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De Europees marathonkam-

pioen uit Oostkamp staat op

zaterdag 17 oktober in Polen

aan de start van het wereld-

kampioenschap. Zijn eerste

wedstrijd in elf maanden. De

31-jarige Koen Naert liep en-

kele weken geleden een klein

scheurtje op aan de ham-

strings. Volledig hersteld is hij

momenteel nog niet. “Ik zou in

een niet-Covid-periode nooit

aan dit WK deelnemen. Maar

bij gebrek aan andere wed-

strijden verder op het jaar

probeer ik daar toch aan de

start te verschijnen”, aldus

Naert.

BRUGSE HOCKEYDAMES

VERLIEZEN VAN LEIDER

KHCB begon voor de eerste

keer sinds enkele matchen

wel goed aan de wedstrijd.

Leider Orée zette wel hoog

druk waardoor het voor de

thuisploeg moeilijk uitver-

dedigen was. Het werd 0-3 bij

de rust na een veldgoal en

twee pc’s. De Brugse dames

begonnen ook goed aan de

tweede helft, het uitverdedi-

gen ging beter, maar kansen

creëren ging moeilijker. Orée

won uiteindelijk met 0-6.

KHCB staat met 1 op 15 op

een gedeelde laatste plaats. 

EERSTE WINST VOOR DE

HEREN

KHCB versloeg Green Devils

met het kleinste verschil: 1-0.

Een vlotte start met enkele

mooie acties werd op het

kwartier beloond met een goal

van Beau Dierckx. Er volgden

nog enkele mooie aanvallen

en pc’s, maar tot scoren kwam

Brugge niet meer. 

LAKESIDE PARADISE

SUCCESVOL OP

BK WAKEBOARD 

In Lakeside Paradise in Knok-

ke-Heist werd het BK Wake-

board en BK Wakeskate ge-

houden. Er namen 130 riders

coronaproof deel in 13 ver-

schillende leeftijdscategorieën.

Bij de U15 (Boys) was er een

deelname van 30 gasten.

Lakeside Paradise behaalde

negen van de dertien titels. Bij

de heren Open Men en bij de

Boys was het podium volledig

voor Lakeside. Bij de Boys

wakeboard en wakeskate was

zelfs de hele finale gevuld met

riders van Lakeside. Glenn

Vandenberghe (Lakeside)

kroonde zich tot kampioen

Open Men. Pauline Appel-

mans, nog junior, werd kam-

pioen Open Ladies. Het was

haar tweede gouden medaille.

Louis Eggerickx werd tevens

tweemaal eerste. Casper Van

Hemelryck- Bray was goed

voor zilver en brons en Louis

Daems en Jay Michel behaal-

den goud en zilver. (ACR)

SPORT KORT

Koen Naert naar 
WK halve marathon

Met z’n vijf trokken ze vorige

week voor een trainingsstage naar

Hazewinkel. Ze werden er bege-

leid door Frans Claes, Piet Graus,

Dirk Crois en Rudy De Coninck.

Voorheen zaten de Belgian Sharks

voor twee weken in Varese (Ita-

lië), waar het weer toch wat beter

was. Niettegenstaande werd er in

Willebroek goed getraind binnen

het schema dat werd opgesteld

door Jan Boone, die samen met

de andere professor Jan Bourgois

vanuit de Gentse universiteit on-

ze nationale roeiers ondersteunt

en hun werking coördineert.

Pierre De Loof (25) en Ruben

Claeys (23) roeiden drie jaar gele-

den reeds samen in dubbel twee

(M2x) en behaalden toen een

knappe vijfde plaats op het WK

U23. Het jaar nadien op het EK bij

de grote mannen moest het duo

tevreden zijn met een B-finale.

Eind 2018 stapte De Loof dan

over naar skiff. Een kleine twee

jaar later en rekening houdend

met de goede tijden in de trials

nam het duo opnieuw in dubbel

plaats. “We zijn matuurder en

wellicht ook een stuk sneller ge-

worden. Ook de tijden op training

zijn goed om met de top te kun-

nen meedraaien”, vindt Pierre,

die aan zijn laatste semester voor

industrieel ingenieur en dus aan

zijn masterproef begint.

OP NIVEAU

De Bruggeling is tevreden dat hij

opnieuw op niveau kan roeien,

want een goed jaar geleden on-

derging hij een ingreep aan de rug

waarbij een goedaardig gezwel

werd verwijderd. Daarna kampte

hij met een stressfractuur. De lo-

catie voor het EK in Poznan is

voor hem nieuw. “Het schijnt een

snelle baan te zijn. Naast ons zijn

er nog achttien die in dubbel

meedoen. Dat is veel voor een EK.

De concurrentie zal moordend

zijn. Waar we zullen eindigen is

moeilijk te zeggen. We hebben in

dubbel al lang geen wedstrijd

meer gedaan en we weten ook

niet hoe de vorm van de anderen

zal zijn. Als wij heel goed preste-

ren, mogen we misschien van een

A-finale dromen.”

Er is nog een andere doelstelling.

De federatie wil namelijk graag

volgend jaar nog een tweede

ploegboot, zij het een zware, naar

de Olympische Spelen sturen,

naast de lichte dubbeltwee van

Brys en Van Zandweghe. “Na af-

loop van het EK zal er dan ook in

functie van die Spelen getraind

worden. We zullen in verschillen-

de combinaties roeien om te zien

welke boot en wie er het beste

uitkomt”, aldus De Loof.

ANDERE MANIER

Zijn clubgenoot Tibo Vyvey werd

voorbije zomer in lichte dubbel

met Marlon Colpaert (KRNSO)

Europees beloftekampioen en

roeit nu in lichte skiff bij de senio-

ren. “Een Europese titel in lichte

dubbel toont wel dat ik fysiek re-

delijk sterk sta, maar in skiff is het

toch een volledig andere manier

van wedstrijdroeien. Het is dus

zeker geen zekerheid dat het ook

zo goed zal gaan in dubbel. Er zijn

veel toppers die meedoen en ik

zal ook een beetje geluk nodig

hebben met de reeksen”, eindigt

Vyvey.

BRUGSE ROEIERS OP EUROPEES KAMPIOENSCHAP ROEIEN IN POLEN

“Blijkbaar een snelle baan”

_________

“Na het EK
wordt in
functie van 
de Spelen
getraind”
_________

Bruggeling Pierre De Loof op de roeitrials eerder dit jaar. (foto Vlaamse Roeiliga)

BRUGGE Tot en met

zondag heeft in Poznan

in Polen het Europees

kampioenschap roeien

plaats met twee leden

van KR Brugge. Tibo Vy-

vey in lichte skiff en Pier-

re De Loof in zware dub-

bel met Ruben Claeys.

Het ander Brugs-Gentse

duo is Niels Van Zand-

weghe (BTR) – Tim Brys.

DOOR ALAIN CREYTENS

BRUGGE Sanne Anckaert fun-

geert bij de Brugsche Rugby Club

als prop waarbij ze de scrum sta-

biliteit moet geven en de hooker

dient te ondersteunen in het snel

winnen van de bal. Bij een line-

out moet ze springers ondersteu-

nen als zij vechten om de bal. Ze

staat dan normaal vooraan in de

line-out met een springer tussen

hen in. “Eigenlijk zijn we met zes

in de scrum en we moeten heel

goed op elkaar ingespeeld zijn,

want als er een iemand verkeerd

staat, lukt dat niet zo goed”, weet

de Brugse rugbyspeelster. 

De competitie is door corona on-

geveer een maand later van start

gegaan. De dames van de Brug-

sche Rugby Club mochten op de

openingsspeeldag in derde natio-

nale meteen Waereghem Ladies

ontmoeten. BRC verloor met 5-

28. “Waregem kon goed afwisse-

len tussen pack en lijnspel en bij

hun lijnspel ook verre passen ge-

ven. Dat is iets waar wij nog een

beetje moeten aan werken. We

hebben veel nieuwe speelsters en

moeten dus nog wacht groeien.

Er is heerst alvast een toffe

groepssfeer”, aldus Sanne, leer-

kracht uit Assebroek. 

Vier jaar geleden begon ze met

rugby en is tevreden dat ze haar

sport opnieuw kan beoefenen.

“De club nam heel wat maatrege-

len om het zo veilig mogelijk te

houden.”

De dames van de BRC werden in

2018 in de B-reeks kampioen.

Ook vorig seizoen stonden ze bo-

venin. “We maken ieder jaar pro-

gressie. In het verleden was het

vooral basic, nu heeft de lijn en

het pack meer inzicht en neemt

men initiatief. We spelen nog

steeds in derde, wie weet zit er op

termijn wel meer in. In de voor-

ronde zijn er slechts vier mat-

chen. Dat maakt de kans kleiner

om daarna met een goed klasse-

ment de poules aan te vatten”,

besluit Sanne Anckaert. Op de site

Gulden Kamer in Sint-Kruis, waar

de BRC intussen zijn eigen stek

heeft, hoopt men tegen maart het

nieuwe rugbycentrum met onder

andere een clubhuis officieel in

gebruik te nemen. (ACR)

“We maken ieder jaar progressie”

Sanne Anckaert. (foto ACR)

Sanne Anckaert (Dames Brugsche Rugbyclub)




