmatch op Lierse
bijvoorbeeld. En ook daarna kon
Baric zich niet manifesteren. Na
zijn misser tegen Rijsel plaatste
Francky Dury hem voor de topper
tegen Club Brugge op de bank. Na
zijn desastreuze partij tegen Lissa-
bon onderging hij hetzelfde lot te-
gen Standard. Telkens moest Gron-
din — die al liet weten dat hij liever
niet op die positie speelt — depan-
neren. 
«Na Lissabon verloor ik niet alleen

mijn plaats in de ploeg, maar ook
mijn zelfvertrouwen», geeft Baric
toe. «Ik moest van op de bank toe-
kijken hoe fantastisch die sfeer in
Luik wel was. Bovendien zonden ze
die wedstrijd ook uit in Kroatië. Al
mijn vrienden en familie keken er-
naar. Toen heb ik tegen mezelf ge-
zegd: ‘Zie me hier nu zitten op de
bank. Ik moet me herpakken.’»
Dury liet Baric voor de bekerwed-
strijd tegen tweedeklasser Tienen
opdraven en gaf hem tegen KV Me-
chelen opnieuw een kans. 
«De concurrentie bij Gent is zwaar.
Ik moet elke speelkans met beide

handen grijpen. De coach praat ook
veel met mij op training. Hij zegt
dat ik meer in mezelf moet gelo-
ven. Ik weet het, ik ben te braaf.»
Zijn bescheidenheid maakt wel
plaats voor fierheid als het over de
wedstrijd tegen Mechelen gaat. 
«Ik had tijdens de videobespreking
gezien hoe goed die ploeg wel was.
Het won 7-0 in de beker en 5-1 in
de competitie tegen GBA. KV Me-
chelen is een hecht blok, maar wij
deden het zeer goed. Het was een
fantastische overwinning met
goed voetbal van ons.»
En een allereerste assist voor Baric.

De rechtsachter ging bij het begin
van de tweede helft gepast mee
naar voor, kon ook naar doel schie-
ten, maar besloot Ljubijankic de 2-
0 voor te schotelen. 
«Ik ben heel gelukkig met die pass.
In de beker tegen Tienen kregen we
net dezelfde kans. Toen knalde ik
naar doel, maar dat was echt niet
goed», lacht hij. «Ljubijankic riep
toen dat ik had moeten passen.
Wel, ik heb het zaterdag gedaan.
Met succes. En nu moeten we don-
derdag tegen Lissabon iets recht-
zetten!», rondt een terug gelukkige
Baric af. 

AA GENT 3
KV MECHELEN 1

TWEEDE KLASSE 

Wetteraars houden nu
ook leider in bedwang

«Dit is een onverhoopt succes»
TRAINER WIM DE CORTE

Wim De Corte was na afloop uiteraard de meest te-
vreden trainer. Ook de Wetterse coach zag dat Waas-
land-Beveren de meest getalenteerde ploeg was en
de meeste en beste kansen bijeenvoetbalde. Maar De
Corte kon niet anders dan nog maar eens tevreden
zijn over de verrichting van zijn eigen team. 
«Tegen de leider een gelijkspel uit de brand slepen is
voor ons opnieuw een beresterk resultaat», conclu-
deerde de Wetterse coach. «Op bepaalde momenten
was de bezoekende druk groot. De dekking was er
niet meer of niet genoeg. Ik heb ingegrepen en Rob
Claeys, een bijkomende verdediger, in de ploeg ge-
bracht. Dat heeft geholpen. We hebben kunnen
standhouden en we konden zelfs gewonnen hebben,

want ook wij zijn, zij het in mindere mate dan Waas-
land-Beveren, blijven dreigen. We zijn ook fysiek
goed blijven standhouden. Na een midweekmatch
van 120 minuten tegen Lokeren, met jongens die al-
lemaal werken, is dat niet evident.  Kijk maar eens
naar wat Waasland-Beveren aan talent en ervaring
lopen heeft en vergelijk dat eens met Wetteren»,
merkte De Corte nog op.
«Ik kan niet anders dan fier zijn op mijn ploeg. Inclu-
sief de match tegen Lokeren is het al zeven matchen
dat we niet verloren hebben. We pakken in competi-
tieverband 14 op 18 en staan met 18 punten stevig in
de middenmoot. Dat is met deze bijzonder jonge en
onervaren ploeg een onverhoopt succes», aldus De
Corte tot besluit. (DWDG)

Tim Vleminckx krijgt in dit kopduel een stevige por van Neve. GDR

Mario Baric moet in dit luchtduel toch de duimen leggen voor Mechelaar Benteke. Foto Belga

ST. WETTEREN 1
WAASLAND-BEV. 1

OPTIMA GENT 54
BERGEN 69

trapte aan de overzijde tweemaal
nipt over. In de slotminuut van de
eerste helft waren de Wetteraars
dicht bij de 1-0. Een vrije trap van
De Munter werd door Servaes ech-
ter compleet gemist. Hij kon toch
nog voorzetten. Maar De Winne

besloot in het zijnet.
Na de gelijkmaker trachtte Waas-
land-Beveren op zijn elan door te
gaan. Dat lukte, maar de Waaslan-
ders botsten opnieuw op een be-
resterke lokale defensie. Bourabia
besloot op De Vroe. De ingekomen
Penga-Ilenga was een gesel voor de
thuisverdediging, maar bij de laat-
ste pass liep er wel altijd iets ver-
keerd. Waasland-Beveren bleef in
de meeste gevallen ook de lange en
hoge bal hanteren. Allemaal iets te
stereotiep. Net als in de eerste helft
bleef Wetteren gevaarlijk counte-
ren. Op een vrije trap van Heymans
was er prima kopstoot van de pri-
ma ingekomen Claeys, Clepkens
kon nog in extremis redding bren-
gen. 
Een vijftal minuten voor het einde
was Gommans dicht bij de 1-2,
maar De Vroe hield met een voetre-
flex zijn ploeg overeind. In de abso-
lute slotfase moest Clepkens dan
nog eens op al zijn kunnen beroep
doen om Wetteren van de zege af
te houden. (DWDG)

«Hopelijk krijgen we meer te zien dan twee weken gele-
den, maar slechter dan tegen Aalst kan allicht niet»,
merkte een Optimasupporteres nog optimistisch op voor
de match. Jammer genoeg kon het blijkbaar wel. Want
waar we toen nog één ploeg goed zagen spelen, werd er nu
aan beide kanten geknoeid dat het niet mooi was om zien.
Het was met momenten zelfs gevaarlijk zitten op de eer-
ste rijen in de tribune, vanwege de neerstortende 'air-
balls'.

«Mijn longen, maag en alle andere ingewanden ver-
krampten toen ik zag wat er allemaal gebeurde tussen de
lijnen», spaarde manager Tony Van den Bosch zijn kritiek
niet. «Het is eigenlijk heel eenvoudig: als je thuis een te-
genstander kunt beperken tot 69 punten, moet je altijd
winnen. Er moet dus aanvallend iets gebeuren. Ik wil wel
rekening houden met het feit dat we werken met low-
budget pelers en geen dominante center hebben, maar dat
vergoelijkt niet alles. Wat het laatste betreft kan De Zeeuw
de leemte opvullen, maar alleen kan hij ook de oplossing
niet bieden. Er moet gewoon een team op het terrein ko-
men en dat is de job van de coach. Nu is het meestal zo dat
als een speler een bal krijgt, alles stopt en hij het maar in
zijn eentje moet zien op te lossen. Ik wil weten wat er bin-
nen de spelersgroep leeft en zal dan ook met hen praten.»
Als ik goed kan luisteren, zit vooral de coach op de wip? 
«Ik moet opletten dat ik geen emotionele uitspraken doe.
Laat het me zo stellen, de coach moet niet vertrekken,
maar zijn faalmarge is beperkt. Het is niet goed genoeg om
eervol te verliezen op Luik en bibbergeld te betalen tegen
tweedeklasser Waregem in de beker.»
«Wat mij trouwens ook is opgevallen is dat in de drie voor-
bije thuismatchen telkens niet scherp wordt gestart in de
tweede helft. Iedere keer al lieten we eerst een paar bal-
verliezen optekenen vooraleer we wakker schoten. En wat
die airballs betreft, dat is het normale gevolg van een
slechte shotselectie. Bovendien vormt dat ook nog eens de
ideale voedingsbodem voor de fastbreak van de tegenpar-
tij. Wat mij ook stoort is dat we met Dobbelaere en Foucart
de twee beste spelers uit tweede nationale haalden en dat
die zo goed als niet aan spelen toe komen. Ik ben echter zelf
nog te veel coach en heb een beetje schrik om mij op dat
vlak te veel te moeien. Maar één ding is zeker, er moet iets
gebeuren.»(VBRA)

De Belgische U18 hebben op het internationaal toernooi
in Limoges geen beste beurt gemaakt. Nadat ze in hun
eerste wedstrijd gelijkspeelden tegen Rusland, volgde
nog een nederlaag tegen Griekenland en een draw tegen
Frankrijk. In de eindstand eindigen de Belgen derde. 

Vooral de wedstrijd tegen de Grieken is er eentje om snel te
vergeten. Amper tien minuten waren er gespeeld toen de
Belgen na een zware dekkingsfout achterin op achterstand
kwamen. Bij een vrijschop wachtte de Griekse kapitein
moederziel alleen aan de tweede paal en hij kopte de bal
via de lat voorbij Van Crombrugge. Een ongeïnspireerd
België zette daar nauwelijks iets tegenover. De Grieken de-
den de match helemaal dood door op het uur een counter
perfect af te ronden. De ingevallen Van Eecke van Zulte
Waregem kwam nog dicht bij de aansluitingstreffer, maar
het bleef 2-0.
OPSTELLING: Van Crombrugge (Standard), Feltesse (Genk), Buatu
(Standard), Bonemme (Standard), Magnus (Anderlecht), Vanwilde-
meersch (Club Brugge), Bruno (Charleroi) (66’ Van Eecke), Serruys
(Zulte Waregem) (45’ Van Tricht), Naudts (Cercle Brugge) (57’  Buts-
raen), Lallemand (Standard), Leroy (Club Brugge) (45’ Ferreira)

In de laatste groepswedstrijd speelden de Belgen 1-1 tegen
Frankrijk. Het zag er lange tijd naar uit dat de Belgen met
de zege aan de haal zouden gaan, maar in de laatste mi-
nuut maakten de Fransen de verdiende gelijkmaker. Ons
land was op het uur op voorsprong gekomen toen Jannes
Vansteenkiste een solo opzette op zijn linkerflank en een
knappe voorzet afleverde. Lallemand van Standard dook
mooi tussen twee Franse verdedigers en kopte binnen.
OPSTELLING: Crimi (Lille), Feltesse (Genk), Buatu (Standard), Bo-
nemme (Standard), Vansteenkiste (Club Brugge), Vanwildemeersch
(Club Brugge), Ferreira (Monaco), Van Tricht (KV Mechelen) (89’ Ser-
ruys), Lallemand (Standard), Leroy (Club Brugge) (88’ Naudts), Van
Eecke (Zulte Waregem) (33’ Bruno) (KDZ)

Belgische U18 derde
in Limoges

Optima ontgoochelt
opnieuw in eigen huis

Emerson (O) tussen Taylor en Foster. Foto GDR
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