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b “Het scenario dat we vooraf hadden 
gehoopt, is uitgekomen”, aldus de jon-
gere broer van prof Oliver na afloop.
“We hoopten dat er een vroege vlucht 
kon komen waarin de grote blokken 
aanwezig zouden zijn. Dat gebeurde. Ik 
was samen met Benji en Thomas mee. 
Vanaf dan zaten we in een zetel, want
elke ploeg deed zijn werk. In de finale 
was het toch nog even oppassen gebla-
zen. Toen Michiel Dieleman net voor 
het ingaan van de slotronde versnelde,
aarzelde ik niet en ben ik samen met
Thomas meegesprongen. Toen even la-
ter ook Verraes er nog bij kwam, mocht 
het voor onze ploeg niet meer misgaan.
Dat is ook niet gebeurd.”

Naesen werkte enkele dagen geleden
zijn laatste examen af. Volgend jaar 
hoopt hij af te studeren als bachelor li-
chamelijke opvoeding.

“Maar de komende maanden kan ik
me dus net als broer Oliver echt prof
noemen. Tot op heden moest ik trainen 
combineren met studeren. Nu kan ik
eens alles op de koers zetten. Ik ver-
wacht dan ook veel van deze zomer. Die

is met deze derde plaats alvast uitste-
kend begonnen.”

De wedstrijd zelf lag al na 25km in een
definitieve plooi. Thijs Delbaere trok in 
de aanval en kreeg Willem De Greyt en 
Michiel Dieleman (Smartphoto CT),
Benjamin Verraes, Thomas Ongena en 
Lawrence Naesen (Cibel), Ruben Gee-
rinckx en Kilian Michiels (Baguet-MIBA 
Poorten), Robby Meul (DCR team), Ke-
vin Verwaest (Asfra), Dries Vannevel 
(Illi Bikes), Egididus Juodvalskis, Nick 
Van der Meer en Jelle Donders (Colba
Superano), de Nederlander Hans Dek-

kers en de Amerikaan Taylor Johnstone 
mee. De voorsprong liep op tot meer 
dan twee minuten. Op 15km van de 
streep sprong Dieleman. Hij kreeg zes 
renners mee. In een spurt met zeven 
kon Verraes in de laatste 50m nog Juod-
valskis remonteren. Naesen en Diele-
man volgden in hun wiel. Voor de Cibel-
ploeg was het al de 28ste zege van het 
seizoen. Glenn Rotty, die maandag nog 
de wedstrijd in Ursel had gewonnen en 
gisteren toeschouwer was in Belsele, 
had voor de 27ste ruiker gezorgd.

“Gedroomde scenario
perfect uitgevoerd”
De Cibelploeg heeft de immense
druk om voor eigen volk het
Kampioenschap van het
Waasland te winnen zonder
problemen kunnen dragen. 
Benjamin Verraes rondde af,
Lawrence Naesen stond als derde
mee op het podium.

Naesen en Ongena delen mee in het Cibelfeestje

Benjamin 
Verraes wint, 
en derde 
Lawrence
Naesen juicht 
mee. FOTO ERIC

NOENS

Wielrennen
 KAMPIOENSCHAP VAN HET WAASLAND IN BELSELE - ELITE ZC  

IVAN ELEGEERT

b “Sport is voor mij heel belangrijk en
ik zou het echt niet kunnen missen.
Maar ik voel toch de naweeën van een
toffe maar ook heel zware zondag”,
vertelt de bij Wase TC aangesloten 
Emily Geysen. “Het begon zondag-
voormiddag met een halve finale in
het gemengd dubbel tegen Gosia Za-
chraj (Reinaert Lokeren, red.) en Rik
Stilten (Vlaskia, red.). Dat was mis-
schien wel de moeilijkste match van de
drie. Ik ken Gosia al heel lang, we zijn
van hetzelfde niveau. Het was een heel
leuke wedstrijd met veel afwisseling
en spanning. We haalden het met 6-3
en 6-4, maar de match kon eigenlijk al-
le kanten uit. Om half vier speelden
Arne Coppens en ik de finale tegen Evy
Heyndrickx en Nicola Van Poucke. Evy
is niet enkel een clubgenote maar ook

zowat mijn hartsvriendin. Dat maakt
zo’n match extra bijzonder. De intensi-
teit van de wedstrijd was dan wel een
stuk minder, het was toch een speciale
wedstrijd waarin vaste dubbelmaat
Arne een tandje bijstak.”

Concentratieverlies
Meteen daarna volgde de finale in

het dubbel gemengd waarin Emily aan
de zijde van een andere vaste dubbel-
partner, Valerie Mertens, het opnam
tegen goede bekenden Elke Deyaert en
Kim Baele van TC Stekene. “De eerste
set wonnen we vlot maar toen keerde
het. Fysiek ging het nog wel, maar ik
kreeg last van concentratieverlies door
die opeenvolging van matchen. Na
verlies in de tweede set volgde de su-
pertiebreak en daarin stak Valerie dan
weer een tandje bij. We wonnen uit-
eindelijk met 10-8 de set.”

“Tennis is voor mij nog steeds belang-
rijk. Ik ben altijd een competitiebeestje
geweest, maar op mijn leeftijd wordt
het toch vooral genieten. Momenteel
ben ik C+15/3. Als het kan wil ik nog
wel eens op een B-ranking mikken,
maar een must is het niet.” (ddd)

“Ik zou sport echt niet kunnen missen”
Voor de prille dertiger Emily
Geysen zijn haar sporten - tennis, 
lopen en fitness - heel belangrijk, 
maar maandag raakten ze toch
even op het achterplan. Niet
onbegrijpelijk na een loodzware
zondag, met liefst drie
dubbelspelen op Malpertus.

Tennis 
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Emily Geysen:
“Spelen tegen
mijn harts-
vriendin was
bijzonder.”
FOTO ERIC NOENS

Dubbeltornooien aan de lopende band voor Emily Geysen op Malpertus

Nathalie Verschelden deed het voor
eigen volk uitstekend. Maar winnen
zat er alweer niet in. Nadat ze eerder
dit seizoen al in Sinaai en Puivelde net
naast de zege had gegrepen, werd ze
nu vierde. “Toen die groep met
dertien vertrok, moest ik mee zijn. Ik
wist dat het met de wind heel moeilijk
zou worden voor het peloton. In de
finale probeerden heel wat meisjes
weg te rijden. Ik hield me zelf gedeisd
en rekende op mijn spurt, maar ik 
raakte ingesloten.”

 “Jammer, want vierde is misschien
wel goed, maar toch overheerst de
ontgoocheling”, aldus Verschelden,
die daags nadien zonder erg ten val 
kwam in Nijlen. “Nu de examens en
dan hopen deze zomer eindelijk eens
ergens te winnen.” 
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“Ik rekende op spurt
maar zat ingesloten”

Veldrijder Alex Colman kon zich de
voorbije weken ook in enkele
wegwedstrijden onderscheiden.
Winnen zat er nog niet in voor de
renner van Lares-Doltcini.

“Ik lig er niet wakker van, maar het
zou natuurlijk wel leuk zijn”, bekende
hij na het winnen van de spurt voor de
tweede plaats in Belsele. “De mannen
van het Van Moer Cycling Team
speelden het spelletje heel goed. Ze
hebben de koers hard gemaakt,
waardoor topfavoriet Bram Welten
knock-out ging. In de finale waren we
met vier, waaronder nog De Pestel en
Van Gijseghem. Ik kom niet alle
aanvallen beantwoorden en zat
gevangen tussen de twee renners van
het Van Moer-team. Meer zat er niet
in.”
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“Ik zat wat gevangen
in het ploegenspel”

b De vierde rit van van Ronde van
Congo werd gisteren gewonnen
door de Fransman Tourtelot. Hij
reed in de slotfase nog weg uit een
kopgroep van vijf die vrijwel de hele
rit voorop reed. Daarbij ook Balder
De Doncker van de Belgische ploeg.
Uiteindelijk werden die vijf nog in-
gerekend, op de sluwe Fransman na,
die uit de greep bleef van het aan-
stormende peloton. De Doncker ein-
digde nog op de vijfde plaats voor
Bart Tribout (zesde) en Guy Smet
(achtste). Ook Diego Clarysse en
Steven Hoedt plaatsten zich nog in
de top-20.

De hele karavaan nam gisteravond
het vliegtuig richting Kinshasa van
waaruit de volgende vier ritten wor-
den gereden.
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Balder De
Doncker mee in
lange vlucht
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