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Open verenigt alle Nederlandstalige partijen

Inde faciliteitengemeenteKraai-
nemzullenalleNederlandstalige
partijensamennaardegemeen-
teraadsverkiezingentrekken.De
bedoeling isommetdeeen-
heidslijst ‘Open’hethuidige
Franstaligebestuureenhalt toe
te roepenenopnieuweenNeder-
landstalige schepen inhetbe-
stuur tekrijgen.KamerlidLuk
vanBiesen (OpenVLD)zalop14
oktoberde lijst trekken.

Lijsttrekker LukVanBiesen.

Belga

De Open-lijst heeft het licht op
groengekregenvanalleVlaamse
democratische partijen om het
logovandepartijentegebruiken
bijdevoorstellingvandelijstaan
de kiezer. De lokale afdelingen
van CD&V en Open Vld zegden
eerder al toe om de samenwer-
king verder te zetten. N-VA,
Groenensp.ahebbenhunmede-
werking nu bevestigd en zullen
eveneens kandidaten leveren.
Ookalle onafhankelijk verkozen
gemeenteraadsleden van Open
zullendelijstverdersteunen.«Zo

is het eerste doel van de Open-
lijstgerealiseerdomalleVlamin-
gen te verenigen», weet van Bie-
sen. «Ook onze tweede voor-
waardeomallegematigdeFrans-
taligenenEuropeanenopde lijst
samen te brengen, komt voor
mekaar. De bedoeling van deze
eenheidslijst isomdeFranstalige
heerschappij te doorbreken zo-
dat er eindelijk werk kan ge-
maaktwordenvaneengezonder
bestuur enenkele grotedossiers
van de baan kunnen zoals bij-
voorbeeld openbarewerken. De

kans is nu ook reëel dat er een
Nederlandstalige schepen in de
gemeenteraad zal zetelen, wat
deafgelopen legislatuurniethet
gevalwas.»
In 2006 trokken de Franstaligen
nog samen naar de kiezer onder
delijst ‘UniondesFrancophones’.
Zij behaalden toen de absolute
meerderheid.Maarvoordezege-
meenteraadsverkiezingen trek-
ken de Franstalige partijen op-
nieuw afzonderlijk naar de kie-
zer (FDF, CDH/MR, Kraainem
Unie). (KHK)

KRAAINEM

NIEUWE DIENST ‘POEZEWOEF’ HELPT MINDERMOBIELEN EN ZIEKEN

Zilverpunt verzorgt huisdieren

VILVOORDE

DIMITRI BERLANGER

«Dezenieuwedienstkomtervan-
uit het bewustzijn dat de liefde
van een trouwe hond, vrolijk vo-
geltje of lieve poes voor heel wat
senioren en gehandicapten erg
belangrijk is», vertelt Zilverpunt-
coördinator Jurgen Grauwels.
«Voor dierenvrienden op leeftijd
kan het ook een ideale bron van
divers sociaal contact beteke-
nen.»
De vernieuwende dienst zal
hoofdzakelijk met vrijwilligers
werken. «Hunwerkkangaanvan
een hond uitlaten tot bijvoor-
beeld hulp bij het schoonmaken
van de kattenbak of zelfs een be-
zoekaandedierenarts.Erhebben
zich naar aanleiding van een
broodzakkenactie die we voer-
denmomenteelalmeervrijwilli-
gers aangediend dan er werk

voorhanden is. Vilvoordenaars
die in de rats zitten omdat ze ge-
hospitaliseerd zijn of (tijdelijk)
mindermobiel geworden zijn,
kunnenduszekergeholpenwor-
den.»
De dienst wordt gelanceerd aan
een tarief van 2,5 euro per beurt.
«Wegaanooksamenwerkenmet
AZ Jan Portaels. Vanuit de sociale
dienst van het ziekenhuis was

hier veel vraag naar. Veel patiën-
tenwordenopgenomenenzitten
met grote vragen omtrent hun
diertje.Onzevrijwilligerszouden
hierdanook terhulpkunnenko-
men. OokHorteco, deVilvoordse
tuinbouwschool met een afde-
ling Dierenzorg, springt mee op
de kar. Bedoeling is een drietal
laatstejaars studenten te laten
meedraaien.Zijkunnendaardan

hun eindwerk aan koppelen. Zij
hebbenbovendienookmeerach-
tergrond enwetenmeer waar ze
moetenoplettendananderevrij-
willigers.»

Nederland
Vooral in Nederland is het sys-
teem van een huisdierenverzor-
gingsdienst ingeburgerd.«Inelke
middelgrote stad kennen ze het.

Bij ons is het vrij nieuw. In Ant-
werpenhebbenzeweleensoort-
gelijkedienst.»
Vzw Het Vilvoords Zilverpunt
staat invoorhuishoudhulp,klus-
jesdienst, boodschappendienst,
mindermobielencentrale Zilver-
mobiel, beheer Zilvertuinen en
energiebesparendemaatregelen.
DaarkomtnudusookPoezewoef
bij.

Medewerkers vanZilverpunt flyerden gisteren op demarkt inVilvoorde

enmaakten van de gelegenheid gebruik omookwat hondenuit te laten. Foto Lukas

Het Vilvoordse Zilverpunt gaat vanaf september
van startmet de huisdierenverzorgingsdienst
‘Poezewoef’. «Wewillen hiermee iedereen bij-
staan die zijn geliefd huisdier nietmeer de ver-
zorging kan bieden dat het verdient», zegt coör-
dinator Jurgen Grauwels. «Dat kan gaan van een
hond uitlaten tot hulpmet de kattenbak of een
bezoek aan de dierenarts.»

DE LIEFDE VAN EEN
TROUWE HOND OF
VROLIJKE VOGEL IS
ERG BELANGRIJK
VOOR VEEL
SENIOREN
Jurgen Grauwels
(Zilverpunt)

UitbatersAliceBoeykens enDirk Segers, linksvooraan,

en vakantiehulpDorian, linksachteraan, in de zaak. Foto Lukas

Het Mosselhuis maakt geslaagde ‘doorstart’
DirkSegers (61) enAliceBoey-
kens (60),hebbendedeurenvan
restaurantHetMosselhuis inde
Leuvensestraat zopasweerge-
opend. Inmeibestonddezaak
exactveertig jaarmaarhetkop-
pelmoestdoor fysiekeongemak-
kendezaaknoodgedwongen
driemaandensluiten.Deviering
verliepdanook inmineur tot
grote spijt vanhetduo. «Maarnu
staanweerweer.Wewillendie
40 jaarnietopeenvalsenoot la-
tenuitlopen», lachenze.

In mei jongstleden was de zaak
exact veertig jaar van hen. Maar
veel gevierd werd er niet. «We
moesten sinds 17 april noodge-
dwongen dichtdoen», vertelt
Alice.«Wezijnallebeigeopereerd
aandehandenmijnmanookaan
deschouder.Hetmoestgebeuren
wanthijkongeenmesmeervast-
houden. Het is spijtig dat het uit-
gerekend toenmoest. We waren
al een tijdje bezigmet die 40 jaar
maar alles is daardoor in duigen
gevallen.»
Dat Dirk en Alice nog alles zelf
doen,haderuiteraardveelmeete
maken. «Wewerken zonder per-
soneel. Soms zijn we blij dat de

VILVOORDE

dag erop zit. Het is best zwaar
maar ik doe het nog altijd even
graag.»
Maar nu zijn de zorgen van toen
stilaan vergeten. De zaak is weer
open. «Wezijn goed van start ge-
gaan», gaat Alice verder. «En van
onze fysieke ongemakken heb-
ben we geen van beide nog last.
Ook de mosselen zijn van goede

kwaliteit. Dus ook op dat vlak
hebbenwegeenklagen (lacht).»
LietenDirk enAlice zich eenpaar
maanden geleden nog ontvallen
dat een goede overnemer wel-
komwas,danlijktditnuietsmin-
der bij hen ‘te leven’. «Maar onze
leeftijd isdaar.Alserzicheengoe-
de kandidaat aandient, gaan we
eralleszinsmeepraten.» (DBS)

Auto vluchtmisdrijf mogelijk teruggevonden

De politie van Vilvoorde heeft
mogelijk de wagen teruggevon-
den die afgelopen zaterdag be-
trokkengeraaktebij eenongeval
met een bromfiets op het kruis-

punt van de Jan Roelantstraat
met de Diegemstraat in Mache-
len.
Twee meisjes van 22 en 25 jaar
geraakten toen redelijk zwaar

gewond. De bestuurder pleegde
vluchtmisdrijf. De eigenaar van
de wagen ontkent voorlopig de
feiten.

(RDK)&(ABH)

VILVOORDE

Cannabiskweker tapte elektriciteit af

Een57-jarigemanuitZemst ris-
keertook inberoepeenserieuze
somgeld temoetenbetalenvoor
hetkwekenvancannabis.Naast
eencelstraf eneenboete riskeert
deman immersmaar liefst
17.000euroschadevergoeding
aan Iverlek.Voorde lampenvan
zijnplantagehadhij immers
elektriciteit ‘gestolen’.

De vijftiger had een vriend en
dienspartner inhuisgenomenin
2009. Om geld in het laadje te
krijgen besloten de twee om in
een lokaaltje naast hun huis in
Zemst cannabis te kweken. Tus-
sen december 2009 en septem-
ber 2010 oogstten ze voor zo’n
slordige 22.000 euro aan canna-
bis. Aan dit mooie liedje kwam
echter snel een einde, want de
twee kregen al snel ruzie over de
verdeling van de winst. Het ging
zelfszoverdatdepartnervanzijn
kompaan een ‘anoniem’ tele-

foontjedeednaardepolitiewaar-
na de hele plantage opgerold
werd. Ineersteaanleghaddeman
een celstraf van 20maanden ge-
kregen en een boete van 5.500
euro,met daarbovenopnog eens
deschadevergoedingvanIverlek.
Ook de 22.000 euro aan vermo-
gensvoordelen uit het misdrijf
werden verbeurd verklaard. Om
deze financiële gevolgen te mil-
derenwashij inberoepgegaan.

Veel kosten
«Ikhebergeenwinstuitgehaald,
integendeel ikhebveelkostenge-
maaktaandeplantage»,verklaar-
dehij.Deprocureur-generaalhad
geenmedelijdenenvorderdeeen
bevestiging van de eerste straf:
«Het schoentje wringt bij de ge-
loofwaardigheid van de man. Ik
stel serieuze vraagtekens bij zijn
uitleg.»
Uitspraakop12september.

(WHW)

ZEMST

40ste voetbaltornooi VK Daltons

Het 40ste voetbaltornooi van VK
DaltonsuitMalderenvindtplaats
op11, 12, 15en18augustus.Deze
voetbalploegspeelt inde1eAfde-
ling van het Koninklijk Vlaams
Sportverbond, afdeling Vlaams-
Brabant. Jaarlijks wordt er een
voetbaltornooi ingerichtmeteen
8-talploegenuitderegio.endit in
2012 voor de 40ste keer. Plaats
van het gebeuren : terrein De

Decker-Van Riet op de Kouter-
baan in Malderen. Er is een
springkasteel voor de kinderen,
en eet- en drankgelegenheid. Op
zaterdag18augustus,nadefinale
omstreeks 20 uur zijn er optre-
dens van de groepen Stick & Sto-
nesenStraatlawaai.
Meerinfoopdewebsitewww.vk-
daltons.be

(DBS)

MALDEREN

VILVOORDE

520 niet-Belgen

nemen deel aan

verkiezingen

De stad heeft ongeveer 4.500
niet-Belgenaangeschreven(ge-
boren vóór 14 oktober 1994) in
het kader van een sensibilise-
ringsactie rond de gemeente-
raadsverkiezingen. Deze groep
vertegenwoordigt ongeveer 11
% van de totale bevolking van
Vilvoorde.Hiervanwarenal327
personengeregistreerd in2001
of in 2006. Deze personen
moesten hun registratie niet
meer herhalen. Tot 30 juli 2012
werden 93 nieuwe aanvragen
van EU-burgers ingeschreven
en ongeveer 100 niet EU-bur-
gers. In totaal komt dit neer op
ongeveer 520 niet-Belgen die
geregistreerdzijnomdeeltene-
menaandegemeenteraadsver-
kiezingen van 14 oktober. Een
80-tal aanvragen werd gewei-
gerd om de reden dat zij nog
geen 5 jaar wettig verblijven in
België. (DBS)

ELEWIJT

Driesstraat drie

weken dicht

Momenteel zijn er riolering- en
wegenwerken in uitvoering in
de Tervuursesteenweg in Ele-
wijt, in het gedeelte tussen de
Waversebaan en de R. Schu-
manlaan. Om het fietspad over
deDriesstraat (aandehoek van
het tankstation Q8) te kunnen
aanleggen, is de Driesstraat
sinds dinsdag drie weken lang
afgesloten ter hoogte van de
Tervuursesteenweg. (RDK)

STEENOKKERZEEL
Avondwandeling

Witloofstappers

Wandelclub De Witloofstap-
pers organiseren vanavondeen
wandeltocht in de natuur van
Steenokkerzeel. Het vertrek
staat om 19.30 uur aan de kerk
gepland. Deelname is gratis.
Deze wandelingen zijn niet al-
leenvoor leden.Ookniet-leden
zijnwelkomenkunnenzoken-
nismakenmetDeWitloofstap-
pers. (RDK)

STERREBEEK

51-jarige man

stierf

natuurlijke dood

De 51-jarige man die dinsdag
dood aangetroffen werd in zijn
woning aan de Kleine Geest-
straat in Sterrebeek is waar-
schijnlijk een natuurlijke dood
gestorven. Dat bevestigt het
Brusselse parket. Op zijn li-
chaam werden geen uiterlijke
tekenen van geweld aangetrof-
fen. Niets doet dus vermoeden
dater een tussenkomst zouzijn
vanderden. (ABH)

BRUSSEL

54-jarige man

pleegde zelfmoord

De54-jarigemandiemaandag-
avond dood werd aangetroffen
inhetkanaalvlakbijhetReders-
plein in Brussel heeft wellicht
zelfmoord gepleegd. Een voor-
bijganger had het lichaam van
Louis D. opgemerkt waarop hij
de hulpdiensten verwittigde.
Dewetsdoktersteldevastdater
geen tussenkomst van derden
aan te pas. Daardoor heeftmen
nu sterkte vermoedens dat de
manzelf uithet levenstapte.

(ABH)

TERVUREN
Fietsergevallen

Een fietser is gisteren gevallen
opdeBrusselsesteenweginTer-
vuren. Het ongeval deed zich
voor rond iets voor 11 uur. De
70-jarige V.M. werd gewond
overgebracht naar Gasthuis-
berg. (ABH)

VERKIEZINGEN
14 OKTOBER

Burenstrijd
blijft onbeslist

WS WOLUWE - KVW ZAVENTEM 1-1
Devriendschappelijkeburenstrijd
tussenWhiteStarWoluweenKVW
Zaventembleefmeteen1-1gelijk-
spelonbeslist.Nochtansmochtde
thuisploegaanspraakmakenop
meer,maareensterkekeepende
Vujadinovichield langzijnnetten
schoon.

Dewedstrijdkwamtraagopgangen
pas na een kwartier kregen we de
eerste kans te zien. Ulens kopte een
voorzetvanGuerenneniptnaast.Vijf
minutenlaterkwamZaventemgoed
wegtoenHercoreenhoekschopvan
Bryssinck hard op doel kopte. Van
Ongeval redde op de lijn. De thuis-
ploeg rook de openingstreffer en
duwdehet gaspedaalwat harder in.
NaeenknappeaanvalschootAmoah
staalhardopdoel.Vujadinovickreeg
de bal niet onder controle, gelukkig
voor hem kwam Guerenne net iets
te laat om binnen te tikken. Aan de
overkanteenzeldzameactievanZa-
ventem met een afstandschot van
Ouahabi dat op de doellijn gered
werddoorMinsart.
NadekoffiedrukteWhiteStardebe-
zoekers op eigen helft,maar de vele
kansen leverden geen doelpunt op.

Tien minuten voor het einde kreeg
de thuisploeg dan tochwat het ver-
diende. Mapti kon een voorzet van
daSilvasimpelbinnentikken.White
Star verzuimde om de score verder
uit te diepen en kreeg in de slotmi-
nuut het deksel op de neus. Na een
snelle tegencounter plaatste Gilles
Peetersdebal indeverstehoekvoor-
bijMinsart.
DOELPUNTEN: 80' Mpati 1-0, 89'
Peeters1-1. (DHH)

SylvainMacemetMohammed
Ouahabi in zijn rug. Foto DHH

OEFENWEDSTRIJDEN

Dilbeekbijt fel van zich af

KenzoRivera (l.) enEvaristeNgolok. Foto GTG

BRUSSELS NIPT BAAS IN OEFENMATCHTEGEN UNION

In een evenwichtigematch

namUnion hetmeeste initia-

tief, maar bleken de bezoe-

kers scherper en efficiënter

voor doel. Brusselsspeler

Maksunic scoorde twee keer.

FRANCIS MARISSENS

Sadin moest al snel Pottiez van een
goal houden en bokste hij ook een
bal van Karagianis in corner. Aan de
overzijde vond Van Oudenhove al
primaCasagolda,maardieprobeer-
demet de voet in plaats van binnen
te koppen.Duswashet aan FCBrus-
sels om de score te openen: Fievez
schilderde een hoekschop op het
hoofd van de inlopende Maksunic.
Een nummertje dat ze diep in de
tweedehelft nog eens zoudenover-
doen: bij Union stond men erbij en
keekmenernaar.
Sowprobeerde danmaar de bakens
te verzetten, snoepte de bal af van
Kawayaenzette eenéén-tweetje op
metCorteletti,maarschootdaninde
korte hoek op Van den Eynde. Het
wasdezelfdeSowdiewat lateropei-
gen helft in de fout ging, het leder
domverspeelde aanEninful. Die gaf
meteendooraanSianiendeex-Uni-
onist lietpromptziendathijhetdoel
in het Dudenpark nog altijd blinde-
lingsweet staan:hijmiktedebal via
de verste paal tegen de netten. De
Kameroense spits kreeg bij z'n ver-

Sadjaloio Sow (Union, l.) had de handen volmetAydinMaksunic vanBrussels. Foto Tresignie

Maksunic goed bij schot

vanging in de tweede helft een open
doekjevanhet thuispubliek.
Demooiste combinatie kwamer net
voor rusten:VanOudenhoveopende
perfect voor (Anthony) Cabeke, die
stak door naar Godefroid. Corteletti
en Casagolda stonden klaar voorin,
maar het ging naar Haroun die de
openkansopVanDenEyndeschoot.
Ook na de rust (en met vele wissels)
bleef het heen enweer gaan. Tamou
schoot op de paal en seconden later
was het bijna raak aan de overzijde:
Haroun kreeg echter de bal niet over

delijn.DusbediendeVanOudenhove
vanop hoekschop Corteletti en die
verraste de Molenbeekse verdedi-
gingmeteenvolley.
Maksunic diepte de score dus weer
uit ophoekschop. Union ging nog op
zoeknaareengelijkspel,maarkwam
nietverderdandeaansluitingstreffer
vanBombele. Bij FCBrussels kreegEl
Banouhi een kwartier voor tijd een
tweede gele kaart onder de neus.
Maar het numerieke overwicht kon
de thuisploeg niet meer ten gelde
maken:eenschotvanDelmottewerd

door Aalhoul in extremis afgeblokt
Bombelegleedde laatstekansnaast.

UUNNIIOONNSSGG:Sadin,AnthonyCabeke(79'Rogojina),
Vanhamel,Hoyois(46’Noto-Millefiori),DeCastris;
Godfroid (66’Brackman), Sow(54’Dandois),Van
Oudenhove, Haroun (66’ Delmotte); Casagolda
(75’Chairi),Corteletti (66’Bombele)
FFCCBBRRUUSSSSEELLSS::VanDenEynde,ElBanouhi,Nicaise,
Kawaya,GregoryCabeke;Pottiez,Eninful(72’Aal-
houl),Maksunic,Nahimana (65’ Cassama); Kara-
gianis (46’Tamou),Siani (65’Badiane)
DDOOEELLPPUUNNTTEENN:27’Maksunic(0-1),34’Siani(0-2),
51’Corteletti(1-2),72’Maksunic(1-3),78’Bombele
(2-3)
GGEEEELL:ElBanouhi,Maksunic
RROOOODD:75’ElBanouhi (2xgeel)

OEFENWEDSTRIJD

MalloryAmys (Ga.,r.)met MaximBreugelmans. Foto GTG

FC GANSHOREN - DIEGEM SPORT 0-3

Bezoekers winnen zonder veel moeite
Diegemheeftgisterenavonddeoefen-
matchopGanshorenmet0-3gewonnen.
Deploegspeeldeeengoedeeerstehelft,
maarkonpasnaderustechthetverschil
maken.

De bezoekers kregen in de eerste helft
meerdere goede mogelijkheden, maar
moestenwachten tot op het halfuur omde
scoreteopenen.Ganshorenzettedebuiten-
spelvalopenenVergauwenkondaarmaxi-
maal van profiteren. Hij kwam alleen voor
doelmanRaesenscoorde.

Na de pauzewas het spel zeer rommelig, al
kon El Katthabi snel de 0-2 tegendenetten
schieten.Hijbenutteeendoorsteekpassvan
Jacobs. Een kwartier voor tijd besliste Ver-
gauwendematch helemaalmet een twee-
de treffer.
DiegemtrainerStefVanDeVeldewasgema-
tigd tevreden. «We hadden dinsdag zwaar
getraindendatzag je inhetspelbeeld. Inde
eerstehelftbrachtenwegoedvoetbal,daar-
nawerdhet zeermatig.»

DDOOEELLPPUUNNTTEENN:29’Vergauwen(0-1),47’ElKatthabi
(0-2),75’Vergauwen(0-3).(EVL)

Wielrennen
DIMITRI PEYSKENS START IN TOMBEEK

«Hopelijk langs
de oude omloop»

ZaterdagwordenindeOverijsesedeelgemeente
Tombeekdeeliterennerszondercontractenbe-
loften losgelaten.StreekrennerDimitriPeyskens
vertrekterals favoriet.

Tenminste,alsdeomlooplangsdeBergstraatgaat,
stipt hij aan. «Ingevolge wegeniswerken redenwe
vorig jaar over Terlanen en was de omloop niet
zwaargenoegomde150-koppigebendeuit elkaar
te houden.Nudewerken teneinde zijn, hoop ik dat
we opnieuw het oude vertrouwde parcours langs-
heendeBergstraatvoordewielenkrijgen.Dieklim
ligt me en dan zie ik het nooit tot eenmassaspurt
komen.De benen zijn de laatsteweken goed en na
mijn vijfdeplaats indeRondevanLuik zit het inhet
hoofdeveneensgoed.Deweekeropwil ikopnieuw
eens alles uit de kast halen,want dan volgt deMe-
morialStefFluyt,waarindefamiliebelangeneenrol
spelen.StefsweduweMartineismijndoopmeteren
die koers is uiteraard wat speciaals. Daarna gaat
alle aandacht uit naar het nationaal kampioen-
schapwaarin ik zoweluitkijknaardeweg-alsnaar
de tijdrit. Nadien volgt een rittenkoers in het voor-
gebergtevandeFransePyreneeën.Neen,detankis
voorlopig nog niet leeg. Dat had ik zaterdag nog
doortoenikmeindeKreiz-BreizinFrankrijkbehoor-
lijkuitdeslagtrok.» (DVHO)

Baanwielrennen

VandaagSupercup inElewijt
VandaagvindtopdewielerbaanDenReggel inEle-
wijtdeSupercupvoornieuwelingen, juniorenen
dames jeugdplaats.Ophetprogrammastaanvol-
gendedisciplines:200m(vliegendestart),afval-
ling(drieronden), scratch(vierenvijfkm),punten-
rit (achtentienkm)enklassprinten(vierenzes
ronden).Destart isom18uur. (MMZ)

Voetbal H kort

FC Brussels vrijdag7/9
tegenSKSint-Niklaas

HFCBRUSSELS
MiddenvelderHenriEninful,ex-Standardenhet
afgelopenseizoenaandeslagbijhetHongaarse
Ujpest, ismomenteelopproefbijFCBrussels.Ook
JonathanDelfessewoondedinsdagdetrainingbij,
maardiegafal tekennendathijzogoedalszeker
nietzalkomen.VerderzijnertweeSenegalese
spitsenopproef.Decompetitiewedstrijdophet
veldvanSint-Niklaas,voorzienopzondag9sep-
tember2012om15uur, isvervroegdnaarvrijdag7
september2012om20uur. (NFA)
HOEFENWEDSTRIJDENVANDAAG
19.00 RCBoortmeerbeekA-OHLeuven(bel)
19.15 Tielt-Winge3000-Eendr.Zelem
19.30 SKLeeuwA-FCGalmaardenA
19.30 SVAlsembergA-VCItna ItterbeekA
19.30 FCDworp-ExcBievene
19.30 SKOpwijk-VKLiedekerke
19.30 V.Tervuren-Oviedo-AsturianaAnd.
19.30 ZemstSp. -SC.EtoileBruxelles-Cap.
19.30 CS.OhainA-CS.BrainoisB
19.30 FCVVTildonk-FCPeutie
19.30 VKBorchtlombeek-AsseTerHeide
19.30 CVV.Elewijt -FCRamsdonk
19.30 VKLiedekerkeB-VKBorchtlombeekB
19.30 FCMelsbroek-VCBertem-Leefdaal
19.30 VCBertem-LeefdaalB-St.BierbeekB
19.30 Eendr.Peizegem-Baardegem
19.30 FCHever-FCRap.Wezemaal
19.30 VBeerselDrogenbosA-Ras.SaintoiseA
19.30 Sp.Kortenberg-FCHerent
19.30 FCPerk-FCBeigem
19.30 ROFCStockel -WhiteStarWoluwe(bel)
19.30 St.Haasrode-ACBetekom
19.30 U.Lovenjoel -KorbeekSp.
19.30 RCBoitsfort -RCSchaerbeek
19.30 HOHuizingen-FCRhodienne-DeHoek
19.30 VillersMatima-FCMarbaix
19.30 VKHuldenbergA-Sp.Budingen
19.30 Sp.Erps-Kwerps-SKNossegem
19.30 Erc.Hoeilaart -Racing JetWaver
19.30 SJ.Londerzeel -Sp.Tisselt
19.30 RCWaterlooA-ES.Braine
19.30 SKSteenhuffel -Opstal
19.30 WaverLimal -RasLessines-Ollignies
19.30 FCKap.o/d.BosA-NielseSVA
19.30 Sna.Keiberg-ZoerleA
19.30 VKLinden-DiegemSport(bel)
19.30 Eendr.MazenzeleA-Asse-Zellik2002A
19.30 VZuun-Leo.UccleFC
19.30 FCLennik-SVKobbegem
19.30 SKVlezenbeek-FCAnderlecht-Milan
19.30 Sp.Rotselaar-FCBinkom
19.30 VBeerselDrogenbosB-RAS.SaintoseB
19.30 JS. Ittroise-CS.Nivellois
19.30 RAS. Jodoigne- JS.Chaumont-Gistoux
19.30 FCWambeek-FCHumbeek
19.30 KorbeekSp. -U. Lovenjoel
19.30 FCWezembeek-R.UnionSt.-Gilloise(res)
19.30 FcBlackStarN-HA-FCMerchtem2000
19.30 FCTollembeek-Deftinge(bel)
19.30 FCMoorselA-VCSterrebeek(bel)
19.30 VKWemmelA-FCSchepdaalA
19.30 SCOrsmaal-FCGeetbets
19.45 ASE.Chastre(A/B)-US.Ophain(A/B)
19.45 SKOttenburg-TempoOverijse(natres)
20.00 RU.AuderghemB-OC.SartT-RisbartB
20.00 FCStrombeek-FCHerne
20.00 CSMachelen-GroenRoodKatelijne
20.00 CS.Brainois -RusCourcelles
20.00 VCKessel-Lo2000-RC Butsel
20.00 RSD. JetteB-VKWemmelB
20.00 JS.Chaumont-Gistoux-SCM.Braine
20.00 FCGrez-Doiceau-CSWays-Genappe
20.00 FCKosovaSchaerbeek-RRCEtterbeek
20.00 BrucomSp. -StadeEverois
20.00 RCEtterbeekB-OFCStockelB
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UNION SG 2
FC BRUSSELS 3

DILBEEK SPORT - OHL 2-4
OHL zakte met een vijftal basisspe-
lers naar het Roelandsveld af. Uiter-
aard zou de waardeverhouding de
bezoekers naar een gemakkelijke
zegeleiden.Tochduurdeheteenhalf
uur vooraleer de gasten de score
konden openen via Joren Dehond.
Dilbeek Sport beet fel van zich af.
Niels Spotbeen kon enkeleminuten
later zelfs gelijkstellen. Maar nog
voorderustzorgdeTulasnevooreen
bezoekendevoorsprong.
Brogno zou na de kampwissel de

scoreophetuurverderuitdiepen.De
van Heppignies overgekomen Di
Grigio zou voor de thuisploeg de
aansluitingstreffer aantekenen. Jo-
renDehondmaaktekortvoorafflui-
tenhetverschilweer iets groter.
Sportief manager Patrick Vander-
poorten toonde zich tevreden. «Een
bitsigemaar goedepartij . Uiteraard
had OHL meer balbezit. Maar onze
jongens hebben zich behoorlijk van
huntaakgekweten.»
DOELPUNTEN: 30' Dehond (0-1), 37. N. Spotbeen
(1-1),40'Tulasne(1-2),62'Brogno(1-3),70'DiGrigio
(2-3),85'Dehond(2-4). (KMS)


