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HANS VAN DEN BUVERIE WINT

WK POWERMAN BIJ DE M35

G Op de Powerman van Zofingen,

het WK langeafstandsduatlon, werd

Bredenaar Hans Van den Buverie

13de. Die plaats leverde hem bo-

vendien de wereldtitel in zijn age-

group op, Hans pakte namelijk

goud bij de M35. Hij finishte na

6 u. 52’48”, 21 minuten na winnaar

Maxim Kuzmin. Landgenoot en

titelverdediger Seppe Odeyn finish-

te als tweede. 

EMMA PLASSCHAERT EN

THOMAS GUNST WINNEN BK

G Zeilster Emma Plasschaert nam

in haar thuisstad deel aan het BK

Laser Radial. “Zonder druk”, kon-

digde ze vooraf aan en dat was

ook logisch. De andere Belgische

toppers, Evi Van Acker en Maité

Carlier, waren namelijk niet van de

partij. In de Laser Standard-klasse

won Thomas Gunst van RNSYC

Oostende.

MOTORCROSS: STERKE DYLAN

DELAGRENSE OP HET PODIUM

IN ZEGELSEM

G De motorcrossers van MCLB

waren op zondag 3 september te

gast op een spectaculair circuit in

de Zwalmstreek in Zegelsem.

Stanley Verstraete (Zerkegem)

heeft er nog een reeks- en eindze-

ge bijgelapt bij de Nationalen mx2.

In de eerste reeks kwam hij zege-

vierend door de finish en in de

slotmanche moest hij het meester-

schap ondergaan van een gastrij-

der, maar dat was voldoende voor

de eindzege.

Dylan Delagrense (Oostende)

mocht ook naar de hulde, hij werd

prachtig derde bij de Nationalen

mx1. Junior Decouter (Bredene)

was niet in zijn beste doen en

moest vrede nemen met de negen-

de en tiende plaatsen bij de Inter-

nationalen mx1. Bryan Delagrense

(Oostende) werd twaalfde bij de

Nieuwelingen mx1. Glenn De

Schrijver (Gistel) was 22ste bij de

Nieuwelingen mx2.

Killian Vanoverschelde (Bredene)

werd 11de en 16de bij de Juniors

mx2, Dennis Maes (Bredene) tien-

de in eindstand bij de Quads A met

de 15de en 12de plaatsen. Op

zaterdag bij de jeugd VJMO werd

Colin Ramon 9de en 14de bij de

Nieuwelingen 65cc. (Guido A.)

Volgende afspraak op 10 septem-

ber bij Mc Avanti in de Hazelstraat

in Lichtervelde.

KORT

Op het eerdere BK in Bütgenbach
was het Flanders Coast Saving
Team uit Middelkerke met vijf
deelnemers te gast. Allen behaal-
den ze minstens een medaille.
Twee van hen waren Falke Du-
prez en Sammy Feys. Deze atle-
ten werden samen met Lieselotte
Feys geselecteerd voor deelname
aan het EK in Brugge, waar de
voorbije week in S&R Olympia
het zwembadgedeelte plaatshad

en Oostende, nabij de gaanderij-
en, waar tot en met zaterdag de
proeven in zee worden uitge-
voerd. De Belgische delegatie met
ongeveer 24 zwemmers vertoeft
de hele week ook samen in een
Oostends hotel om de groepssfeer
op te bouwen. 
Lieselotte Feys (19) uit Middelker-
ke zwom onder meer individueel
in het zwembad op de 200 meter
super lifesaver. “Ik wist pas heel

laat dat ik hieraan moest deelne-
men. Zonder voorbereiding werd
ik toch nog 15de op 24. Mijn focus

ligt vooral in open water.”
Sammy Feys (16) uit De Panne,
geen familie van Lieselotte, wil

eveneens in zee presteren. In het
zwembad maakte hij deel uit van
de aflossing, waar ze het goed de-
den, maar net buiten de prijzen
vielen. “De weersvoorspellingen
zijn mij alvast gunstig gezind.
Veel wind en hoge golven. Dat is
wel mijn ding. Hoe ruwer de zee,
hoe beter ik in deze omstandighe-
den kan presteren.” Als een jon-
gen van de kust is dat ook begrij-
pelijk. “Voornamelijk in de disci-
plines sufski en oceanman. Dat
zijn de proeven waar ik veel heb
op getraind.”
Falke Duprez (14) uit Westende
neemt enkel op het strand deel.
“In de boardrace wil ik toch wel
iets bereiken. Een medaille zal er
echter niet in zitten.” 

(Alain Creytens)

Apotheose EK reddend zwemmen
BRUGGE/OOSTENDE Nog tot en met zaterdag 9
september heeft in Oostende het tweede luik van het
Europees kampioenschap lifesaving of reddend zwem-
men plaats. In het Belgische team zitten drie leden
van het Flanders Coast Lifesaving Team.

Falke Duprez, Sammy Feys en Lieselotte Feys vertegenwoordigen COAST

op het EK reddend zwemmen, tot en met zaterdag in Oostende. (ACR)

Watersport Oostende Spuikom
zag het levenslicht in 1969, welis-
waar onder een andere naam. Het
was pas vanaf 1973 dat er werd
gezeild op de Spuikom, de eerste
jaren deden ze dat aan de Kalkaert
tussen Oostende en Middelkerke.
Uit de zeilclub kwamen in de loop
der jaren enkele talenten voort.
Begin dit jaar nam Luc Ver-
meesch het roer over als voorzit-
ter van Bernard Van Herzeele.

“We willen vooral
niemand pushen 
en iedereen zijn
eigen weg laten 
uitstippelen”

BERNARD VAN HERZEELE
Ondervoorzitter WOS

“Ik was vijf jaar lang voorzitter
van de zeilclub, dit jaar gaf ik het
roer over aan Luc”, zegt Bernard.
“Ik bleef echter nog in het be-
stuur, zijnde als ondervoorzitter.
Hoofdzakelijk staat onze club in
voor de opleiding van jongeren in
de zeilsport.” 
“Van zodra de jongeren een
zwembrevet hebben van 25 meter
kunnen ze in principe al bij ons
terecht. Momenteel hebben we
een 300-tal leden, als club hebben
we een actieve werking met een
eigen gerenommeerde zeilschool.

Iedereen kan bij ons terecht.”

Q-CUP VOOR KLEINTJES

“Op zaterdag 2 september deden
enkele van onze leden mee aan de
Q-cup, dat is voor hele kleintjes
die willen instappen in het circuit
en de overstap willen maken naar
het competitief zeilen.” 
“Eigenlijk moeten ze daar wel al
enige ervaring hebben in het zei-
len om de stap naar competitief
zeilen te maken. Ze leren er voor-
al de procedures van competitie-
wedstrijden die ze dan uiteraard

moeten volgen tot aan het einde
van hun carrière. Denk maar aan
onze Belgische zeilsters Evi Van
Acker, Maité Carlier en Emma
Plasschaert. Maité is trouwens lid
van onze club. Bij ons is het zo dat
naast het competitief zeilen ook
aan recreatief zeilen kan worden
gedaan. Lang niet iedereen heeft
de ambitie om een ster in het zei-
len te worden.” 
“Daarom willen we vooral nie-
mand pushen en iedereen zijn
eigen weg laten uitstippelen. Het
recreatieve gedeelte is echter wel

de kweekvijver voor de toekomsti-
ge wedstrijdzeilers. We hebben de
laatste jaren een goede samenwer-
king met andere zeilclubs uit
Oostende.” 
“We dragen dan de inspanningen
gezamenlijk bij het organiseren
van de verschillende wedstrijden
en trainingen. Oostende staat op
de kaart wat het zeilen betreft, ver-
schillende andere steden kijken
met verstomming hoe goed de
Oostendse zeilmachine draait”,
besluit Bernard. 

(Jeffrey Roos)

“We bieden zowel recreatief 
als competitief zeilen aan”
WATERSPORT OOSTENDE SPUIKOM BLIJFT EEN TOONAANGEVENDE CLUB IN HET ZEILEN

OOSTENDE Watersport Oostende Spuikom (WOS) telt om en bij de 300 leden, variërend van acht tot ruim
zeventig jaar. Ook topzeilster Maité Carlier kreeg er haar eerste wind in de zeilen. “Andere steden kijken met
verstomming toe hoe goed de Oostendse zeilmachine draait”, zegt ondervoorzitter Bernard Van Herzeele.

De bestuursleden van WOS samen met de zeilertjes en enkele enthousiaste medewerkers van de club. (Foto JRO)




