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VARIA 

Volgende week zaterdag staan er
in Poperinge 15 amateurkampen
gepland. De jonge Oostendse Fe-
lix Okunomo krijgt er de kans om
zich terug te bewijzen. De jongste
pupil van Vandenhouweele wordt
een grote toekomst voorspeld.
Ondanks zijn jeugdige leeftijd is
hij een veelgevraagde bokser. Hij
zit nu al aan negen kampen waar-
van hij er vijf won. Op 1 juni volgt
er een nieuwe kamp in Izegem en
op 29 juni staat hij andermaal in
de ring. “Hij is samen met Liri-
don Fazliu de toekomst van mijn

club”, vertelt Eddy Vandenhou-
weele. “Technisch heel sterk,
maar ik moet er hem vaak op wij-
zen dat hij tijdens de kamp niet te
uitbundig in het rond slaat. Zijn
lengte heeft hij alvast mee, al
moet hij nog heel wat sterker wor-
den. Dat is ook de reden waarom
hij al heel wat leergeld betaald
heeft. Toch geloof ik dat er voor
hem een grote toekomst is wegge-
legd. Ik steek er dan ook veel tijd
en energie in. Niet alleen om hem
aan te moedigen en scherp te
houden, maar vooral omdat het

ook van inborst een goeie jongen
is. Hij traint nu vijf keer per week
heel gefocust.” 

ROOSKLEURIG
“Ook Liridon doet het momenteel
uitstekend. Spijtig dat hij voor
even terug naar zijn familie in Ko-
sovo moet, want ook voor hen had
ik enkele mooie kampen in het
zicht. Soit, er komen nog kansen
maar zolang beiden zich wat aan
elkaar kunnen optrekken dan ziet
de toekomst voor de club er zeker
wat rooskleuriger uit.” (JLO)

Mooi boksgala in 
de Versluys Dôme 
OOSTENDE De komende weken staan er in onze regio opnieuw heel wat boksga-
la’s op het programma. Zaterdag wordt de Versluys Dôme tot een bokstent omge-
toverd en staan er zowel zes elite- als zes amateurkampen op het programma.
Meest ronkende naam is deze van Vadim Stoljartsjoek, die tot enige tijd geleden
nog bij Eddy Vandenhouweele trainde en nu zijn eigen weg aan het zoeken is. 

“Liridon Fazliu en Felix Okunomo vormen de toekomst van mijn club”, stelt Eddy Vandenhouweele. (Foto JLO)

SUCCES VOOR KRNSO IN 21STE JEUGDDUATLON

De KRNSO- jeugdroeiers namen deel aan de 21ste Jeugdduatlon van de

Koninklijke Roei Club Gent. Zowel bij de meisjes 12 als 14 jaar was de

overwinning voor KRNS Oostende. Bij de 12-jarigen was Cato Vanheste de

beste. Alixe Nuytten was vierde. Bij de meisjes U14 pakte Nathanja Knoc-

kaert de zege. Erin Neus werd tweede, Marit Janssens vierde, Phoebe

Dewitte zesde en Mare Decloedt elfde. Bij de jongens U12 werd Tibe

Peene vierde. Bij de jongens U14 jaar werd Bram Decraecke tweede.

Mauri Boey eindigde vierde, Thim De Blauwe elfde en Yaro Debaedts

15de. De Oostendse jeugdroeiers eindigden tweede in het clubklassement,

na de organiserende vereniging Club Gent. (FRO)

SKEELEREN

SANDRINE TAS WINT IN NEDERLAND

De Zwaantjes reden hun voorlopig laatste Europacup in Heerde, waar ook

het WK georganiseerd wordt. Indra Médard werd zesde bij de heren, Tim

Sibiet tiende. Sandrine Tas won bij de dames, Stien Vanhoutte was 16de.

Junior Brecht Lippens was 28ste, Noor Lingier 38ste. Bij de jeugd heren

was Niels Van Haaren achtste, Jolan Brissinck 14de, Seppe Deleye 15de.

Bij de jeugd dames won Fran Vanhoutte. Trui Lingier werd zesde. (Red)

TRIATLON

PARCOURS EN PRIJZENPOT HALVE TRIATLON IN KNOKKE-HEIST

BEKEND

De eerste editie van de Halve Triatlon in Knokke-Heist vindt plaats op

zaterdag 8 september en start om 10 uur in Sluis. Momenteel hebben zich

al bijna 200 deelnemers voor de halfbroer van de Zwintriatlon ingeschre-

ven, of 170 individuele triatleten en 15 trio's. (ACR)

KITESURFEN

CHRISTOPHE TACK VOOR DE ZESDE KEER BELGISCH KAMPIOEN

KITESURFEN

Op zaterdag 3 mei werd Oostendenaar Christophe Tack (21) Belgisch

kampioen kitesurfen. Christophe haalde het in de finale net van broer Axel

die tweedes werd. Op zich niet verrassend, want Christophe werd eerder

al vijf keer Belgisch kampioen. “De weersverwachtingen vielen aanvanke-

lijk wat tegen”, vertelt Christophe. “In de finale moest ik twee keer winnen

van Axel. Hij heeft me flink laten zweten (lacht). In de allerlaatste kon ik

toch nog mijn switch landen waardoor ik Belgisch kampioen werd.” (JRO)

ROEIEN

DAMME De KW-masters vormden de 14de en laatste manche in de KW-cup badminton. Dit regelmatigheids-

criterium in samenwerking met deze krant kende volgende eindlaureaten. U9 Jongens: 1. Sybren Tack

(Torhout BC). Meisjes: 1. Sari Devos (Bavikhoofse BC). U11A Jongens: 1. Tomas De Vyt (Oostendse BC).

Meisjes: 1. Louise Bogaert (IZBA). U11B Jongens: 1. Tomas Tilleman (BC Sportif). Meisjes: 1. Ziva Vande-

kerckhove (Bavikhoofse BC). U13A Jongens: 1. Thomas Mabbe (Waregem BC). Meisjes: 1. Tiany Vanspey-

brouck (DZ99 BC). U13B Jongens: 1. Xander Geldhof (IZBA). Meisjes: 1. Dieuwke Blauwet (BC Sportif). U15A

Jongens: 1. Louis Debels (DZ99 BC). Meisjes: 1. Axelle Vanden Broucke (DZ99 BC). U15B Jongens 1. Senne

Goeminne (Westhoek Badminton). Meisjes: 1. Aurélie Standaert (BC Tielt). U19A jongens: 1. Bob Eeckhout

(Bavikhoofse BC). Meisjes: 1. Sofie Deschepper (BC Tielt). U19B Jongens: 1. Gillian Tavernier (BC Sportif).

Meisjes: 1. Elise Naessens (Bavikhoofse BC). De top drie in elke reeks vind je op kw.be/badminton (Foto DC)

Eindstand KW-cup badminton na Masters in Damme

De Belgische kampioenschap-
pen zijn traditiegetrouw het
hoogtepunt van het zwembad-
seizoen. Sammy trainde kei-
hard onder trainer Pieter Bar-
tholomeus van de Zwemver-
eniging Veurne. Zo ging hij
een volledige paasvakantie
tweemaal daags voor twee uur
het water in. Daarnaast werkte
hij onder voormalig zwemkam-
pioene Bieke Vandenabeele
zijn krachttrainingsprogram-
ma af. Het maandenlange har-
de werk leverde zijn vruchten
af.

HOOGTEPUNT
Sammy ging zondagmorgen
snoeihard van start en behaal-
de de Belgische titel op het on-
derdeel 200 meter hindernis-
zwemmen. Hij ging sterk door
op zijn elan en behaalde een
zilveren medaille op het onder-
deel 200 meter superlifesaver.
In het onderdeel 50 meter pop-
redden strandde hij eveneens
op zilver. Tenslotte behaalde

hij in de combiné nog brons.
Vanaf nu focust hij zich op
open water. Het hoogtepunt
van het seizoen moeten de Eu-
ropese kampioenschappen vor-
men, van 10 tot 15 september
in Ierland. Eind november vol-
gen de wereldkampioenschap-
pen in Australië. (Red)

Sammy Feys succesvol 
op BK reddend zwemmen
DE PANNE Afgelopen weekend gingen in het
olympische zwembad van Seraing de Belgische
kampioenschappen reddend zwemmen door.
Sammy Feys (17) uit De Panne, lid van Flanders
Coast Lifesaving Team, was goed voor heel wat
medailles.

Sammy Feys focust zich nu op

het EK en WK. (GF)




