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Serge Crèuecoeur en Brussels spelen
laatste thuiswedstrijd in Luxemburg
Et ROlUrtlloils

[-

TEAGUE
Dit weekend werkt Brussels de
laatste twee competitiematchen
af van het seizoen. De twee duels
tegen Charleroi zullen ook bèslissen over de derde en de vierde
plaats in de reguliere competitie.
De club zorgt voor een uitzonderlif k gegeven. Voor het eerst zal een
coinpetitiematch van een Belgische ploegsport in het buitenland

worden afgewerkt.
Coach Serge Crèvecoeur is de grote
bezieler van dit merkwaardige ini-

tiatief.

basketclub moet innovatief zijn. Ikheb mlln inspiratie
«Een

opgedaan in het rugby. De Franse
bekerfinale ging in het verlecien al
door in Barcelona. Ook in het voetbal wordt de Supercup al eens in
een Aziatisch land afgewerkt Plots
zag ik het zitten om een match te

spelen in het Goothertogdom en
heb ik de voorzitter van Dudelange gebeld. Die was meteen zeer enthousiast. De basketbond was
meteen akkoord. We hebben dan

arrangementen uitgewerkt voor
onze sponsors en supporters.»
Serge Crèvecoeur had meerdere
redenen om uit te wijken. «Voor-

Serge Crèvecoeur is de grote bezieler van het initiatief.
eerst spreekt iedereen over Brussels. En commercieel is het inte-

ressant. We vonden een Luxemburgse sponsor. Fuchs, een bedrijf
dat instaat voor beleggingen, wou

investeren. De stad Dudelange
wou helpen. Sport is belangriJk
voor de stad. De voetbalclub

Foto Betsa

geen eersteklasser. Luik

is de
dichtste ploeg, maar dan moet je
al bijna honderd kilometer in de
wagen zitten. Een honderdtal basketliefhebbers

uit Aarlen heeft

tickets aangevraagd.»
De match hoeft niet nadelig te zijn
voor dé eigen fans. «Tweeh6ndeid
stuntte Europees en de Ronde van kilometer is voor één keer geen
Luxemburg heeft ervaak een rit- eeuwigheid. Toen ik vorig jaar in
aankomst. Ook het basketbal leeft Frankrijk actief was, betekende
er. Daarnaast ben ik voorstander
die afstand een dichte verplaatvan een Beneliga. Waarom zou- sing. Het is leuk datwe tegen Charden we er geen Beneluxliga van- leroi nogeen match met inzet spemaken? Er is ook interesse vanuit Ien. We moeten beide duels wlnde provincie Luxemburg. Daar is nen om derde te worden.» (EVL.)

Juniores verzamelen zondag'in Neerlinter voor PK
'

Overmorgen wordt,in NeerlinterHeide het provinciaal kampioenschap op de wegvoorjunioies georganiseerd. Vorigjaarwas het pK
in Sint-Martens-Bodegem. Remco

Evenepoel stak er met kop en

-

schouders bovenuit. IIan Van

Wil-

der en Brent Van Mulders reden
mee in de spits.
Ditjaar is de strijd meer open. Een
tenor als Evenepoel zit er niet in

wsriæry;-r-

het juniorenpeloton, zodat de
strildveel meeropenzal zijn. Lennert Van Eetvelt is een van de favorieten, maar er zijn nog veel andere kapers op de kust.
Verwacht mag worden dat het een
slopende slijtageslag zal worden.
Het heuvelende parcours leent er

zich toe om aan te vallen. Een
tweede factor die bepalend kan
zijn, is de afstand. Niet iedereen

heeft het in de benen om bijna 120

kilometer af te malen.
In tegenstelling tot de nieuwelingen rijden de eerstejaars en twee-

dejaars bij de juniores samen en
wordt er ook maar één provinciale
titel uitgereikt. Het peloton start
om 15 uuren moet zestien ronden
van 7,1 kilometer afleggen. Iets
voor zessen weten we dan wie
Evenepoel zal opvolgen (EyI)

