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De rommelmarkt in het zonnetjewas een schot in de roos. Foto Nijs

In het Wolvertemse Meuzegem
washetafgelopenweekendgroot
feestnaaraanleidingvan900 jaar
Meuzegem.Eerderdit jaarwerdal
eenopeningsreceptiegehoudenen
een winterwandeling georgani-
seerd.Daarnavolgdennogenkele
knutselavonden en een paasei-
erenraap. Als kers op de taart kon

je afgelopen weekend naar een
specialetentoonstellingindekerk,
waarbij degeschiedenis vanMeu-
zegem helemaal uit de doeken
werd gedaan. Daarnaast kon je
rondkuieren op de rommelmarkt.
Wiedorsthadgekregen,konproe-
ven van twee lekkereMeuzegem-
se bieren die voor de gelegenheid

speciaalwerdengebrouwen.
Zondagstondenervooralsportie-
ve enmuzikale activiteiten op het
programma.Zowasereenwieler-
wedstrijd, kwam de koninklijke
fanfareSint-CeciliauitLonderzeel
een gesmaakt concert geven en
kon je deelnemen aan een gezins-
fietstocht. (ABH)

WOLVERTEM

Feestweekend voor 900 jaar Meuzegem

Kiwanis organiseert

loopwedstrijd voor goede doel

In het centrum van Kapelle-op-
den-Boswerd gisteren een loop-
wedstrijd georganiseerd. De or-
ganisatiewas in handen van ser-
viceclub Kiwanis. De opbrengst
gaat naar wetenschappelijk on-
derzoek rond LCH. LCH of Lager-
hansCelHistiocytoseiseenziekte
waarbij het lichaam ontregeld
raakt en er bijvoorbeeld ontste-

kingen en bloedarmoede ont-
staan. De oorzaak van LCH is nog
altijd niet bekend en daardoor
blijftdetoekomstvandevaakerg
jongekinderenmet LCHonzeker
en is onderzoek cruciaal. Na de
wedstrijd konden deelnemers
nogaanschuivenaandehambur-
gertent om weer op kracht ten
komen. (ABH)

KAPELLE-OP-DEN-BOS

De leden vanKiwanis aan de finish van de loopwedstrijd. Foto Nijs

PALESTIJNSE JONGEREN
OP UITWISSELINGSPROJECT JIZ

Devrijwilligersvan Jeugd Inter-

nationalZemst (JIZ)organise-

renkomendezomerweerhun

internationaaluitwisselings-

project voor jongeren.Voorhet

eerstontvangtdedelegatieook

Palestijnse jongeren.

De organisatie had alle moeite
om Palestijnse jongeren bij het
project te betrekken. Al sinds
2004 heeft JIZ ervaring in het
Midden-Oosten en organiseer-
dehet talvanreizennaardie re-
gio. «Na een jarenlang partner-
schapmeteenIsraëlischegroep,
is nu hetmoment gekomen om
Palestijnenuit tenodigen», zegt
Bart Haemhouts. «Een groep
jongeren uit de stad Nablus zal
deze zomer even kunnen ont-

snappen uit een wereld vol ge-
weld. Dit wordt een bijzondere
ervaring, voordePalestijnenen
voordeanderedeelnemers.»
Van30 juni tot enmet7 juli zul-
len de jongeren, samen met
deelnemersuit tienandere lan-
den, kamperen in Brussel en in
Wyompont in de provincie
Luxemburg. Tijdens de project-
week is er tijd voor plezier en
ernst.Hethoofddoel is intercul-
tureel leren. In het programma
is er een evenwicht tussen ple-
zier en ernst. Stadsverkenning,
sport, groepsspelen, quizzen,
debatteren en zingen rond het
kampvuurzijnmaarenkelevan
de activiteiten. Elke avond stel-
len enkele landen zichzelf voor
opeenlandenpresentatie. (RDK)

ZEMST

Open Vld regio Vilvoorde heeft lijst klaar
Open Vld regio Vilvoorde (Grim-
bergen, Hoeilaart, Kampenhout,
Kapelle-op-den-Bos, Kraainem,
Londerzeel, Machelen, Meise,
Overijse, Steenokkerzeel, Vil-
voorde, Wemmel, Wezembeek-
Oppem, Zaventem en Zemst)
heeft haar lijst klaarwaarmee ze
naardeprovincieraadsverkiezin-
gen trekt. De lijst telt - in tegen-
stellingtot2006-nog19inplaats
van 22 kandidaten. Na Corinne
Olbrechts (kanton Vilvoorde)
wordtdetopdrieaangevulddoor
zwaargewichten uit de twee an-
dere kantons. Roger Heyvaert

(kantonMeise)bekleedtdetwee-
de plaats en wordt gevolgd door
Dirk Philips (kanton Zaventem)
diedederdeplaatsbezet.Provin-
cieraadslid en paarden- en hon-
denliefhebber Jaak Pijpen duwt
de lijst. Verder steunen de twee
federale parlementairen van de
regio de lijst op de tiende plaats
(Luk Van Biesen) en op de acht-
tiende plaats (Lieve Wierinck).
Ook een aantal jongeren krijgt
een prominente en zichtbare
plaats:metvieropéénrij trekken
zij immers in blok de tweede ko-
lom. (DBS)

VILVOORDE

OUDSTE BURGEMEESTERVLAAMS-BRABANTVIERTTACHTIGSTEVERJAARDAG

«Mijn werk houdt mij jong»

MEISE

ANNELIES BAETEN
& DIMITRI BERLANGER

Er stonden afgelopen zaterdag
dan wel tachtig kaarsjes op de
taartvanMarcelBelgrado,aandie
gezegende leeftijd ga je meteen
twijfelen als je demanbezig ziet.
De burgemeester had gisteroch-
tendmaar liefstzeventigkilome-
terachterdekiezen, toenhij thuis
in Oppem verrast werd door zijn
familie. Zijn vriendin, vijf kinde-
ren, twaalf kleinkinderen en een
achterkleinkind stondenhemop
tewachtenmet toeters en bellen
in de hand. Bij wijze van ludieke
noot hadden ze op de grond een
aankomststreep getrokken waar
de burgemeester symbolisch
moest overrijden om de ‘tachtig’

binnen te halen. Daarna volgde
een gezellige namiddagmet lek-
keretenendrinkenenalskersop
de taart, eennieuwe fiets.

Verrassing

«Ikbenheelblijmetdeverrassing
enbenmijn familieergdankbaar
dat ze dit voormij georganiseerd
hebben» klonk het gisteren bij
Belgrado. Zelf vindt de burge-
meesterzijntachtig lenteseigen-
lijk niet zo speciaal. «Het is uiter-

aard wel een mijlpaal, maar op
zich is het niet veel specialer dan
pakweg79 jaarworden.»
Belgrado denkt er bijgevolg ook
nog lang niet aan om te stoppen
metdepolitiek. «Zo langmijnge-
zondheid het toelaat, doe ik ver-
der. Op dit moment voel ik me
nogsteedsgoeddusgaikervoor.»
Zogoedzelfs dathij voor eenvol-

gende termijn als burgemeester
tekende.Belgrado:«Bijdevolgen-
de gemeenteraadsverkiezingen
zal ik de lijst duwen,maar ik ben
wel nog kandidaat-burgemees-
ter.Wezijnbinnendepartijover-
eengekomen dat de kandidaat
met de meeste stemmen recht
heeft op de sjerp. Alles hangt ui-
teraardookaf vandecoalitie.»

AlsBelgradoeffectiefburgemees-
terwordt,betekentdatweldathij
86 jaar zal zijn bij de volgende
gemeenteraadsverkiezingen in
2018. «Datvaltuiteraardnogaf te
wachten. Als ik voel dat mijn ge-
zondheid me parten begint te
spelen, stop ik ermee. Maar zo-
lang het gaat, doe ik verder. Mijn
werkhoudtme jong.»

Deburgemeestermet zijn familie, die hemverraste voor zijn verjaardag. Foto Nijs

De burgemeester vanMeise, Marcel Belgrado, is

zaterdag tachtig jaar geworden. Demeeste bur-

gervaders zouden op die leeftijd hun sjerp al lang

doorgegeven hebben,maar daar denkt de oudste

burgemeester van Vlaams-Brabant nog lang niet

aan. Eerder raakte bekend dat hij zich zelfs op-

nieuw kandidaat zal stellen als burgemeester bij

de volgende gemeenteraadsverkiezingen. «Mijn

werk houdtmij jong», lacht hij.

ZAVENTEM
Educatieveavondrond

fotografie

De cultuurdienst, schepen van
Cultuur Ingrid Holemans (Open
Vld) en fotoclub Klik-Klak orga-
niserenmorgen om 20 uur voor
detweedekeereensocio-educa-
tieve avond rond fotografie. De
aanwezigen krijgen uitleg over
de verhoudingen tussen Iso en
Diafragma. Daarnaast wordt
ook uitgelegd hoe belangrijk
snelheidisbijhetmakenvangoe-
defoto’s.Specialistenzullenalles
duidelijkdemonstrerenmetpro-
jectieencamera indestudiovan
Klik-Klak, indekeldervanhetge-
meentehuis van Zaventem. In-
schrijvenmoetviadedienstCul-
tuur.Deworkshopisgratis.(RDK)

BRUSSEL
34-jarige man
dood aangetroffen
Een 34-jarige man is zondag-
ochtend dood aangetroffen in
de Steenstraat in Brussel. Voor-
bijgangers zagendeman liggen
rond 10 uur en verwittigden de
politie. De hulpdiensten kwa-
men nog ter plaatse, maar uit-
eindelijk kon geen hulp meer
baten en overleed de man. Het
parket onderzoekt de zaak. De
man vertoonde geen uiterlijke
tekenenvangeweld. (ABH)

ZAVENTEM
Duivels trainen
op veld KVWZ
De Rode Duivels zakken op 21,
22en23meiafnaarhetvoetbal-
veld van KVW Zaventem in de
Quinkenstraat. Daar bereiden
ze zichvooropdevriendschap-
pelijkewedstrijdentegenMon-
tenegro (25 mei) en Engeland
(2juni).Op21en22meitrainen
ze om 17 uur, op 23 mei begin-
nenzeerom10uuraan. (RDK)

ANDERLECHT
Politie vat
halskettingdief
De politie heeft donderdag-
nachteenhalskettingdiefgevat,
die op het Dapperheidsplein in
Anderlechteen41-jarigevrouw
had overvallen. De dader had
haar halsketting met bijhoren-
dehangertjesafgerukt.Depoli-
tie kon de man in de boeien
slaan. Toen hij gefouilleerd
werd, vonden de inspecteurs
nog andere gestolen juwelen.
De sierraden behoren toe aan
twee dames die eerder al be-
roofdwerden. (ABH)

VILVOORDE
Inbraken in
geparkeerde auto’s
Inbrekers sloegen afgelopen
weekend toe op het Domein 3
Fonteinen in Vilvoorde. Ze bra-
kenbinnenintweegeparkeerde
wagens.Overdebuit isnietsbe-
kend. De parking van het Do-
mein3Fonteineniseengegeer-
deplekvoor inbrekers. Ze slaan
erwelvaker toe. (ABH)

STROMBEEK-BEVER
Twee gewonden
bij vechtpartij
Bij een vechtpartij in Strom-
beek-Bever vielen in de nacht
vanvrijdagopzaterdagtweege-
wonden.Het incidentgebeurde
iets voor drie uur aan het Ge-
meenteplein.Devechtersbazen
zijn overgebracht naar het UZ
van Brussel en het Jan Portaels
ziekenhuis inVilvoorde. (ABH)

ZEMST
Wagenzesuuraankant

Een politiepatrouille die zater-
dagnacht even na twee uur een
wagenmet hoge snelheid rich-
ting Koning Boudewijnlaan in
Leuven zag rijden, liet de be-
stuurder stoppenvooreencon-
trole.De35-jarigechauffeur,af-
komstig uit Zemst, legde een
positieve ademtest af. De man
moest zijn wagen voor zes uur
aankant laten staan. (KBH)

ZEMST
Tuinhuisje inbrand

Aan de Hoogstraat in Zemst
brandde zondagochtend een
tuinhuisje uit. De brandweer-
korpsen van Mechelen en Vil-
voorde werden opgeroepen,
maar ter plaatse bleek er niets
meer te redden. Het tuinhuisje
stond helemaal in lichterlaaie.
Bijdebrandvielengeengewon-
den. (ABH)

MEISE
StomendemotoropA12

De brandweer van Londerzeel
reed zaterdagochtend om iets
voor zeven uur naar de A12 in
Meise voor een autobrand. Ter
plaatse bleekhet louter omeen
stomende motor te gaan. Na
controle keerde de brandweer
terugnaardekazerne. (ABH)

ZO LANG MIJN
GEZONDHEID
HET TOELAAT,
DOE IK VERDER
Marcel Belgrado

StijnFrancisheeftTempoOverijse
meteengeweldigevrije trapnaar
de tweedespeeldagvandeeind-
rondegestuurd. FCLuikwasvoor-
al indeeerstehelftduidelijkde
minderevanOverijse.

Sander Debroux kwam na een
kwartieralkortbijdeopener,maar
zijn harde pegel ging nipt naast de
eerstepaal.EvenlaterdeedFrancis
hetzelfdetoenhijeenreboundvan
Galeri ook naast die tweede paal
buitenkeilde.
Netnahethalfuurwashetdantoch
raak.StijnFrancis trapteeenknap-
pevrije trapindekortstehoekbui-
tenbereikvanPiré.Luikkwamniet
verder danwat verdwaalde ballen
voor het doel, waar Deweerdt en
zijn verdediging weinig last mee
had.
In de tweede helft kwam er meer
steriele druk van de bezoekers,
maar Overijse bleef gevaarlijk.
Charlier werd weggestuurd door
Debroux, maar zijn plaatsbal ging
nipt naast. De Luikse defensie
stondtewankelenendatwerddui-
delijk toen Winandts een terug-

speelbal door de benen van zijn
doelman naast de paal plaatste.
Ondertussen liep het helemaal
fout in de tribune. Een deel van de
Luikse hooligans gooide met ben-
gaals vuur en bommetjes naar de
bankendespelersvanTempoOve-
rijse. De wedstrijd werd meer-
maals stilgelegd, maar dat kon de
thuisploegnietuithaar loodslaan.
TempoOverijsegaatverdienddoor
en trekt volgende week zondag
naar reeksgenootDilbeekSport.

Ongelooflijk fier
Coach Bart Vanhoudt was onge-
looflijk fier opdeprestatie vanzijn
spelers.Aandeanderekantwashij
niet te spreken over de vernielin-
gen en het gedrag van de Luikse
supporters. «Er ontplofte een bom
net voor onze bank.Mijn oren sui-
zenen ikhebhoofdpijn», sakkerde
de coach. «Maar,we zijn altijd rus-
tig gebleven en hebben weinig

KVW ZAVENTEM ZIET PROMOTIEDROOM IN ROOK OPGAAN

Koud gepakt door snediger Virton

EINDRONDEDERDEKLASSE

Het heeft nietmogen
zijn. KVWZaventem
gaat ondanks een uit-
stekende uitgangsposi-
tie in de heenwedstrijd
op Virton niet door naar
de volgende ronde en
mag zijn promotie-
droom alweer een jaart-
je opbergen.

KOEN MERENS

Virton begon gretig aan de partij.
Eenvrije trapwerdalmeteenafge-
weerd in hoekschop. Een hoek-
schop zonder gevaarmaarwaarbij
doelman Vujadinovic zich zwaar
blesseerde.Laterzoublijkendathij
een gebroken sleutelbeen opliep.
Toch leek de thuisploeg niet echt
aangeslagen. Na een mooie actie
van Weynants kwam Etumba een
schoentip tekortombinnentedu-
wen. Molnar joeg de bal aan de
overzijde inéén tijdhoogover. Een
eerste schot van Weynants werd
door doelman Hurbain simpel ge-
pakt. Ook Ouahabi bleek niet tref-
zeker en schoot met de linkervoet
naast. De gevaarlijke Blaise zette
zich door op rechtsmaar niemand
was goed gevolgd om de bal tegen
de netten te duwen. Net voor het
halfuur kwam de thuisploeg op

voorsprong. Etumba kopte een
vrije trap binnen. De bordjes hin-
gen vrijwel meteen in evenwicht.
DeingevallendoelmanBillastdook
in de voeten vanMolnar die tegen
de grond ging. De ref floot straf-
schop die Bojovic netjes in het
hoekje plaatste. KVW Zaventem
repliceerde maar het schot van

Weynantsbelanddeoverdoel.Een
scrimmage voor het doel van Bil-
lastbelanddeindevoetenvanMol-
nar die voor een tweede doelpunt
zorgde.
Na de pauze trachtte Zaventem
meteen de bakens te verzetten,
maar het was vooral Virton dat op
tegenaanval het gevaarlijkstewas.

EINDRONDEVIERDEKLASSE

Luiksehooligans verstoren

kwalificatie van thuisploeg

TomDeCock: «Wewaren soms iets te gretig»

Trainer Tom De Cock was zwaar ontgoocheld na de
uitschakelingvanKVWoluwe-ZaventemtegenVir-
ton.
«MetVirtongaatmisschiennietdebesteploegdoor,
maarweldeploegdiehetmeest intelligentvoetbal-
de.Dieookvanscheidsrechterlijkebeslissingenpro-
fiteerde. Wij van onze kant hadden misschien net
iets te veel goesting en liepen soms te gretig te voet-
ballen.Daardoorbegonnenwe tenerveus te spelen.
We verloren onze kalmte. En op die momenten zie
je dat het verlies van Hermans en Vujadinovic toch
een leemte laat.»
«Toch zijnwede kleedkamers goeduitgekomen. De
jongensgeloofdenerechtnogin.Wekregentochwel
enkelekansen.Maardanvieldatderdedoelpuntdat

kenmerkendwasvoordewedstrijd.Eendomme, af-
geweken bal en dan weet je dat het quasi zeker ge-
speeld is. Billastheeftonszelfsnogenkelekerenbe-
hoed voor een zwaardere nederlaag. Toch zijnmijn
spelers tothet eindeblijvengaan.»
Die1-1wasdusniet zo'nbesteuitgangspositie?
«Of je dan scoort of niet zoals vandaag doet er dan
weinig toe. Dit was de negentig minuten te veel dit
seizoen. Jammer», aldusTomDeCock.

Bilstein komt over vanWhite Star
Gisterenavond, meteen na de verloren partij, zette
Gregory Bilstein zijn handtekening onder een con-
tract dat hem aan KVW Zaventem bindt. Bilstein
komtovervanWSWoluwe. (KMS)

Stijn Francis (m.) viert zijn doelpuntmet enkele ploegmaats. DHH

Etumba, die de openingstreffer lukte voorKVW Zaventem, veert hoger op danDupuis. Foto KMS

kansenweggegeven.Hetdoelpunt
viel op het perfectemoment en FC
Luikmoestconstantachtervolgen.
Hoe meer hun hooligans amok
maakten, hoe meer ze hun eigen
team destabiliseerden. Jammer
toch,wantdit is tocheenhistorisch
momentvooronzeclub.»
«Ik vond het toch niet kunnen,
want mijn spelers waren vaak in
gevaar. We geraakten eerst niet in
onze kleedkamer en nadien heb-
ben we lang moeten wachten om
buiten te komen, want er stonden

eenheleboel Luikse supporters op
het veld te roepen en te tieren.We
gaan nu rustig nagenieten van dit
succes en dan focussen we ons op
dematch tegenDilbeek.»
TTEEMMPPOOOOVVEERRIIJJSSEE:Deweerdt,Roelands,Melle-
mans,Debroux,Buyuk,Francis,Galeri(78'Wou-
ters),Ytebrouck(86'DeBruille),Melotte,Char-
lier,Henseval
FFCCLLUUIIKK:Piré,Deflandre,Winandts,Aktan,Kon-
dogbia,Marechal,Scattone(67'Kimoto),Fran-
cois,Djamba,Miranté(60'Citony),Proesmans
DDOOEELLPPUUNNTT:33'Francis (1-0)
GGEEEELL: Buyuk, Galeri, Ytebrouck, Aktan, Mare-
chal,Francois,Proesmans. (DLO)

Blaise ging nog eens door maar
Tshiala kwam net te kort om voor
een geruststellende voorsprong te
zorgen.Netvoorbijhetuurvielhet
verdict.Eenverrevrije trapvanBo-
jovicwerddoorYeyegedevieerd in
doel.Yeyedeedde thuisploegnog-
maals pijn maar Billast kon voor-
komendat Saintini scoorde. In het
slotkwartier zette Zaventem alles
op alles. Nwadikwa scoorde ei zo
na.Pannisschoothardopdoelman
Hurbain.Gounongbezounogeven
dehoopaanwakkeren,maaropte-
genaanval was het Emond die nog
bijna de score opdreef. Alweer
zorgde Billast voor een mooie pa-
rade.Eenaansluitingstrefferkwam
ernietmeerzodatVirtonverdiend
eenrondeverdergaat.
KKVVWW ZZAAVVEENNTTEEMM:: Vujadinovic (12’ Billast),
Drugmand (46' Spaey),Weynants, VanOnge-
val, Gounongbe, Etumba, Ouahabi, Abdar,
Nwadikwa,Benlouafi (65’DePauw),Pannis.
VVIIRRTTOONN:: Hurbain, Grevisse, Bojovic, Tshiala,
Dupuis,Blaise,Molnar,Emond(87’Muller),Yeye
(90’Lazic),Gustin,Saintini (76’Fostier).
DDOOEELLPPUUNNTTEENN::28’Etumba(1-0),30’Bojovic(1-
1 op str.), 38’ Molnar (1-2), 61’ Yeye (1-3),
82’Gounongbe(2-3).
GGEEEELL:: Van Ongeval, Tshiala, Drugmand, Ben-
louafi,Abdar,Weynants,Lazic,Blaise.
RROOOODD::63’Molnar.

KVW ZAVENTEM 2
VIRTON 3

TEMPO OVERIJSE 1
FC LUIK 0

WIELRENNEN PK voor junioren

VOETBAL Provinciale

Meteendemarrage inde laatstekilometerheeft Joeri Ja-
cobsgisterenalle tegenstandershetnakijkengegeven.
DeLennikenaarwerdprovinciaalkampioen inRelegem
voorGlennDebruyne.Diemochtophetpodiumals lau-
reaatbijdeeerstejaars.

Deorganisatoren inRelegemkozenvoorgeengrootsge-
doe,maargezelligheidwasgisterentroef.Vanafdeeerste
ronde viel er wat te beleven.WillemHaspeslagh kwam
alleendoor, terwijl kanshebberGerbenPersoonopach-
terstand werd gereden. Persoon had materiaalproble-
men en kon weer aanpikken, maar hij zou nooit zijn
stempel meer kunnen drukken op het gebeuren. Boris
Van Renterghem testte even de benen en bracht alles
weer samen.
DrierondenlaterwaagdenThomasVancutsem,Kenneth
Sergooris enopnieuwWillemHaspeslaghhunkans. Te-
vergeefs. Het peloton moest het toen al stellen zonder
podiumkandidaatIgnaceRoels.«Toenikietsuitmijnzak-
je wou pakken, moest ik even zonder handen rijden. Ik
maakte een stuurfout enbelandde in eenputje. Hoewel
ik nog had afgeremd, belandde ik toch tegen het asfalt.
Knie, schouderenpolsdedenpijn.»
EenpogingvanBramBeuckelaers, JochenMoensenBoris
VanRenterghemwerdgecounterddoorMaximVertong-
hen.DeuitvalvanNielsVerbraekenenBrentTrappeniers
leek meer kans op slagen te hebben. Het duo van Baal
reeddrierondenlangindeaanval.Trappeniersoverleef-
dehet langst,maarwerduiteindelijk toch ingerekend.
Op twee ronden van het einde viel de koers in een defi-
nitieveplooi. Joeri Jacobs,MaximVertonghen,BorisVan
Renterghem, GlennDebruyne en Joris Van Laer konden
zich afscheiden. JacobswonvoorDebruyneenVanRen-
terghem.BijdetweedejaarsmochtenJorisVanLaer(vier-
de) en Maxim Vertonghen (vijfde) mee het podium op.
EerstejaarsGlennDebruynewerdgeflankeerddoorBoris
VanRenterghemen JelleDelanghe (zevende).

Genieten
GlennDebruynegenoot vanzijn eersteprovinciale titel.
«Op de rush van Joeri Jacobs stond geenmaat», vertelde
de Vilvoordenaar. «Hij liet ons in de laatste honderden
meters in de steek. Mij maakte het niet veel uit. Ik wist
dat ikvooralBorisVanRentergheminhetoogmoesthou-
den. Ik had niet verwacht dat ik nog de titel zou pakken
bij de eerstejaars, want op een bepaald moment had ik
eenbehoorlijkeachterstandopdekoplopers.» (GVEL)

Defusie tusseneersteprovincialersRUSA Schaarbeeken
FC Evere is een feit. CrossingSchaarbeek-Evere isde
naamdiewerdvoorgestelddoorhetnieuwebestuur.
Maandaghakthetprovinciaal comitévanBrabanthier-
omtrentdeknoopdoor. Inderandvande fusieheeft
derdeprovincialerEtterbeekhet stamnummeropge-
kochtvanFC Evere,waardoorhetvolgend jaarmaguit-
komen indehoogsteprovinciale reeks.

Pascal Steens heeft zijn droom gerealiseerd. De sterke
manvandenieuwe fusieclubmaakte er al langgeenge-
heimvandat hij Crossing Schaarbeekwilde latenherle-
ven. «Bij beide clubs was, sinds de eerste gesprekken in
januari,dewilomte fusionerengroot», reageerthij inde
Franstalige pers. «Volgend seizoen kunnenwe een ster-
kereploegsamenstellenengebruikmakenvanmeerdere
terreinen, wat echt eenmust is voor onze jeugdspelers,
zo’n700 intotaal. Deeersteploegzalhaarthuismatchen
afwerken in het stadion van Crossing in het Josaphat-
park. Hopelijkkeurtdebondmaandagonzenaamgoed,
wantCrossing is enblijft deploegvanmijn jeugd.»
Michel Verbestel van FC Everewordt denieuwegerech-
tigde correspondent van de fusieclub, die nu al uitkijkt
naar de derby tegen RC Schaarbeek, dat in dezelfde ac-
commodaties zijn thuismatchen afwerkt en de titel
greep in tweede C. De kleuren zijn groen-wit en de kern
zal er helemaal anders uitzien. Er komt eveneens een
nieuwetrainer.
EtterbeekpluktmeedevruchtenvandegroteBrusselse
fusie,wanthetkochthetstamnummervanFC Evere. Zo-
doendepromoveert het naar eerste provinciale. Onder-
tussen tracht het via de eindronde in derde provinciale
de promotie te realiseren. Marc Cneudt blijft de trainer
en zal trachten om vanaf september het behoud te hel-
penverzekeren ineersteprovinciale. (WDw)

Fusie tussenRUSAS

enFC Evere is rond

GlennDebruynegrijpt

titelbij eerstejaars

GlennDebruynemet zijnmamaKristel, die duidelijk

haar vreugdetranenniet kan bedwingen. Foto GTG
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