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BLANKENBERGE Voor het vierde jaar op rij werd deze zomer het Bel-

gisch kampioenschap Offshore gehouden voor powerboats en aqua-

bikes. De finale van het BK vond afgelopen weekend plaats in Blan-

kenberge. Het BK telde dit jaar acht verschillende manches verspreid

over drie weekends. De wedstrijden vonden dit jaar plaats in Beringen,

Oostende en Blankenberge. Eén manche werd door het slechte weer

in Oostende afgelast. De laatste drie manches werden afgewerkt aan

het VVW in Blankenberge en hiermee werd het BK afgesloten. Koen-

raad Van Nieuwenhove zette zich al de vierde keer in voor de organi-

satie. “Het is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby. Het eerste jaar

ging het BK nog door onder de noemer Belgian Offshore Challenge,

daarna hebben we het veranderd. Een Belgisch kampioenschap klinkt

ook beter. Ons BK raakt steeds bekender en er is een goede sfeer.”

“Nieuw is ook dat we bij de powerboats met andere klassen werken.

De V-klasse kan tot 110 km/u halen, de B-klasse 135 km/u.” 

Ook internationale racers en teams mogen vrij deelnemen. “Vorige

editie hadden we nog een wedstrijd in september, maar dat was tij-

dens het EK en WK waardoor we minder deelnemers hadden. Nu

waren er Franse teams bij de powerboats en twee Engelsen bij de

aquabikes. Volgend jaar zullen we onze data nog beter afstemmen,

zodat deze niet overlappen met andere wedstrijden. In totaal namen 14

powerboats en 15 aquabikes deel.” Op 13 oktober worden de eindwin-

naars bekendgemaakt en gehuldigd in Gent. (LM-Foto LM)

BK offshore in Blankenberge

JASON SUTTELS PAKT DERDE

GOUD OP EK SKEELEREN

Oostende liep storm voor de slot-

dag van het EK skeeleren. Er ston-

den drie marathons op het pro-

gramma en er was een hele namid-

dag spektakel voor jong en oud in

het verkeersvrij gemaakte stads-

centrum. De eerste koers was de

marathon voor juniores en seniores

dames. Favoriete Sandrine Tas, al

goed voor zeven gouden medail-

les, zat in de tang van de Italiaans

ploeg. Zodra ze zich roerde, zaten

er twee of drie Italianen in haar

nek. Even over halfweg ontsnapten

twee Italiaanse rensters, Rossini en

Lorenzato. Ze leken op weg naar

goud en zilver, maar in het zicht

van de streep werden ze bijge-

beend. Chloë Geoffroy pakte nipt

het goud voor Laura Lorenzato en

de Spaanse Maité Ancin. Sandrine

Tas eindigde ontgoocheld in het

peloton. In de koers voor de junio-

res zorgde de Belg Jason Suttels,

die al goud pakte op de 10 kilome-

ter puntenkoers en de 20 kilometer

afvalling, voor de verrassing. Zes

ronden van het einde gleed hij

mee in een groepje van drie. Drie

ronden van het einde ging hij er

alleen van door. Suttels werd luid-

ruchtig aangemoedigd en reed

juichend naar het goud, zijn derde

tijdens dit EK. Bij de seniores heren

verscheen schaatser Bart Swings

aan de start. Hij had zijn zinnen

gezet op deze EK-marathon. Zes

ronden voor het einde reed Swings

aan kop met de Nederlander Ari-

ens en de Spanjaard Peülla. Drie

ronden van de finish demarreerde

Swings. Hij won met ruime voor-

sprong en kreeg een daverende

ovatie van duizenden supporters. 

Het was een schitterend EK voor

Zwaantjes Roller Club Zandvoorde,

de organisatoren van het evene-

ment, met fantastische resultaten,

spannende wedstrijden op de piste

en de weg, mooi weer en veel

publieke belangstelling. België was

goed voor 28 medailles. (FRO)

SAMMY FEYS PAKT DRIE 

TITELS OP BK LIFESAVING 

IN WESTENDE

Afgelopen weekend vond het BK

lifesaving plaats in Westende.

Sammy Feys pakte drie Belgische

titels en een zilveren medaille en

dat geeft vertrouwen voor de Euro-

pese kampioenschappen. Sammy

neemt in Ierland deel aan deze

kampioenschappen van 10 tot en

met 15 september. De zwembad-

wedstrijden gaan door in Limerick,

de Ocean wedstrijden in Kilkee. 

DELFINE PERSOON BOKST

IN KORTRIJK EN EERNEGEM

Delfine Persoon zal haar WBC-

wereldtitel bij de lichtgewichten in

november verdedigen in de Lange

Munte in Kortrijk en niet in de

sporthal in Zwevezele. “Wie haar

tegenstander zal zijn weten we

niet”, zegt haar coach Filiep Tam-

pere. “Van de Ierse Katie Taylor

horen we niets meer. Het zou wel

weer een Argentijnse kunnen zijn.”

Op de Facebookpagina van sche-

pen van sport Koen Pattyn van

Ichtegem-Eernegem stond te lezen

dat Delfine Persoon volgend jaar

haar wereldtitel opnieuw in de

sporthal in Eernegem zal verdedi-

gen. “Dat klopt”, zegt haar coach

Filiep Tampere. “Op voorwaarde

dat Delfine in november haar we-

reldtitel behoudt uiteraard.” 

“Met de handblessure van Delfine

gaat het dan weer de goede kant

op. Ze voelt steeds minder pijn en

ze mag er binnenkort al mee slaan

op training, zodat ze wel eens een

perfecte voorbereiding op haar

kamp in Kortrijk zou kunnen doen.”

KORT

“Eigenlijk lag de Vlaamse Hockey
Liga aan de basis van dit evene-
ment”, legt huidig voorzitster Na-
thalie Jacob uit. “Zij hebben alle
clubs aangeschreven om dit te or-
ganiseren. Zij leverden ons het
terrein en verzorgden de wedstrij-
den op zaterdag. De zondag
mochten wij invullen. Ons dos-
sier werd aanvaard.”
“Uiteraard was het met dit event
de bedoeling om hockey in onze
streek te promoten. Het is in op-
mars en met het nakende com-
plex in Oostduinkerke is dit al een
stap in de goede richting. Op za-
terdag bijvoorbeeld kwam er heel
wat volk kijken en we waren maar
wat blij dat we deze mensen op-
nieuw zagen op zondag tijdens de
initiatie. Om wat extra publiciteit
te maken, is onze nationale doel-
man Vincent Vanasch naar Kok-
sijde gekomen. Hij is een regel-
matige gast in onze gemeente.
Hij komt vaak naar de Yachting
Club in Baaltje. Via Carl Suber en
Els Verdoolaeghe hebben we hem
kunnen contacteren. Onze train-
ster kent hem ook al jaren en hij
was heel gemakkelijk te overtui-
gen om af te komen.”

AANTREKKELIJKE VERHUIS

“Dit seizoen hopen we de verhuis
van Veurne naar Koksijde te kun-
nen voorbereiden. Wij zijn de ge-
meente Koksijde dankbaar voor
deze infrastructuur. Wij willen in
de toekomst voorzichtig starten
met competitie. Hiervoor moet
ons ledenaantal nog wat omhoog

gekrikt worden. Wij spelen nu
vriendschappelijke wedstrijden te-
gen omliggende clubs en zo krij-
gen wij ook matchritme. De ver-
plaatsingen in de hockey zijn ook
ver voor ons en dit vergt heel wat
tijd en inspanning. Wij denken
wel dat de verhuis naar Koksijde
heel aantrekkelijk zal zijn voor
clubs uit het binnenland om hier

stages te komen volgen, maar dit
is nog toekomstmuziek. Voor de
geïnteresseerden heb ik nog een
leuk weetje: op zondag 2 septem-
ber organiseren wij nog een open-
deurdag op het Will Tura sport-
park en dit op het kunstgrasveld.
De opendeurdag loopt van 9.30 tot
13 uur. Iedereen is uiteraard van
harte welkom om kennis te ma-

ken met deze leuke sport.”
En Nathalie zelf? “Ik speelde vroe-
ger tennis, maar wegens gezond-
heidsproblemen moest ik ermee
stoppen. Ik was eigenlijk al actief
bezig met hockey omdat mijn
man en kinderen deze sport beoe-
fenen. En nu ben ik de voorzitster
geworden”, besluit Nathalie.
(Dirk Sennesael)

“Vincent Vanasch is een
regelmatige bezoeker”
HOCKEYCLUB SPORKIN WESTKUST ORGANISEERT EERSTE STREET HOCKEY EXPERIENCE

KOKSIJDE Hockeyclub Sporkin Veurne werd in 2014 opgericht door Brecht Gravensteyn, Matthias Verbeeck
en Johan Decadt. Vanaf 2015 kreeg de club een nieuwe naam: HC Sporkin Westkust. Ze willen voorzichtig de
stap naar het competitiegebeuren zetten. Om de sport in de kijker te plaatsen, organiseerde men voor het
eerst een Street Hockey Experience.

HC Sporkin Westkust mocht op haar Street Hockey Experience in Koksijde hoog bezoek verwachten. Niemand

minder dan de doelman van de nationale hockeyploeg, Vincent Vanasch, kwam op bezoek naar de kust. Verder

op de foto staan: John Vermulst, Andy Vermeulen, Anne Nottebaert, Lies Huyghebaert, Jacob Nathalie, Charles

Cattoir, Paul Stockman, Stien Stockman, Marte Deheegher, Timo Stockman en Niels Stockman. (Foto FD)




