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BRUSSEL

Bagagedieven
opgepakt

In Brussel zijn zaterdag twee twin-
tigers opgepakt die verschillende
bagagediefstallen zouden hebben
gepleegd in treinstations over heel
het land.
Hetduo,23en27 jaaroud,gingtel-
kens op dezelfde eenvoudige ma-
nier te werk. Terwijl de ene het
slachtofferafleidde,gingdetweede
ervandoormetdebagage.Volgens
het Brussels parket sloegen ze on-
deranderetoeinstationsinBrussel,
LuikenBergen.Hundiefstallenwer-
denvastgelegddoorbewakingsca-
mera’s, maar de daders werden
nooitgevat.Toteenpolitiepatrouil-
legisterenineenBrusselsstationde
tweemannenherkende. (WHW)

«Onze kinderen zijn de dupe»
BEIGEM

Hoewel Grimbergen bij de Vlaamse regering
700.000 euro had aangevraagd voor de bouw
van zes nieuwe klaslokalen in de gemeentelijke
basisschool van Beigem, komt de gemeente ook
dit jaar niet in aanmerking voor financiële steun.
Hetzelfde verhaal is te horen bij andere gemeen-
tes in de Vlaamse rand, die steedsmeer anders-
talige leerlingen over de vloer krijgen. Daardoor
kunnen inwoners hun kinderen zelfs nietmeer in
de eigen gemeente naar school laten gaan.

KENNY HENNENS

Indegemeentelijkebasisschool ‘t
Mierken in deelgemeente Hum-
beekwerden in2011al tweecon-
tainerklassen geplaatst om het
acuut plaatsgebrekop te vangen.
Maaromdatditslechtseenoplos-
sing op korte termijn is, diende
het gemeentebestuur een subsi-
dieaanvraag in van 700.000 euro
voor zesnieuweklaslokalen.
Toch grijpt de school ook dit jaar
naast de pot van de Vlaamse re-

gering, waardoor er elk jaar op-
nieuwheelwat leerlingengewei-
gerd moeten worden. «Vele ou-
dersmoetenhunkinderenalnaar
een school in een andere deelge-
meente brengen wegens plaats-
gebrek in de meest nabijgelegen
kleuter- of lagere school», trekt
burgemeester Marleen Mertens
(CD&V)aandealarmbel.
«Bovendien is het aantal geboor-

tes in onze gemeente de laatste
jarenfelgestegen.Rekendaarnog
eensbijdatheelwatBrusselsege-
zinnen hun kinderen hier naar
school sturen,waardoordecapa-
citeitsproblemendekomendeja-
renalleenmaarzullentoenemen.
Zeker nuBrussel beperkte finan-
ciële steunkrijgt endedruk inde
hoofdstadeveneenszal stijgen.»
Toch hoopt burgemeester Mer-
tens nog op een nieuwe kans in
maart,wanneerdeVlaamserege-
ring een tweede begrotingscon-
troleplant.
«We zullen dan ook een nieuwe
motivatieaanonsdossiertoevoe-
gen. Hopelijk heeft de regering
daarwelorennaar.Wemoetenzo
snel mogelijk nieuwe klassen
creëren, want ook het gemeen-
schapsonderwijs en de vrije
schoolbarstenuithunvoegen.»

Wachtlijsten
Hetzelfdeverhaal is tehoreninde
Druivenstreek. In Hoeilaart bij-
voorbeeld hebben vooral kinde-
rendiegeborenzijn in2005(158)
en2006(154)problemenomzich
in te schrijven.
«Voor die twee jaren zijn er nu
nog steeds wachtlijsten», weet
onderwijsschepenEvaDeBleeker
(Open Vld). «Onder meer de ba-
sisschool het Groene Dal is drin-
gendaanvernieuwing toe.De lo-
kalen worden daar nog met gas-

BurgemeesterMarleenMertens aan de containerklassen inGrimbergen. Foto Dieter Nijs

PLAATSTEKORT SCHOLEN DWINGT INWONERS NAAR BUURGEMEENTEN

Ook de Nederlandstalige ge-
meentelijke basisschool in
Kraainem barst uit zijn voegen.
DeFranstaligemeerderheidwil-
dedaar inhetverledeneenstok-
je voor steken door het leerlin-
genaantal te beperken tot 200,
maar daar zijn ze ondertussen
vanafgestapt.
De school herbergt nu 411 leer-

lingen.
«Ookwij hebben hier twee con-
tainerklassen, maar gelukkig
hebbenwedeFranstaligemeer-
derheidnutochkunnenovertui-
genomeensubsidiedossier inte
dienen»,weetoppositieraadslid
Luk Van Biesen (Open Vld).
«Maar als je weet dat er een
wachtlijst is in Vlaanderen van

minstensvijf jaar, zaldienieuw-
bouwnognietvoormeteenzijn.
Nochtans is ze broodnodig, ook
al omdatwe steedsmeer Frans-
talige leerlingen inonzeklassen
terugzien. Dat komt omdat er
steedsmeergezinnenuitwijken
vanuit Brussel, terwijl vroeger
vooraldeomgekeerdebeweging
werdgemaakt.» (KHK)

KRAAINEM

«Hopen op nieuwbouw voor Nederlandstalig onderwijs»

BendevanvijftienRoemenenvoorrechter

Vijftien Roemenen moesten zich
voor de correctionele rechtbank
van Brussel verantwoorden voor
diefstal, heling en witwassen. Ze
waren actief in de omgeving rond
Brussel,LeuvenenTienen.Eendeel
van hen regelde valse papieren.
Anderenlichttenslachtoffersopen
pleegdendiefstallen.Somsgingen
ze gewelddadig te werk. Zo be-
schoten ze een winkelier die hen
achtervolgdenadathijhenbetrapt

had. De bende kon geklistworden
nadat in Beersel vier Roemenen
opgepaktwerdenvoordiefstal.Die
haddencontactmeteengroephe-
lers.Omdateenvandeopgepakte
dieven zelfs in zijn cel nog via een
binnengesmokkelde gsm contact
hieldmetderestvandebendekon-
den de speurders hen inrekenen.
Het parket vorderde celstraffen
tussen de 2 en 40 maanden. Uit-
spraakop22februari. (WHW)

BRUSSEL

WOLUWE
82-jarige vrouw
bijt overvaller
Een 20-jarige Brusselaar heeft
niet zijn beste weekend achter
de rug. Deman kwam zaterdag
naar het Woluwe Shopping
Center,waarhij ruziekreegmet
zijnvriendindieaanhetwerken
was in een vandewinkels. Om-
dat zeniet naarhemwilde luis-
teren, stal hij haar handtas en
trokermeenaarhetparkeerter-
rein, waar hij haar opwachtte.
Daarvielhijzijnvriendinaanen
duwde haar hardhandig tegen
de muur. Enkele veiligheids-
agenten kwamen tussenbeide
enkondenhemovermeesteren.
Hierna werd hij overgebracht
naar het politiecommissariaat
waar bleek dat hij enkele uren
voordien een halsketting van
eenbejaardevrouwhadgepikt.
Ditwasechternietvaneenleien
dakje gelopen. De 82-jarige
vrouw had haar overvaller im-
mers enkele keren stevig gebe-
ten.Dekranigedameraakteniet
gewond. (WHW)

WATERMAAL-BOSV.
Aanval op
kruidenier
Een 24-jarige agressieveling
heeft zaterdag een kruidenier
aangevallen met een honkbal-
knuppel. De dader konworden
ingerekend door enkele getui-
gen.
Dedaderstaptedekruideniers-
zaak binnen en vrijwel onmid-
dellijk viel hij de uitbater aan
metdeknuppel.Hetslachtoffer
raaktegewondaanhethoofden
werd nadien naar het zieken-
huis overgebracht. Enkele ge-
tuigen, waaronder een familie-
lidvandekruidenier,kondende
daderovermeesteren.
Waarom hij de kruidenier aan-
viel, is nog niet duidelijk. Het
bleek tegaanomeenmandieal
bekend staat bij het gerecht
voor eerdere geweldplegingen.
Het parket heeft aan de onder-
zoeksrechter om zijn aanhou-
dinggevraagd. (WHW)

MACHELEN
Dieven viseren
bedrijf en wagen
Afgelopen zaterdagwerd er in-
gebroken in een bedrijf in de
Lambroekstraat. In de Vander
Aastraat stelde de eigenaar van
eenwagenvast dat zijn gpswas
gestolen. IndeSchetsstraatheb-
ben onbekenden dan weer ge-
probeerdomintebrekenineen
woning.Depolitieheeftvoorlo-
pig nog geen spoor naar de da-
ders. (KHK)

VILVOORDE
Inbraak in woning
Zaterdag zijn er inbrekers aan
hetwerk geweest in eenhuis in
deAnemonenstraat.Metwelke
buit ze aan de haal gingen, is
niet bekend. Niemand in de
buurtheeft ietsverdachtsopge-
merkt. De politie is nog steeds
opzoeknaardedaders. (KHK)

TERVUREN
Dakgoot losgerukt
Indenachtvanzaterdagopzon-
dag is de dakgoot van een huis
in de Vestenstraat in Tervuren
losgekomen. De brandweer
moest zondagnamiddag om
16.20 uur eveneens uitrukken,
omdatvanhetzelfdehuisenke-
le pvc-platen op de weg waren
beland.Erwasgeenhindervoor
het verkeer en ook voor de be-
woners valt de schade al bij al
nogmee. (KHK)

VILVOORDE
Tweeinbraken

indezelfdestraat

In de Parkstraat inVilvoorde pro-
beerden dieven donderdag in te
brekenindekeldervaneenappar-
tementsgebouw, maar ze moes-
ten hun inbraakpoging om een
nogonbekenderedenstaken.Wat
verderop drongen dievenwel een
woningbinnen. (RDK)

KRAAINEM

HareZotheidWendi I werd dit jaar verkozen
totPrinsesCarnaval. Foto Dieter Nijs

vuurtjesverwarmdenookdeiso-
latie laat er te wensen over. Dat
kanookmoeilijkanders,wanthet
gebouwismeerdan30 jaaroud.»
«Ik stel me vooral vragen bij de
opvolgingvandedossiersdoorde
Vlaamse regering», gaat De Blee-
kerverder.
«Ik heb vernomen dat ze nu pas
bezig zijn met de behandeling

van de subsidieaanvragen die al
ingediend werden in de tweede
helft van 2001. De verschillende
dossiers vragen zo’n 210miljoen
euro steun, maar er is slechts 30
miljoen voorzien. Ik denk datwe
pech hebben dat we maar een
kleine gemeente zijn in vergelij-
king met Mechelen of Antwer-
pen, die dan ook harder kunnen

schreeuwen. Het ziet er dus naar
uit dat we in Hoeilaart nog heel
lang gaan wachten op financiële
steun. Dat is jammer, want onze
eigenjeugdkomtsteedsmeeron-
derdruktestaanvananderstalige
kinderen. De verdeling Neder-
landstalige/anderstalige leerlin-
gen is inveleklassennamelijknu
albijna50/50.»

DE CAPACITEITS-
PROBLEMEN
ZULLEN DE
KOMENDE JAREN
ALLEEN MAAR
TOENEMEN
Burgemeester
Marleen Mertens

Bestuurder knalt in op marktkramer

Eenautobestuuderknalde inde
nacht van zaterdag op zondag
om 4.20 uur op de A12 in Lon-
derzeel achteraan in op een
marktkramer. Demarktkramer
wasalvroegopdebaanenwerd
aangereden ter hoogte van de
afrit Londerzeel industrie in de
richting van Brussel. De be-
stuurder van het aanrijdende
voertuig werd door omstaan-
ders uit het wrak geholpen en

LONDERZEEL

Dewagen die op demarktkramer inreed, was zwaar gehavend.
Foto Dieter Nijs

pleegde nadien vluchtmisdrijf.
De 57-jarige man uit Wolver-
temwerd even later aangetrof-
fen in het centrumvan Londer-
zeel.Hijwasdronken,maarwas
niet gewond. Na ondervraging
doordepolitiewerdhijvooralle
zekerheid preventief overge-
bracht naar het ziekenhuis van
Reet. De marktkramer raakte
niet gewond. Zijn voertuig liep
wel schadeop. (ABH)

Wendi Deswert is Prinses Carnaval
Afgelopenzaterdagheefthetge-

meentelijkcarnavalscomitévan

Kraaineminzaal ‘Cammeland’de

eerstevoorbereidingengetroffen

voorhet34stecarnavalsfeest.Dat

vindtplaatsop16februari.

Keizer Michel, die nog niets van
zijn enthousiasme is verloren,
mag zich ondertussen al voor de
33stekeerPrinsnoemen.Maarde
goed volgelopen feestzaal keek
vooral uit naar de verkiezing van
de nieuwe Prinses Carnaval. Die
eerwasweggelegdvoorHareZo-
theidWendiI.«Ikbenheel fierdat
ik dit jaar de titel van Prinses van
Kraainem mag dragen», aldus
WendiDeswert.«Carnaval isvoor
mijvooralhet feestvanplezieren
vriendschap. Ikhoopdanookdat
het hier op 16 februari een hele
dagdikkeambiancezal zijn.»
Hetcarnavalsfeest, eenorganisa-
tievandevzwCarnafolk, startdie
dagom10.11uurmetdeblijde in-

trede van de prinses. Om 14.33
uur volgt het vertrek van de car-
navalsstoet aan de Baron D’Hu-
artlaan. Tegen 17.33 uur start de
carnavalsworp aan het gemeen-

tehuis.Nadienwordendefestivi-
teiten verdergezet in zaal Cam-
meland. Het volledige program-
ma kan je terugvinden op
www.carnafolk.be. (KHK)

UiteindelijkwasFCBrussels er
niet ingeslaagdomenkelenieuw-
komers inextremisnogspeelge-
rechtigd tekrijgenvoordemoei-
lijkeverplaatsingnaarEupen,dat
meteen9op9 inbloedvormver-
keerde.Meteenafgeslanktekern
pakteFCBrussels tocheenpuntbij
declub inhetOost-kantondankzij
een trefzekereGounongbe.

Op enkele supporters van het eer-
ste uur na had niemand een euro-
cent ingezet op puntengewin van
Brussels tegenEupen,dateenster-
ke thuisreputatie geniet en na een
mindere periode was opgeklom-
men naar de zesde plaats in de
rangschikking. Tot halfweg de
tweedeperiodeheeftBrusselsqua-
siconstantachterdefeitenmoeten
aanhollen.Echter,eenfoutvanEu-
pen-verdediger Lebefve, die kort
na de rust met zijn eerste van het
seizoen zijn ploeg wel op voor-
spronghadgebracht, en eenonze-
kere invallersdoelman Falagha la-
gen aan de basis van de zesde sei-
zoentreffervooreenhelderkijken-
deGounongbe.

Trainer Beugnies loofde na afloop
de voorbeeldige mentaliteit van
zijngroep.
«Mijntactischplanheeftgewerkt»,
verklaarde de Brusselse coach.
«Omdat ik slechts 12 volwaardige
spelershadvoordeontmoetingte-
genEupen,heb ikmijn jongensge-
vraagd om het spel over te laten
aan de tegenstander om onze
krachten te kunnen doseren. Op
heteerstekwartierna, isdanaardig
gelukt. Gelukkig zijn we in die pe-
riodeenookbijde1-0enkelekeren
goedeweggekomen.EnoverDame
Fortunamogenweooknietklagen,
want die stond aan onze zijde.
Tweemaal bracht het doelhout
redding. Dat we door een fout bij
de tegenstander de gelijkmaker
hebben kunnen netten, is ook een
verdienste. In voetbal is niet altijd
debesteploegdiewint.Wehebben
het spel slimgespeeld.»
«Watmevooral tevredenstelt isde

BEZOEKERS KUNNEN HEKKENSLUITER NOOIT BEDREIGEN

WSWoluwe roemloos onderuit

TWEEDE KLASSE

Dewedstrijd tussen

hekkensluiter St-Ni-

klaas en het derdege-

klasseerdeWSWoluwe

groeide nietmeteen uit

tot een spektakelstuk.

Doelkansen waren eer-

der schaars, maar uit-

eindelijk wonnen de

Waaslanders verdiend

het duel.

WILLY FRANSAERT

Het eerste echte gevaar in deze
wedstrijd werd na acht minuten
genoteerd. Malick Gaye speelde te
kort terug op doelman Kevelaerts.
Amoahintercepteerdedebalmaar
de Wase goalie verliet tijdig zijn
doel envoorkwamerger.De thuis-
ploegwildemeteenietsterugdoen
en slaagde daar ook in. Op de te-
genaanval bereikte Mauro zijn
maatjeMunyanezadiebeheerst in
deverstehoekscoorde. SKSNbleef
een tijd stoom maken en nadat
Youlafoutiefwerdgestuit, zwiepte
Bobbydevrijschopveroverdoel.
Halfweg de eerste helft konWolu-
wenogeensdreigen.Diowostuur-
dedebal totbijYagandiezijnschot

door Gaye in corner zag gedevi-
eerd.
Dewedstrijdkabbeldenadienver-
derzonderdaternoguitgespeelde
doelkansenwerdenafgedwongen.
Nade rustkwamDiallo indeploeg
bij de bezoekers maar het was
SKSN dat voor de eerste dreiging
zorgde. Delanoy mocht links voor
doel een vrijschop nemen en

plaatste de bal rakelings over de
dwarsligger. Woluwe probeerde
achteraf om deWaaslanders voor
eigen doel terug te dringen, maar
verderdaneenschotvanYaganuit
de tweede lijn kwamendeBrusse-
laarsniet.
Naarmate de wedstrijd vorderde
namendegastenverdedigende ri-
sico'smaarSKSNbleefgoedverde-

TWEEDE KLASSE

FC BRUSSELS VIERT FELBEVOCHTEN PUNT TEGEN
EUPEN ALS OVERWINNING

CoachBeugnies looftmentaliteit

Mazzu: «Aanvallendwarenwenergens»

Tijdens depersbabbel nadewedstrijd in St-Niklaas,
bleefWS-coachFeliceMazzu realistisch.
«Hetwasgeengrootsewedstrijd,maardethuisploeg
won verdiend», luidde de commentaar van de trai-
ner. «We verloren de match omdat we aanvallend
niets voor mekaar brachten. We bouwden niet één
goede aanval op. Zo kan je geen wedstrijd winnen.
Bovendiengingenteveelballenverlorenenwerden
de aanvalspogingen in de kiem gesmoord door de
thuisploeg.»
«Voor SKSN bleven de kansen ook schaars, maar zij
slaagden er in om te scoren en dat bleek voldoende
om de partij te winnen. We moeten geen excuses
zoeken voor dit verlies in de extra-sportieve moei-
lijkheden.We zijn op onzewaarde geklopt. De spo-

renvanhet verledenzijnbijnauitgewist.Ook finan-
cieel. Daarvan zijn de spelers op de hoogte. Het zijn
profs en zij hadden hier anders moeten voetballen.
Dat we al een ticket voor de eindronde op zak heb-
ben, verandert niets aan het verdere verloop van de
competitie.»

Te veel foute passes

«De ploeg verloor te veel duels en er werden te veel
foute passes verstuurd. Dat de tegenpartij agressie-
ver voetbalde is een andere kwestie. Woluwe was
nietgretiggenoeg.Debalwerdookteveel 'gedragen'
doordespelers. Ikbenontgoocheldoverdeprestatie
van de groep en over het resultaat», besluit Felice
Mazzu. (FWD)

DidierBeugnies: «Mijn tactisch plan heeft gewerkt in Eupen.» GTG

DenisDessaer (r.) wil de balwegkoppen.HenriMunyaneza, die de enige goalmaakte, kijkt toe. Foto GDR

mentaliteitdiemijngroeptentoon
heeft gespreid.»

Moeilijke omstandigheden

«In moeilijke omstandigheden
heeft zevandeeerste totde laatste
minuutgeknoktvoorwatzewaard
was. Met een punt schieten we
misschienniet zo veel op,maar als
jeonderinstaat iselkpuntwelkom.
Op het einde kan het er op aanko-
men.»

In de slotfase van de reguliere
speeltijdhadBrusselszelf een 'hol-
dup'kunnenplegentoenElBanou-
hihelemaalalleenvoordoelkwam
na een overgewaaide voorzet.
Maardeverdedigertraptehetleder
onbegrijpelijk over doel. «Het zou
zeker niet verdiend en eerlijk ge-
weestzijn»,gafBeugniestoe.«Maar
alshetzowasgeweest,hadikerze-
ker niet over gemekkerd hoor»,
merktehij fijntjesop. (NFA)

digen en counterde soms gevaar-
lijk.Mbayokwamzo in schietposi-
tie,maardoelmanMinsartgingtij-
dig plat en stopte de schuiver.Wo-
luwetrachttenogomindeslotfase
het tij te doen keren maar bleek
daartoenietmeer in staat.Hetwa-
ren daarentegen deWaaaslanders
die nog gevaarlijk uitbraken,maar
zowel Mbayo als Munyaneza mis-
ten de goede richting. Defensief
hield de thuisploeg stand en be-
haaldeeenzuinigemaarverdiende
overwinning. Bij Woluwe was de
ontgoocheling groot, maar indien
je in negentig minuten niet één
doelkans afdwingt vraag je om
problemen. Een ploeg die al zeker
is van de eindronde en nog meer
ambities heeft moet sterker voor
dedagkomen.

SSIINNTT--NNIIKKLLAAAASS:: Kevelaerts, Aerts, Van
Hoey,Schurmann,Vandermarliere,Mau-
ro (73'Neve),Delanoy,MalickGaye,Mu-
nyaneza,Bobby,Youla(54'Mbayo).
WWSSWWOOLLUUWWEE::Minsart,Bryssinck,Cama-
ra (73' Ylmaz), Diowo, DeOliveira, Gue-
renne(56'Loemba),Vandiepenbeeck,Fa-
rin(46'Diallo),Amoah,Dessaer,Yagan.
DDOOEELLPPUUNNTTEENN::11'Munyaneza(1-0),
GGEEEELL::Diowo,Bryssinck,DeOliveira,Van-
dermarliere.

SK SINT-NIKLAAS 1
WS WOLUWE 0

FC BRUSSELS 1
AS EUPEN 1

DERDE KLASSE B

Atletiek

FCBleid-Molenbeek isopnieuwhekkensluiter.DeBrus-
selaarsverlorengisterenmet1-4vanKVWZaventemen
zagenVervierswelwinnenbijDiegem.De1-4-cijfers te-
genZaventemwarenechterwelwatoverdreven.Debe-
zoekerskondenpas indeslotfaseafstandnemenvan
Bleid-Molenbeek.

KVWZaventemkwamalvroegopvoorsprong inhetFal-
lonstadion, dat uitzonderlijk de thuisbasis was van FC
Bleid-Molenbeek. Het B-terrein van de Heizel werd dit
weekend namelijk ingepalmd door rugbyspelers. Doel-
man Hatefi kwam in de tiende minuut verkeerd uit op
eenlangebaldievanophetmiddenveldverstuurdwerd.
DevinnigeWeynantswassnellerbijhet leerenomspeel-
dededoelman.Weynantskonde0-1inhet legedoel leg-
gen.Nadienkregenbeideploegenenkelegoedekansen,
maargescoordwerdernietmeervoorde rust.

Weggeefgoal

Nadepauzezatdevlamwelmeteenindepan.Sikumoya
verraste Vujadinovicmet een afstandsschot dat knap in
doel belandde. De thuisploeg kreeg vleugels, maar op
voorsprongkomenzaterniet invoordeBrusselaars.Céd-
ric Tuta en McMahon hadden enkele uitstekende kan-
sen, maar vonden de weg naar doel niet. Een kwartier
voortijdgaf FCBleid-Molenbeekdematchplotsuithan-
den. De bezoekers kregen kansen en in de 77steminuut
scoorde Benlouafi de 1-2. Een echte weggeefgoal, want
de thuisploeg verspeelde de bal in het eigen zestienme-
tergebied. Eenminuutje latermaakteWeynants de 1-3
al.Boekentoevoordethuisploeg.Netvooraffluitenwerd
het uiteindelijk nog 1-4 via Verheyden. Een splijtende
pass achter de verdediging kwam bij de middenvelder,
diebeheerst afwerkte.

FFCCBBLLEEIIDD--MMOOLLEENNBBEEEEKK::Hatefi,ElBoubsi,Alageyik,Sikumoya,Sed-
doh, George (48' Janssens), Diansangu, Triantafillidis, McMahon,
F.TutaenC.Tuta.
KKVVWWZZAAVVEENNTTEEMM::Vujadinovic,Benlouafi,Weynants,Bilstein,Oua-
habi,Muzembo,Verheyden, Spaey,Nwadiwka, BenAbbes enPan-
nis.
DDOOEELLPPUUNNTTEENN::10'Weynants(0-1),46'Sikymoya(1-1),77'Benlouafi
(1-2),78'Weynants(1-3)en89'Verheyden(1-4).
GGEEEELL::Triantafillidis,George,TutaF., Janssens,Muzembo,Benlouafi.
(RDK)

InafwezigheidvanWesley
DeKerpelkwamhetduel
metKjellDeHondtvoorde
provinciale titel inVilvoor-
deerniet. Tochwondie
niet,wantDameTasama
daagdeonverwachtop in
hetDomeinDrieFontei-
nen.

Belgisch kampioen kan
DameTasama(Foto Kms)niet
wordenals Ethiopiër,maar
wel provinciaal of Vlaams
kampioen.Methemaande
start stond de toekomstige
winnaarvast.Aanvankelijk
probeerde hij nog zijn
clubmakkerLukasVanAsschemeetenemen,maarKjell
DeHondtenzijnLeuvenseclubmaatDriesBasemanslie-
tenniet begaan.Daaropversnelde Tasamaenmaakte er
eensolonummervan.DeHondtwerdvlot tweedeenBa-
semanskonVanAsscheafhoudenvoorhetbrons.Ookbij
de junioren kon VAC juichen, want Ward Vanderkelen
wasgeenpartijvoorRobinHendrix.KoenVanRiehaalde
hetdanweerbij demasters.
In afwezigheid van de beste atletes van DCLA, die naar
deEuropabeker inSpanjewaren,greepKarenVanProey-
en haar kans, en pakte haar eerste titel. Net als in Grim-
bergen vochten JennaWyns enMelissa Van Den Dries-
sche een duel uit en ook dit keer toonde Wyns zich op
het einde de sterkste voor het zilver. Bij de junioren had
HannePardaens lastvansteken,zodatCharlotteSijmens
vlotde titel konpakken. (VORE)

DameTasamawint

vlotPK inVilvoorde

Zaventemslaat

toe in slotfase

Ouahabi (l.) in een pittig duelmet Tuta (Bleid). DHH
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KVW ZAVENTEM 4

LE

maandag4februari2013

maandag

DE RING


