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WAREGEM

Voetganger kritiek
na aanrijding
Op de Zultseweg in Waregem
raakte vrijdagavond een voet-
ganger levensgevaarlijk ge-
wondbij eenongeval. De 41-ja-
rige G.V.D. uit Gent stak deweg
over een werd gegrepen door
een wagen die uit de richting
van het centrum vanWaregem
kwam.Deautomobilist uitWa-
regemhaddevoetgangerte laat
opgemerkt omdat die opdook
van achter een andere wagen
die in de andere richting reed.
Het slachtoffer werd opge-
schept enbelandde opde voor-
ruit van de auto. De voetganger
werdmet levensgevaarlijk ver-
wondingennaarhetziekenhuis
gebracht. (CMW)

BELLEGEM

Zigeuners betrapt
bij inbraak
Een politiepatrouille betrapte
zaterdag drie zigeuners bij een
inbraakpogingaan’tRodePaard
in Bellegem. Het ging om twee
minderjarigeneneenmeerder-
jarige vrouw. Die laatste ver-
scheen voor de Kortrijkse on-
derzoeksrechter, die de ver-
dachte lietaanhouden.Demin-
derjarigen moesten voor de
jeugdrechter verschijnen. On-
derzoek moet uitmaken voor
welkefeitenzeeventueelnogin
aanmerkingkomen. Inhunwa-
gen trof depolitie in ieder geval
verdachtmateriaal aan. (CMW)

KORTRIJK

Fietser
zwaargewond
Fietser P.R. (50) uit Moeskroen
raaktezwaargewondbijeenval.
Deman sukkelde gisteren rond
11.30 uur met zijn fiets in een
put in de Schaapsdreef in Kort-
rijk en kwam ten val. Hij werd
met zware verwondingen naar
het ziekenhuis overgebracht,
maar verkeerde niet in levens-
gevaar. (CMW)

WEVELGEM

Twee lichtgewonden
na vechtpartij
In de Stationstraat in Kortrijk
werden twee jongeren, D.A. en
D.A., beiden uit Wevelgem, za-
terdagochtend rond 5 uur het
slachtoffer van klappen. De
slachtoffers, die lichtgewond
raakten, kregen slaag van drie
daders. Die konden ervandoor
gaan ineen taxi. (CMW)

KORTRIJK
Dieveggeopgepakt
In Kortrijk moest gisteren een
Roemeens minderjarig meisje
voor de jeugdrechter verschij-
nenvoordiefstalmetgeweldop
25oktoberinKortrijk.Hetmeis-
jewasechterontsnapt.Zestond
geseind en werd dit weekend
opgepakt. (CMW)

VICHTE
Winkeldiefgevat
Eenman uit Brussel werd giste-
ren door de Kortrijkse onder-
zoeksrechter aangehouden na-
dathijbetraptwerdopdiefstalin
winkelcentrum Molecule in
Vichte. In zijn auto werden ver-
dachtespullengevonden.(CMW)

WEVELGEM
Laptopenfototoestelweg
In een huis in de Hoogstraat in
Wevelgem werd vrijdagnacht
ingebroken.Deinbrekersstalen
eenlaptop,eenfototoestelen55
euro. (CMW)

WEVELGEM
Bandenlekgestoken
Van de wagen van C.C. werden
vrijdagnacht indeAkkerwinde-
straat in Wevelgem twee ban-
den lekgestoken. (CMW)

REKKEM
Inbraakpoging
Dieven slaagden er niet in bin-
nen te breken in dewoning van
M.D. indePriesterCoulonstraat
in Rekkem. Ze forceerden het
slot van de voordeur, maar
moestenvluchten. (CMW)

BUURTBEWONERS IJVERENVOOR GARAGEWEGACHTER GUIDO GEZELLELAAN

Straat hekelt groeiende parkeerdruk
HEULE

PETER LANSSENS

De grootste deelgemeente van
Kortrijkraaktsteedsmeerverste-
delijktdoordekomstvannieuwe
wijken. Ze zijnwelkomom jonge
gezinnenaantetrekken,maardie
nieuwewoonbuurtenzettenook
deleefbaarheidonderdruk.Zole-
verde een petitie in de Gezelle-
laan 124 handtekeningen op.
«Wevragenal jarenmaatregelen
tegen de toenemende parkeer-
druk», zeggen bewoners Magda
VanHecke,PaulBeheydt,Myriam
LepercqenLucDewyn.

Garageweg
«Vroeger had je één auto per ge-
zin, maar nu hebben man en
vrouwmeestalelkeenwagen.En
wieeengarageheeft,kandievaak
niet gebruiken omdat dewagens
groterenbrederzijndanvroeger.
We spreken hier dan ook vooral

over oudere huizen. Het is tijd is
om in te grijpen. Zeker nu er nog
eens 74 nieuwewoningen bijko-
men tussen de Gezellelaan en
Moorseelsestraat. We hebben
nietstegendienieuwewijk,maar
dan moet er wel een garageweg
aangelegd worden achter de Ge-
zellelaan. De bewoners willen
zelf in die weg investeren, waar-
voor tuinen deels moeten inge-
kort worden en tuinhuizen ver-
plaatst.Diegaragewegligtalder-
tig jaar zonder resultaat op tafel.
Het isnuof nooit.»
Schepen Maddens kwam al kij-
ken.«Eengaragewegiszekermo-
gelijk.Hetenigewatwenogmoe-
ten bekijken, is waar de toegang
komt. Ikzalermetdeverkavelaar
over spreken.»

Snelheidsduivels
Maarerzijnnogmeerproblemen.
De Guido Gezellelaan, een straat

vanvijfhonderdmetermet alter-
nerendeenzijdigparkeren,wordt
doorsnelheidsduivelsgeteisterd.
De Gezellelaan is een sluipweg
om de drukkere Kortrijksestraat
te omzeilen. «Er worden vaak
spiegels van wagens afgereden»,
verteltMyriamLepercq.«Wema-
ken ons zorgen omdat het athe-
neum in onze straat tegen 2015

fors uitbreidt. De kleuters en la-
gere scholieren van gemeen-
schapsschoolKransvijververhui-
zen allemaal naarhier,waardoor
deverkeersdruknogmeertoene-
men», zucht Lepercq.
Ingrijpen ligt moeilijk. Rijbaan-
kussens kunnen niet wegens ge-
luidshinder. Een sas kan ook niet
omdat er dan parkeerplaatsen

moeten verdwijnen. Alleen de
wegverkeersveiligheraanleggen
lijkteenoptie.«Maardaarhebben
we geen geld voor», reageert
schepen van Openbare Werken
MarcLemaitre(sp.a).«Weonder-
zoeken wat we kunnen doen. Ik
zal contact opnemen met die
mensendaarenbeloof terplaatse
tegaan.»

MagdaVanHecke, Paul Beheydt enMiriamLepecq
maken zich zorgen over de leefbaarheid in hun straat. Foto Deleu

De inwoners van de Guido Gezellelaan in Heule
maken zich zorgen. Door de komst van een nieu-
wewijk, dreigt de nu al zware parkeerdruk nog
groter te worden. Via een petitiemet 124 hand-
tekeningen ijveren ze voor de aanleg van een ga-
rageweg achter de Guido Gezellelaan. «We bekij-
ken het», verzekert schepen vanWonenWout
Maddens (OpenVld).

Vrienden en familie vanCaryll Catry kondenhun tranen
niet bedwingen na de afscheidsplechtigheid. Foto’s Deleu

IndeSint-Jozefkerk inHarelbe-
kewerdzaterdagafscheidge-
nomenvanCaryll Catry (48)uit
Stasegem.Caryllwasdebezie-
lervaneengalaconcertmetde
GibsonBrothersdatop8maart
inWevelgemzouplaatsvinden.
ChrisGibsonwasdanookeen
opmerkelijkegastopdebegra-
fenisplechtigheid.

De 650 mensen die zaterdag in
Harelbeke afscheid kwamen
nemen van Caryll Catry lieten
hun tranen de vrije loop toen
dochter Emmely (22) en zoon
Maikel (18)eenmooieerbetoon
brachten aan hun vader. «Papa,
ik zal jouwnaamnooitmeer op
mij gsm zien verschijnen als je
mijbelt.Hetdringtnietdoordat
je er niet meer bent. Je was de
beste en je blijft de beste», zei
dochter Emmely. Ook haar
broer Maikel sprak lovende
woorden over en voor zijn va-
der. «Ik ga alles doen omverder
te zetten wat je hebt opge-
bouwd.»
De priester beschreef de dood
vandemanalseenlelijkestreep
inhetdagboekvanvelemensen.

HARELBEKE

Caryllkwamop24januariomhet
levenbij eenongevalopdeE42 in
hetWaalseDaussoulxindebuurt
van Namen. De man was op dat
ogenblik onder weg naar Virton
naar een voetbalwedstrijd van
zijn zoonMaikel, die bij de belof-
ten van KSV Roeselare speelt. Hij
was beroepshalve handelaar in
tweedehandswagens. De auto
was dan ook een stuk van zijn le-
ven, zoals ophet doodsprentje te
lezen stond. «Het verkeer nam je
dit levenzoplotsookaf.»
Caryll Catry was niet alleen met
wagens bezig, hij was ook de be-
zieler achter optredens met de
GibsonBrothers.Zoorganiseerde
hij vorig jaar nog een galaoptre-
denvoordegroepindeCortina in
Wevelgem. Caryll was bezig met
de organisatie van een tweede
concert op 8 maart, zijn verjaar-
dag, in de Cortina. Een van de
mensen die Caryll een laatste
groet kwamen brengen, was dan
ook Chris Gibson, die sinds twee
jaar goed bevriend was met Ca-

ryll. Op het einde van de plech-
tigheid gaf Chris Gibson wedu-
we Carol Destoop een warme
omhelzing.Naastdeartiestwa-
ren ook Ignace Crombé en Tris-
ha op de begrafenisplechtig-
heid.
«Het is nog niet duidelijk of het
optreden van de Gibson Bro-
thers nog zal doorgaan», klonk
het indeCortina. (CMW)

Automobilist A.V.H. (23) uit
Herzele raakte gisteren rond 6
uur levensgevaarlijk gewond
nadathijmetzijnFordFocuste-
geneenboomknaldeindeKort-
rijkstraat inZwevegem,richting
Kortrijk. De brandweer moest
de man bevrijden uit zijn wa-
gen. Hij werd in kritieke toe-
stand naar het ziekenhuis van
Kortrijk gebracht.
Evelyne Pattyn uit Kortrijk was
als eerste op de plaats van het
ongeval. «Ik reedhiervoorbijen
zag enkele brokstukken op de
weg liggen», vertelt de vrouw.

«Aanderotondekeerde ikterug
enzag toenpasdewagenstaan.
Ik ben direct naar het slachtof-
fer gelopen. Die probeerde iets
te zeggen, maar dat lukte hem
niet.»
De straat werd plaatselijk een
tijdje afgesloten voor alle ver-
keer. Het parket van Kortrijk
werd over het ongeval op de
hoogtegebracht,maarerkwam
geendeskundigeterplaatse.De
omstandigheden waren vrij
duidelijk en er waren ook geen
anderevoertuigenbijhetonge-
valbetrokken. (CMW)

In levensgevaar na klap tegen boom

ZWEVEGEM/HERZELE

Dewagenwas rijp voor de schroothoop. Foto JVK

Nieuw vrijzinnig centrum open
De nieuwe thuishaven van Poin-
caré in Waregem is zaterdagna-
middag geopend. Het vrijzinnig
centrum huist nu in ex-restau-
rantFellini indeStormestraat.De
vrijzinnigen organiseerden zich
27 jaar geleden. «Twaalf jaar ge-
leden belanddenwe in een klein
huurpand in de Stormestraat»,
zegtvoorzitterGuyAdams.«Toen
hetgebouweennieuweeigenaar

kreeg, moesten we weg. We
kochten ex-Fellini, waarna een
lange zoektocht naar subsidies
begon.»
Het nieuwe centrum kostte
705.000 euro. De Vlaamse over-
heidbetaalde528.750euroende
stad Waregem 135.000 euro. De
entourage van Poincaré zelf
hoestte 41.250 euro op. Info op
www.vcpoincare.be. (LPS)

WAREGEM

Chris Gibson neemt afscheid vanCaryll

ChrisGibson kwamafscheid
nemenvan zijn goede vriend.

Caryll Catry.

Winterwoordennacht inhetWa-
regemse Oblatenauditorium
kreegzaterdagavondonverwacht
Oscar-allures. De Gentse muzi-
kant en performer Pieter-Jan De
Smet vroeg plots Johan Helden-
bergh op het podium voor een

duet. De acteur, bekend van de
bejubelde filmTheBrokenCircle
Breakdownwaseenvandetwee-
honderd aanwezigen die in vier
zalen van een mix van video-
kunst,woord, dans, fotografie en
muziek genoten. De affiche ver-

meldde niet alleen bekende na-
men,zoalscabaretierWouterDe-
prez,maarooklokaal talentzoals
de jonge filmmakers Edward Po-
pulaire en Niels Putman uit Wa-
regem en Deerlijkenaar Hannes
Bruyneel. (PHM)

WAREGEM

Winterwoordennacht met Oscar-allures

Vals brandalarm in muziekacademie
Brandweer en politie rukten gis-
terenochtendmassaaluitnaarde
gebouwen van demuziekacade-
mie indeOlmstraat inWaregem.
Iemand had er rook opgemerkt
en twee schimmen gezien. Het
bleek echter vals alarm te zijn. Er

werden inderdaad twee perso-
nen aangetroffen, maar die had-
den in het pand overnacht om
hun spullen voor een tentoon-
stelling te bewaken. De rook
bleek uit een schoorsteen te ko-
men. (CMW)

WAREGEM

Naeenbijzonder intensievewed-
strijdheeft SVZulteWaregemin
deslotfaseeenpuntuitdebrand
gesleept tegenLokeren.Voorde
zoveelstekeerdit seizoenslaagde
de thuisploegerineenachter-
standongedaantemakenenop
basis vande tweedehelftwashet
puntzekerverdiend. «Wehebben
zeweggedrukt inde tweedehelft»,
zei SvenKums.

«Wewistendatwenadepauze so-
wieso meer ruimte zouden krij-
gen», gaf SvenKumsaan. «Lokeren
kroop terug in zijn strikte organi-
satie en wij monopoliseerden de
bal.Misschienhaddenweeerderin
de partij moeten scoren zodat we
nog een handhadden kunnenuit-
stekennaardeoverwinning.»
Heel even zag het ernaar uit dat
Kums voor lange tijd onbeschik-
baar zoublijven.
«Er is een botje in de voet afgebro-
ken, maar dat belet me niet om te
voetballen», antwoordde de Brus-
selaar.
Zulte Waregem keek overigens al
vroeg in de wedstrijd tegen een

achterstand aan. Op een hoek-
schop van Vanaken mocht eerst
Dutra ongehinderd koppen en
werd nadien Persoons vrij gelaten
om de bal voorbij eenmachteloze
Bossut tekoppen.
«Wegaandaar eigenlijk tweemaal
in de fout», gaf Karel D’Haene aan.
«Die twee mannen staan wel ge-
dekt,maarze reageren iets sneller.
Overigens vond ik die voorsprong
aan de rust voor Lokeren toch wel
gevleid.Weversierdenzekereven-
veel kansen,maar zij scorenenwij
niet. Vooral opde stilstaande fases
zathetonsnietmee.»
«We gavenwel te veel ruimteweg
oponzerechterflank(inderugvan
Chen, red.)», zei D’Haene nog.
«Daar moesten we zeker een
mouwaanpassen,wantalleLoker-
segevaarkwamvanuitdie zone.»
Tijdensdepauzewerddusingegre-
pen.Chenmochtzichomkledenen
Davy De fauw, die wekenlang on-

MICHAËL CLEPKENS (KVK) OVER ONGELUKKIGETEGENGOAL

«Verrast door botsende bal»
KVKortrijk heeft twee
dure punten laten liggen
in de strijd om een play-
off 1-plaats. Zaterdag-
avond kwamhet op het
veld vanWaasland-Be-
veren niet verder dan
1-1. Topschutter Ivan
Santini, die opnieuw
bleekjes presteerde,
slaagde er niet in zijn
penalty om te zetten.
De thuisploeg speelde
bovendien bijna een
helft met tienman. Za-
terdag komtAnderlecht
op bezoek.

ERIK DE BLOCK

Michaël Clepkens stond voor de
eerste keer tussen de palen. De
Brusselaar, die in november na de
blessure van Pillot ingelijfd werd,
is eenex-spelervanWaasland-Be-
veren waarmee hij promoveerde
naareersteklasse.
Clepkens pakte zaterdagavond in
Beveren na 8’ uit met een goede
redding. Jammer genoeg ging hij
bij de gelijkmaker na vrijschop in
defout. Inhetslotkwartierdevieer-
dehij driepogingen inhoekschop.

«Bijdievrijschopbotstedebalvlak
voor mij waardoor ik verrast
werd», verklaart de goalie over de
gelijkmaker. «Ik probeerde nog
meteenreflexdebalteredden.Het
is spijtigdatwemeteenmanmeer
niet hebben kunnen winnen. In
zulkeomstandighedenmoetenwe
normaliter altijd winnen. Genk
pakte wel de drie punten, dus de-

den voor play off 1 een slechte
zaak. Het zat ook niet mee. Blijk-
baarhadhetdoelpuntvanElimane
Coulibaly niet mogen afgekeurd
worden voor buitenspel. Daar-
naast pareerde Colin Coosemans
destrafschopvanIvan.Hetwasniet
gemakkelijk in een duel waarbij
beideploegenmoestenwinnen.»
«Ikwistvrijdagaldat ikzoustarten.

SVEN KUMS - SV ZULTE WAREGEM

«Alswevroeger scoren
winnenwe»

UitgeleendeKamghain traint elke dinsdagmee
Spits JimmyKamghain is totheteindevanhet sei-
zoenuitgeleendaanSVRoeselareenzalopdinsdag
nogmeetrainenmetKVK.

«Met zijn uitleenbeurt willen we hemmeer speelgele-
genheid geven op een hoger niveau», zegt trainerHein
Vanhaezebrouck. «Roeselare is ideaal voor hem, het is
vlakbij(KamghainwoontineenflatinKortrijk,red).Voor
ons wordt het interessant ook om Jimmy te evalueren.
Numoet hij latenblijkendat hij een valabele kandidaat
is om volgend seizoen onze offensieve linie te verster-
ken.»
Kamghain, die zaterdagbij Roeselare inviel op het veld
vanSTVV,heeftbijKVKnogeencontractvoortweejaar.

Chevalier blijft revalideren door problemen aan de ad-
ductoren, gelinkt aan de heup. Begin deze week volgt
eennieuweevaluatie.LinksbackBaptisteUlenswaste-
genWaasland-Beverenbijdegroep,maarzatnietopde
bank.Ramansukkeldemetdeadductorenenwerdmaar
laat ingebracht.
«Tijdens de rust liet hij zich nog behandelen», geeft de
coachaan. «Het is zo jammerdatwegeen tweedegoal
hebben gemaakt.Was datwel gebeurd, dan had ik Be-
nitovroegerlateninvallenomhemderuimtetelatenop-
zoeken.»
DebeloftenvantrainerBartLuckerspelenvanavondop
het veld van Sporting Lokeren. Er doet niemand van de
A-kernmee. (DBEW)

SvenKumsgeeftKoenPersoons het nakijken. Foto Photonews

StijnDeSmet probeertNicolasGodemeche van zich af te schudden. Foto BELGA

beschikbaar was door een ham-
stringletsel, mocht zijn wederop-
treden maken. Nieuwkomer An-
derson, een aanvallende midden-
velder, werd ingebracht in de
plaatsvanContézodatHazarddie-
perkongaanspelen.
Er was enige opschudding over de
aanvoerdersband. Hazard had die
doorgegeven aan De fauw, maar
moest die opnieuw rond de arm
binden omdat dit zo aangegeven
stondophet scheidsrechtersblad.
Gouden feest

De250truienbedruktmet ‘Hazard
Gouden Schoen’ waren in een
mum van tijd uitverkocht. Meer
zelfs, een honderdtal gegadigden
dropen ontgoocheld af eens alle
truienaandemanwarengebracht.
VoordewedstrijdwerdenThorgan
HazardenFranckyDurygehuldigd
als respectievelijk Gouden Schoen
enTrainervanhet Jaar.Beidenkre-
gen behalve een bos bloemen in
een gouden verpakking, ook elk
eenfotovandehuldigingtijdensde
uitreiking. (FDG)

Keeperstrainer Patrick Deman zei
me toen dat ik klaar moest zijn.
Darren Keet reageerde heel goed.
Hij steundeme,netzoals ikdat tel-
kensdoealshijmagstarten.»
Opde Freethiel zongende suppor-
ters van de thuisploeg Clepkens’
naam.«Hetwaseenspecialematch
voormij», aldusdeex-doelmanvan
ondermeer RCMechelen, Diegem
Sport en RWDM. «Hier mogen de-
buteren voor mijn nieuwe club is
speciaal. Ikbenblij.Alleendeover-
winningbleef uit.»
In de rangschikking wipt het win-
nendeAAGentoverdeVeekaa. Za-
terdagom18uurontvangtKVKre-
gerend landskampioen Ander-
lecht.Met of zonderMichaël Clep-
kens tussendepalen?
«Iedereen hoopt volgendeweek te
mogen spelen», houdt Michäel de
drukweg.«Ikbekijkhetvandagtot
dag.»
KV Kortrijk had op de Freethiel 61
procentbalbezit,maardeederniet
genoegmee.WatgoalgetterSanti-
ni indeeerstedriemaandenvande
competitievoormekaarkreeg, lukt
hemnunietmeer: vlot scoren.

WAASLAND-BEV. 1
KV KORTRIJK 1

SV ZULTE WAREGEM 1
SP. LOKEREN 1

Volleybal

DeMenenaarshebbengeenvervolgkunnenbreienaanhun
stuntzege tegen leider Roeselare. Asse-Lennik moest zelfs
nooiteentorenhoogniveauhalenomMenenteverschalken.
AlainDardenneverrasteopnieuwdoorvanstarttegaanmet
AnshelVer Eecke enBogomilAnachkov.Urnaut bleef opde
bank tot de vierde set. Kapitein Jelle Sinnesael, die zelf wel
eengoedniveauhaalde,wasniettevredenoverdeteampres-
tatie.
«De eerste set, dieweoverigenswonnen,was eigenlijk ook
alnietgoed.Lennikstarttezwak,maarwijmaaktendomme
foutjes.Wespeeldennietechtmetdedrivewaarmeewenor-
maalspelen.Tochtrokkenweaanhetlangsteeind.Vanafset
twee kondenwe nietmeer scoren in aanval, kendenweon-
regelmatighedeninreceptieendraaideonzeserviceniet.Het
draaidemetanderewoordenhelemaalvierkant. Indevierde
setmaaktenwedanwelweeraanspraakopdeelwinstbij20-
21. Maar dan zakten weweer in mekaar en bleven wemet
legehandenachter.»
«We laten hier een reële kans liggen. Mochten we twintig
procent beter gespeeld hebben, haddenwezeker eenpunt,
endanmaaktenweevenveelaanspraakopdeoverwinning.
Wewarenabsoluutnietgoed,maartochkwamenweerdicht
bij.DatzegtveeloverAsse-Lennikendatbiedtookperspec-
tievenvoorindeplay-offs. IkvondenkelenalleenOverbeeke,
dehoofdaanvaller, overtuigend. Indeplay-offs zullenweze
moetenterugpakken. Ikmerkweldaterwerkaandewinkel
is buitenshuis.Onze thuisreputatie staat als eenhuis,maar
wemoeten die goede prestaties ook kunnen leveren in uit-
wedstrijden.Danpas kunnenweeen rol van betekenis spe-
len.» (SHW)

JELLE SINNESAEL - MENEN

«Kans laten liggen»
ASSE-LENNIK 3
MENEN 1
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LEIESTREEK
DERDE KLASSE A

VVKoksijdeenFC Izegem,dezesdeenzevende inde
stand,maaktenereenboeiendeprovincialederbyvan.
Indeeerstehelftblevende toeschouwersnogwatop
hunhongerzitten,maarnadepauze serveerdenbeide
ploegengoedvoetbal enspektakel.Uiteindelijkhielden
beideploegenelkaar inevenwicht. Eenbillijkgelijkspel.

Koksijdenameenprimastart.Naachtminutenmochtende
thuisfansal juichen.HillewaerebediendeSimoës, die debal
beheerst onder doelmanVonck binnentrapte. Veel doelge-
vaarvieler indebeginfaseniettenoteren.Hetwaswachten
tothethalfuuralvorensIzegemevendeneusaanhetvenster
kwamstekenmethalvekansenvoorVlieghe,Vandewalleen
Wittesaele. Koksijde brak uit via Hillewaere, maar Ollivier
kreeg slechts geel nadat hij de Koksijdse spits onderuithad
gehaald.
KoksijdecoachVandenheedebrachtnaderustVanheevoor
Dotsenko in. De thuisploeg kende twee dolle minutenmet
drie goede kansen. Simoës zag zijn poging gered door de
doelman, een schot van Nico Vandendriessche werd afge-
bloktenAaronVandendriesschezagzijnschotopdepaalbe-
landen. Inplaatsvan2-0werdhetaandeoverzijde1-1:Van-
dewallescoordemeteenlaagscherendschotdegelijkmaker
na eenassist vanWittesaele. Izegemgingop zijn elandoor.
Enkeleminuten later trapteWittesaelede1-2 tegendetou-
wen. De match brak volledig open en ref Ottevaere wees
naar de stip nadat VandoorneHillewaere tegen de graszo-
denhadgeduwd.Tamsin zette feilloos de elfmeter om: 2-2.
Beide teamsgingennog resoluutvoordezegeende laatste
kansen waren voor de ingevallen thuisspelers Vanraefelg-
hemenVanhee.
KOKSIJDE:Cool,A.Vandendriessche,Reuse,Bailleul,Hillebrandt,N.Vandendries-
sche,Tamsin,Simoës(85’Vanraefelghem),Lagrou,Dotsenko(46’Vanhee)enHil-
lewaere.
IZEGEM:Vonck, Ollivier, DeDeygere, Vandoorne, Deprez, Vercouter, Gombami,
Vlieghe(56’Verstraete),Coghe,VandewalleenWittesaele.
DOELPUNTEN: 8’ Simoës (1-0), 57’ Vandewalle (1-1, 65’Wittesaele (1-2) en 70’
Tamsin(2-2,pen.)
GEEL:OllivierenVandoorne.(BPN)

SK DEINZE - TORHOUT KM 1-1
DEINZE: Laleman, Delanoy (55' Deschacht), Gaye, Longueville (46' Buysse), De
Pessemier, DeWulf, Declercq, Van deVelde, VanWalle,Moreels enNkuman (85'
VanDerBeke).
TORHOUT:TORHOUT:Capelle,VanLandschoot,DeLy,Depoorter,Pardo,Savaete,Stevens,
DeLoof,Devriendt,Ternest(90'Butsraen)enCoppin(61'Pyck).
DOELPUNTEN:31'Devriendt(0-1)en82'Deschacht(1-1).
GEEL:PyckenVanLandschoot.(FHN)

Billijk gelijkspel

Hillebrandt (r.) verdedigt opGombami. Foto VDB

VV KOKSIJDE 2
FC IZEGEM 2

Lieve
Highlight


