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Het gezin Soulliaert-De Clerck : gebeten door de krachtbalmicrobe

Provinciale
jeugdselecties

In de voetsporen van
mama Anja De Clerck…

..................................................................

TIELT – Dit zijn de opgeroepen
speelsters voor de provinciale
jeugdselectie die woensdagnamiddag 19 december verzamelt
op het terrein van VV Tielt.
Meisjes U13: Elena Janssens (Jabbeke), Angie Desayer (Oudenburg), Axana Vermeersch, Eef
Kuyle, Marie Vanbecelaere, Lobke
Swaenepoel en Belle Castelein
(Merkem), Imke Maselis en Laurence Lemaire (Nieuwkerke),
Fleur Deprince (Steenbrugge),
Janne Declercq (Gits), Justine Deweerdt (Diksmuide), Tara Vanluchene (Meulebeke), Fem Vande
Walle (Zwevezele), Justine Pysson
(Nieuwpoort), Emma Heindryckx
(Keiem), Tine Blomme (Damme),
Rhune Lefebre en Phillis Laleeuw
(FC Poperinge), Ibe Vandoorne en
Marit Dewinter (Menen), Michelle
Vanlerberghe, Yoni Pil en Ellen
Denoo (Staden), Saar Verdonck
(Zerkegem), Lauren Noppe en
Chelsy Vannieuwenborgh (Jong
Vijve), Amy Roman en Paula Rogacheva (SKOG Oostende), Femke
D'Haene (Avelgem), Luna Verschaeve (Aartrijke) en Anne Lamote (Moerkerke).
Meisjes U14: Lowiese Seynhaeve
(Menen), Mathilde Blomme, Rune
Feys en Aisha Van Aelst (Veldegem), Ellen Knockaert (Zerkegem), Raquel Viaene (Oostnieuwkerke), Adèle Koopman (Ieper),
Steffi Vansevenant (VG Oostende), Louise Wittouck, Femke Caes,
Kelsey D'Hondt en Lizzy Verbeke
(Egem), Silke Choteau (Harelbeke), Janne Tuts (Cerkelladies Brugge), Louise Van Durme, Annelot
Audenaert en Chloë Beirens (De
Haan), Kiara Ebraert en Lisa Viaene (Coxyde), Jolien Van Reybrouck (SK Torhout), Marieke Vanhaesebrouck (Sassport Boezinge),
Stien Bryon, Iense Beernaert en
Amber Bryon (Merkem), Stiene
Franssens (Oedelem), Ann-Sophie
Delecluyse, Alissa Martens, Nina
Bossuyt, Amber Bert, Julie Garrevoet, Silke Deschietere, Sien Gesquire en Kirsten De Haspe (Zulte
Waregem).
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BRUGGE – Wie op de krachtbalterreinen van Sporting Brugge komt, loopt ongetwijfeld iemand van de familie Soulliaert tegen het lijf. Zowel de ouders als de kinderen leven zich uit in
de sport. Een portret van een echte krachtbalfamilie.

Q

een bal tussen mijn benen kunnen
vangen ! Gelukkig is mijn papa nu
geen trainer meer van ons, want
hij was toch wel heel streng voor
mij. (lacht) Mijn ambitie is om later in het eerste team van Sporting
Brugge te kunnen spelen. Mijn papa zegt dat ik nu al beter ben dan
hem, dus gelooft hij wel in mij.”

DOOR JAN VANHECKE

M

ama Anja De Clerck
(39) begon haar krachtbalcarrière op tienjarige
leeftijd. „Meester Rudy De Jonghe
leerde in het Koolkerkse schooltje
De Smalle de sport aan en de vonk
sloeg meteen over”, vertelt ze.
“Samen met mijn zus speelde ik
voor het eerst op een internationaal interscholentornooi. Dat was
het sein voor de Koolkerkse club
om een meisjesteam op te richten,
waarbij wij als zusjes het mooie
weer maakten. We doorliepen er
alle jeugdreeksen en bereikten samen de eerste ploeg.”
“Op twintigjarige leeftijd haakte
ik wegens werkverplichtingen af,
maar tien jaar later bleef het kriebelen, zodat ik mijn krachtbalkledij van onder het stof haalde. Intussen was ik gehuwd met mijn
man Henk, die net als ikzelf ook
een sportbeest is. Hem overhalen
was dan ook niet zo moeilijk. Intussen zit Henk in het jeugdbestuur van Sporting Brugge en ben
ik verantwoordelijke voor de kantine, zodat we vele uurtjes investeren in onze geliefde sport.”

Doelman
„Ik begon zo’n negen jaar geleden
te krachtballen”, pikt vader Henk
(39) in. “Ik was doelman in het
voetbal, waardoor de stap naar het
krachtbal niet zo groot was. Ik
was toevallig aanwezig op een
training, gegeven door meester
Rudy, en kreeg de smaak te pakken. Omdat ik er altijd volledig
voor wil gaan, trainde ik een volledig jaar alvorens mijn eerste
wedstrijd te spelen.”
“Intussen verfijnde ik me ook in

“SAMEN MET HET
GEZIN SPORTEN,
BRENGT ONS NOG
DICHTER BIJ
ELKAAR”
ANJA DE CLERCK

Het krachtbal neemt een centrale plaats in bij het gezin Soulliaert-De
Clerck. We herkennen boven Levi, nichtje Mara Barbiaux en dochter Julie. Onder mama Anja De Clerck en papa Henk. (Foto JV)

de gevechtssporten. Deze combinatie zorgde ervoor dat ik wel degelijk mijn mannetje kon staan.
Jammer genoeg werd ik weer geopereerd, zodat ik het voorlopig
nog wat rustiger aan moet doen. Ik
ben nu trainer en coach van de
miniemen meisjes, waarbij ook
mijn dochter speelt. En ik moet
bekennen : die meisjes zijn heel
gedreven en leergierig. Door gevarieerde trainingen te geven,
krijg je echt wel voldoening van
deze toffe groep vriendinnen !”
„Ik begon toen ik zeven jaar was”,
vertelt Julie (11). “Ik vond het
meteen een leuke sport. Soms is
het wel zwaar, maar we worden
altijd aangespoord om ons te amuseren, en dat loont. De mooiste er-

varing was de Beker van Brugge,
waar ik een rugworp kon scoren.
Mijn papa was heel trots, aangezien hij op training speciaal daarop getraind had. En toen we de
finale wonnen, was hij door het
dolle heen. Mijn mama droomt ervan dat ik beter zal doen dan wat
zij al bereikt heeft, maar dat wordt
heel moeilijk, want ze heeft een
heel mooie carrière achter de rug”,
weet de dochter.

Ook nichtje in krachtbal
En de appel valt niet ver van de
boom, want ook zoon Levi (13) is
een echt natuurtalent. „Momenteel
speel ik bij de miniemen, waar we
ons echt wel amuseren. We werden kampioen. Ik heb ooit eens

De krachtbalmicobe heeft ook
nichtje Mara (15) te pakken. Ze
begon haar carrière bij Sporting
Brugge, maar maakt nu het mooie
weer bij KBC Sint-Michiels.
„Mijn mama – die ook krachtbal
speelde – en tante Anja konden
mij overhalen om met krachtbal te
beginnen. Ik was toen negen jaar
en amuseerde me onmiddellijk.
Maar toen er geen meisjesploeg
meer was bij Sporting Brugge,
ging ik naar Sint-Michiels. We
hebben een prachtig team en vorig
jaar werden we zelfs kampioen !”
De voorbije weekend lag het
krachtbal stil, maar niet het gezin
Soulliaert. „We gaan wekelijks
met het gezin naar de loopclub,
zodat onze conditie er niet op achteruit gaat”, vertelt mama Anja.
“En eigenlijk is dat wel een aanrader. Want samen met het gezin
sporten, brengt ons nog dichter bij
elkaar.”

Zaalvoetbal
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VLAAMSE COMPETITIE (WEST)
Q Met de leiderspositie als inzet
reisde het nog ongeslagen Victory Blankenberge naar Sporthal
Ternat, dat na tien speeldagen
ook nog steeds het maximum van
de punten had. Het werd van
meet af aan een bikkelharde
wedstrijd. De agressief startende
thuisploeg kwam op voorsprong,
maar Fabrice Marin Marin zorgde
nog voor de rust voor de gelijkmaker. Victory groeide stilaan in
de wedstrijd en broer Joao zorgde na de pauze zelfs voor de 1-2voorsprong. De struis gebouwde
thuisspelers maakten listig gebruik van hun lichaam en brachten zo de stand terug in evenwicht. Niet tevreden met een
puntje zocht de kustploeg het
overwinningsdoelpunt, maar Victory kreeg het deksel op de neus.

In de laatste minuut lukte Ternat
het bevrijdende doelpunt : 3-2.
Q Rapid Subs Beernem verloor
bij Moratex Lebbeke eveneens
met het kleinste verschil : 4-3.
Toch had de score er anders kunnen uitzien, want zowel Moratex
als Rapid troffen elk driemaal de
staander. De Oost-Vlamingen liepen 2-0 uit, maar Dendooven kon
op assist van D’Haeyere net voor
de rust milderen. Moratex verhoogde de voorsprong, maar dan
zorgde D’Haeyere opnieuw voor
de aansluiting. Na het vierde
thuisdoelpunt gaf de jonge Thomas Goethals Beernem nog enige
hoop op een winstpuntje, maar
tevergeefs, want in de slotfase
werd een reuzenkans niet benut.
Q Nieuwkomer
Jong Tempo
Team Sijsele kan zijn spelpeil
niet concretiseren in puntenge-

win. Vrijdagavond leverde het
stevig weerwerk tegen Wittekes
Rode, dat wel 0-3 kon uitlopen,
vooraleer Kevin Lamote de openingstreffer lukte. Na de rust liepen de Rodenaars nog verder uit.
Het was opnieuw Lamote die de
eindcijfers vastlegde : 2-4.
Q Maandagavond werd gespeeld
bij Kosova St-Niklaas. Niettegenstaande verschillende open kansen was het de thuisploeg die op
de schaarse tegenaanvallen 3-0
uitliep. Brian Rotsaert scoorde
wel tegen, maar de Albanese Kosovaren reageerden met een vierde en vijfde doelpunt. Sijsele versaagde niet en slaagde er via Kevin Lamote in om terug te komen
tot 5-4. Alle andere pogingen in
de slotfase eindigden op paal, lat
of een tegenstrever, waardoor de
stand onveranderd bleef.

Q De wedstrijd tussen ZVV Cercle Brugge en Welkom Sombeke
kende een meer dan spannend
verloop, maar ook een verrassend
slot. Groen-zwart stond de hele
wedstrijd op achterstand, maar
kon telkens terugkeren. Kapitein
Glenn Vanderhaegen werkte met
een punter een vroeg opgelopen
achterstand weg, maar Sombeke
liep onmiddellijk weer uit. Trancez stelde op vrije trap nog voor
de rust gelijk. Vijf minuten na de
herneming stond groen-zwart opnieuw op achterstand. Camara
zorgde voor evenwicht. Een minuut later was de 3-3 opnieuw
verspeeld en duurde het nog tot
de 17de minuut, na een solotocht van Vanderhaegen, vooraleer Cercle opnieuw zicht kreeg
op puntengewin. Met nog vijf minuten voor de boeg floot de

scheidsrechter de wedstrijd onverwachts af, op het moment dat
van op de bank een opmerking
gemaakt werd over een eigenaardige beslissing. Hij trok zich terug in zijn kleedkamer en wou
niemand zien, ook de aanwezige
controleur niet. Hij gaf het wedstrijdblad zonder dit af te sluiten
af aan de thuisafgevaardigde. Na
te zijn omgekleed en een rustig
en sereen onderhoud met een afgevaardigde van beide ploegen,
verliet hij de sporthal, maar wel
met de aankondiging zijn ontslag
als scheidsrechter in te dienen...
KALENDER
Q Vrijdag 14 december : alleen
Rapid Subs Beernem komt in actie. Het ontvangt om 20.30 uur
Etoile Sport Temse in de sporthal
Den Akker in Oedelem.
(bvv)

