LI

SPORTREGIO LIMBURG
THES Sam Vanaken scheurde in La
Louvière de voorste kruisband waardoor zijn seizoen meteen voorbij is.
(kj)

LOUWEL Omdat bij Louwel (2B)
een coronabesmetting is vastgesteld,
moeten spelers en technische staf
zich vandaag laten testen. Ook bij tegenstander Opglabbeek A is het virus
actief waardoor de uitgestelde derby
van morgen tussen beide Oudbergse
ploegen zeer waarschijnlijk voor de
tweede maal wordt uitgesteld. (matr)
HALEN Keeperstrainer Benny Vanreyt, oud-doelman van mijnclub Beringen, en Steven Wyckaert, coach van
de U21, nemen tijdelijk over bij MD Halen (2A). (gsb)
STAL SPORT Stefan Wuyts blijft
ook komend seizoen T1 van Stal sport
(2A). (gsb)
EIGENBILZEN In onderling overleg hebben Eigenbilzen (4A) en trainer
Jo Vanvinckenroye beslist om de samenwerking te stoppen. T2, Antoine
Merlino, en Jan Florens nemen voorlopig de sportieve leiding over tot na de
winterstop. Gedurende deze periode
zal de club een beslissing nemen.
(nm)

HECHTEL De inhaalwedstrijd
Hechtel - MD Halen wordt op 8 december gespeeld op het terrein van eersteprovincialer Eksel. Hechtel moet
uitwijken omdat het niet over verlichting beschikt. (gsb)
OPGLABBEEK A Sylvio Garcia
blijft ook volgend seizoen hoofdtrainer
bij Opglabbeek A (2B). Ook T2 Dirk
Vanlaeken en T3 Verlinden blijven aan
boord. Het is nog onzeker of de inhaalwedstrijd in Louwel a.s. woensdag
20.00u kan doorgaan. Bij Opglabbeek
zijn er nog vele spelers in het ongewisse over hun testresultaten. (matr)

SCHERMEN
MATHIEU NIJS Mathieu Nijs (19)
uit Heers veroverde op de GP van Lesno (Polen) voor junioren een vijfde
plaats, goed voor deelname aan het
komende EK en WK voor junioren. Na
een sterke prestatie in de starttabel
maakte Nijs vervolgens komaf met de
Rus Bulga (15-11), de Amerikaan Yu
(15-12) en de Rus Prozorov (15-11). In
de kwartfinales was de Italiaan Di Veroli met 7-15 duidelijk te sterk. “Mijn
beste prestatie ooit op dit niveau”, aldus een gelukkige Nijs. “Een van de
mooiste dagen van mijn leven. Een
dikke merci ook aan mijn teammaats
die mij vooruit schreeuwden.” (frba)

VOETBAL 2DE PROVINCIALE

BASKETBAL

Thomas Roijakkers leert Taiwan kennen:
“Basketbal komt op de tweede plaats”
Verrassend nieuws half
oktober van Thomas Roijakkers. In volle coronatijd tekende de gewezen
assistent-coach van Limburg United een contract
bij de Formosa Taishin
Dreamers in Taiwan. “Je
moet je constant aanpassen, maar het bevalt me
hier enorm”, geeft de 43jarige Nederlander uit
Neerpelt anderhalve
maand later aan.
RAF COMANS

Hoe komt een ploeg uit
Taiwan bij Thomas Roijakkers uit?
“Ik had nog een contract in
Oostenrijk, maar we besloten
om niet met elkaar verder te
gaan. Dan ga je actief op zoek
en ik had het geluk dat de deze ploeg en zijn Canadese
coach Kyle Julius een Europese assistent-coach zochten.
Maar je moet dus actief zoeken naar zulke opportuniteiten.”

Thomas Roijakkers: “De marketing en
promotie hier hebben jaren voorsprong
op Europa.”
RR

VOETBAL

Heeft u nieuws? Mail naar Jos Huysmans sportlimburg@nieuwsblad.be

Taiwan lijkt niet evident
in tijden van corona?
“Het is hier zeer goed georganiseerd, maar ook heel
strak. Onmiddellijk als je uit
het vliegtuig stapt moet je
verplicht een Taiwanese simkaart kopen, want je moet bereikbaar zijn. Na de paspoorten visumcontrole en het oppikken van je bagage word je
dan naar een speciale lobby
doorgesluisd. Je bagage wordt
daar grondig onder handen
genomen met ontsmettingsmiddel. Daarna moet je een
coronatest doen. Zij willen
immers absoluut niet besmet
geraken. Dan begeef je je met
een speciale aan jou toegewezen quarantaine-taxi naar een
van de quarantaine-hotels
waar het weer temperatuur

meten en handen ontsmetten
is. En dan krijg je een redelijk
kleine kamer die je veertien
dagen niet mag verlaten. Met
camerabewaking wordt daarop toegezien. Het is allemaal
echt heel strikt, maar ze hebben in Taiwan de laatste
maand dan ook geen enkel coronageval gehad.”
En hoe zit het met het niveau van basketbal?
“Het is niet vergelijkbaar
met Europa. Hier mogen
maximum twee imports op
het veld staan en in het vierde
quarter zelfs maar één. Quarters duren hier overigens 12
minuten, en niet 10. Dat is
dus zeer moeilijk coachen,
want het niveau gaat in dat

slotquarter heel erg naar beneden. De buitenlanders zijn
vooral grote spelers, omdat
Taiwanezen doorgaans klein
zijn. Het niveau van de Taiwanese spelers verschilt heel
erg.”
Kunnen wij iets opsteken
van het Taiwanese basketbal?
“Absoluut. De marketing en
promotie hier hebben jaren
voorsprong op Europa. Hoe
alles e ruit ziet is hier het belangrijkste. Het basketbal zelf
komt op de tweede plaats. Die
marketing zorgt er bijvoorbeeld voor dat een voorbereidingswedstrijd van ons gevolgd werd door 15.000 mensen op YouTube.”

Bert Ghys na ontslag
bij Koersel aan de slag
bij Paal-Tervant
Bert Ghys (54) mag als
nieuwe trainer van PaalTervant bouwen aan een
nieuw succesverhaal.

Koerselaar Bert Ghys is de
nieuwe trainer van Paal-Tervant. Ghys leidde Koersel, zijn
vorige ploeg, voor het eerst in
83 jaar naar het nationale voetbal. Behoort promoveren met
Paal-Tervant ook tot de mogelijkheden?
“Zeker weten“, laat Ghys er
geen twijfel over bestaan.
“Maar voor dit seizoen heeft
het bestuur de lat bewust heel
laag gelegd. De club in tweede
provinciale houden is mijn eerste taak.”
Ghys begint vandaag echt met
die opdracht. Al stond hij vorig
weekend als T3 op het wedstrijdblad. Een erg aanwezige
keeperstrainer Rutger Theunis, bijgestaan door T2 Migel
Martens, coachte de fusieclub
naar 0-2-winst tegen Grote
Heide.
“Ik had geen hand in de wedstrijdvoorbereiding of opstelling, al had ik individuele gesprekken met enkele spelers”,
aldus Ghys. “Ik had Paal-Tervant aan het werk gezien op
het veld van Peer. Daar groeide
het besef dat Maarten Put op
het middenveld hoort. En dat
een 4-4-2 voorlopig het beste
spelsysteem is, omdat onze
flanken in één tegen één-situaties het verschil nog niet kunnen maken.”
“Ik stapte nu in, omdat er een
project is voor volgend seizoen.
Daarvoor moeten we dit seizoen wegblijven van de laatste
vier plaatsen. Ik onderhandelde een mooie deal met het bestuur, waardoor Paal-Tervant
volgend seizoen aan de kop kan
spelen. Voor 2022-23 komt
mijn zoon Janneh (met wie
Ghys al samenwerkte in Koersel, nvdr) erbij op het middenveld. Maar er zullen nog andere
spelers volgen.” (gesi)

JUDO JEUGD

Kenzo Cremers veroverde
in Herstal goud op de Belgische jeugdkampioenschappen. De judoka van JC
Gruitrode was de beste bij
de U15 +66kg. Hij treedt
hiermee in de voetsporen
van zijn vader Roy die 25
jaar geleden zijn eerste
Belgische jeugdtitel won.
Met de bronzen medailles van
clubgenoten Tuur Verstraeten
en Joshua Verhelst in dezelfde
categorie was het Royse Feestje helemaal compleet.
“Het doel was om één, twee
en drie te worden, maar de
Waalse kampioen was een
maatje te sterk voor Tuur en
Joshua”, sprak papa Kenzo
over de ambities van de jongens.
“Voor Kenzo was het ook de

moeilijkste kamp van de drie.
Halfweg de kamp gooide Kenzo de Waalse kampioen ippon,
maar de scheidsrechters zagen
een fout in die worp en bestraften hem daarvoor. Maar
vijftien seconden later had
Kenzo hem dan toch te strikken. Het was een fijne dag die
vooraf gepaard ging met veel
zenuwen. Wat me ook zeer tevreden stemt, is dat Kenzo 25
jaar na mijn eerste jeugdtitel
ook zijn eerste jeugdtitel pakt.”
De judo-genen heeft Kenzo
dus niet van vreemden.
“Zonder op te willen scheppen was ik mijn tijd geen
slechte judoka. Ik verzamelde
tal van Belgische titels en
mocht naar drie jeugd-WK’s en
de EYOF-spelen. Of Kenzo beter is? Ja. Kenzo is, hoewel hij
nog meer 14 jaar is, een beer
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Kenzo Cremers pakt 25 jaar na
vader Roy zijn eerste nationale titel

Kenzo Cremers kreeg op het podium het gezelschap van de Waalse kampioen (l) en zijn teamgenoten Tuur Verstraeten en
Joshua Verhelst.
W

van een kerel. Hij is 1,85m
groot, weegt 76kg en heeft een
vetpercentage van 6 procent.
Hij is veel meer gedreven en
toont meer karakter dan ik

toen. Het was bijvoorbeeld zijn
eigen keuze om vanaf dit
schooljaar naar de judotopsportschool te trekken. Hij wil
echt slagen in het judo. De titel

van afgelopen weekend is hij al
vergeten. Hij is nu al bezig met
de jeugdkampioenschappen
die in januari en februari volgen.” (gesi )

