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VOETBAL KALENDER
EERSTE PROV.

ZONDAG
15:00 Lovendegem - Terjoden-Welle

L. Van Der Linden
15:00 Ursel - Olsa Brakel

K. Teugels
15:00 Kemzeke - Appelterre

A. Strobbe
15:00 FC Eeklo - KFC Vrasene

E. De Vriese
15:00 Machelen - Berlare

J. Heerwegh
15:00 Aalter - RC Lebbeke

S. Demeulemeester
15:00 Eine - Sp. Petegem

n.m.

TWEEDE PROV. A
ZATERDAG
17:30 Nevele - Melsen

J. Van Gulck
ZONDAG
15:00 Sleidinge - Latem

C. Boone
15:00 Waarschoot - Zomergem

J. Arys
15:00 FC Merelbeke - De Pinte

P. Vandenhaesevelde
15:00 Assenede-B. - LS Merendree

B. Van Driessche
15:00 Oosterzele - Gavere-Asper

T. Staes
15:00 KVE Drongen - Bellem

B. Tuytschaever
16:00 Adegem - St.-Denijs

S. Van De Velde

TWEEDE PROV. B
ZATERDAG
17:30 Ninove - Haaltert

M. Merchiers
ZONDAG
15:00 Voorde - Kruishoutem

G. Snels
15:00 Borsbeke - Nederename

N. Arts
15:00 Munkzwalm - Mere

P. Keerstok
15:00 E. Houtem - Meerbeke

D. De Naeyer
15:00 Bambrugge - Zingem

D. Smet
15:00 Winnik - KVV Ardennen

E. Van Den Berge
16:00 Lede - SV G’bergen

P. Gautier

TWEEDE PROV. C
ZONDAG
15:00 St. Pauwels - Meerdonk

O. Rietens
15:00 Robur - Dendermonde

L. Matens
15:00 Schellebelle - FC Destelbergen

J. Van Raemdonck
15:00 WB St.-Niklaas - Tielrode

Y. Ottoy
15:00 Melsele - HO Kalken

J. Van De Maele
15:00 Oudegem - SK Lochristi

J. Van Mele
15:00 SK Doorslaar - RC Wetteren-K.

D. Di Stefano
15:00 Kruibeke - Kallo

H. Van De Velde

DERDE PROV. A
ZATERDAG
17:30 Bassevelde - SLV Zelzate
ZONDAG
15:00 Kleit - Hansbeke
15:00 Belzele - Zeveren
15:00 Vinkt - Wippelgem
15:00 Watervliet - Knesselare
15:00 FC Zelzate - Poesele
15:00 St.-Laureins - Lembeke
15:00 St.-Kruis.-W. - Zaffelare

DERDE PROV. B
ZONDAG
15:00 C. Melle - ErpErondegem
15:00 Moortsele - KFCO Gent
15:00 Heusden - Smetlede
15:00 T. Melle - SKV Overmere
15:00 VSV Gent - SK Oostakker
15:00 St. Muide Gent - Serskamp
15:00 SK Kalken - Laarne
15:00 Nazareth-Eke - Azalea

DERDE PROV. C
ZONDAG
15:00 Oudenhove - Grotenberge
15:00 Jup. Nokere - Dikkelvenne
15:00 Velzeke - Windeke
15:00 Elene - Semmerzake
15:00 Maarkedal - Bevere
15:00 Petegem S. - Olsene
15:00 VC Zwijnaarde - Wortegem
15:00 Jong Zulte - Boekel

DERDE PROV. D
ZONDAG
15:00 Schendelbeke - Herzele
15:00 Burst - E. Moerbeke

15:00 Sp. G’bergen - Wilskr. Idegem
15:00 Ede - Aaigem
15:00 Bonanza - Nieuwerkerken
15:00 FC Brakel - Erembodegem
15:00 Opbrakel - Nederhasselt
15:00 Doggen - Denderhoutem

DERDE PROV. E
ZATERDAG
19:30 Wichelen - Sp. Buggenhout
ZONDAG
15:00 Kieldrecht - Heikant
15:00 Sombeke - Sp. Waasmunster
15:00 SVH Waasmunster - Sinaai
15:00 Grembergen - VK Hamme
15:00 Verrebroek - VVS Stekene
15:00 R. Buggenhout - Bazel
15:00 Wieze - Schoonaarde

VIERDE PROV. A
ZATERDAG
20:00 St.-Amandsberg - Wachtebeke
ZONDAG
15:00 Sp. Ertvelde - YS Eeklo
15:00 Exc. Mariakerke - Kaprijke-B.
15:00 Balgerhoeke - Un. Mariakerke
15:00 Donk - HT Zwijnaarde
15:00 Lotenhulle - Sp. Gent
15:00 Maria-Aalter - Doornzele-K.
15:00 Vinderhoute - AK Middelburg

VIERDE PROV. B
ZONDAG
15:00 Zevergem - SK Merelbeke
15:00 VS Destelbergen - Bottelare
15:00 Vurste ‘92 - Bavegem
15:00 Avrasya Gent - VKN Beervelde
15:00 Letterhoutem - Gijzenzele
15:00 Massemen - Edeboys
15:00 Westrem - Gentbrugge
15:00 Oordegem - Vlierzele

VIERDE PROV. C
ZONDAG
15:00 Mater - Strijpen
15:00 Huise - Leupegem
15:00 Volkegem - Ouwegem
15:00 Erwetegem - Balegem
15:00 Zegelsem - Kluisbergen Sp.
15:00 St.-Goriks - Everbeek
15:00 FC Kluisbergen - Michelbeke
15:00 Deftinge - Horebeke

PROV. VROUWEN A
ZATERDAG
12:00 E. Aalst - Sinaai Girls
15:00 Munkzwalm - C. Melle
15:00 KVE Drongen - Terjoden-Welle
15:30 Nederename - FC Vrasene

DERDE KLASSE

SK MALDEGEM

Aanvoerder David Welvaert is ge-
schorst tegen Meerhout wegens
twee gele kaarten in de laatste thuis-
wedstrijd tegen Turnhout. 
Twee bankzitters worden aangeduid
na de beloftenwedstrijd waarin ook
De Buck en Bulens aantreden. (GBG)

VIERDE KLASSE

FC EVERGEM
David Moreels keert terug uit schor-
sing. Moreels, Charifi, De Coen, De
Neve en De Wispelaere hebben hun
verblijf bij Evergem verlengd. Wouter
Pieters en Adriaan Mikolajczak (We-
velgem) zijn twee nieuwkomers. Van
Kerschaever en Delvo (Nevele), Hey-
man (Oudenaarde), Rombaut
(Gent-Zeehaven) en Piet-Jan De Co-
ninck (Torhout) verlaten Evergem.
(DWDG)

SV ZOTTEGEM
Spitaels, Van Steenberghe en De
Rouck ontbreken. Rossel is ge-
schorst. Haeck is twijfelachtig; hij viel
donderdag uit met een verrekking.
(VDGZ)

EERSTE PROVINCIALE

KFC EEKLO
Voor volgend seizoen heeft Eeklo spits
Anthony Annicaert van derdeklasser
SK Maldegem aangetrokken. (GBG)

DERDE PROVINCIALE

OLSENE SPORTIEF
Yves Dujardin en Hendrik Bossuyt
keren terug na een strafdag. Op de
strafbank worden zij afgelost door
Ruben Verhaeghen en Christophe
Feys. Zij missen de trip naar Pete-
gem/Schelde. (FHN)

FC LEMBEKE
Leandros Dobbelaere is gekwetst. Is-
mail Djadi is geschorst. (GBG)

SELECTIES
DERDE KLASSE

KSV OUDENAARDE
DE KERN: Francq, Nottebaert, Van
Gijseghem, Declercq, Van den Bos-
sche, Vanalderwerelt, Coulibaly,
Mahieu, De Langhe, Sekou, Zarti,
Melki, De Caluwé, Ottoy. (FHN)

SK MALDEGEM

DE KERN: Braekman, Van Ryckeg-
hem, Blondeel, De Decker, Wellens,
Sabbe, Madou, Reynaert, Twum,
Nkunku, Annicaert, Notte, Cornelis,
X, Y. (GBG)

VIERDE KLASSE

SV ZOTTEGEM
DE KERN: De Cabooter, De Coene,
Ryngaert, Heereman, B. Moreels, Van
Canegem, Knipping, Haeck (?), Vara-
che, Sandra, W. Moreels, van den
Abeele, Verstichelen, X, Y. (VDGZ)

FC EVERGEM

DE KERN: Heyman, Seghers, Delvo,
De Coninck, De Neve, Rombaut,
Charifi, De Wispelaere Christophe,
De Baere, De Coen, Van Kerschae-
ver, De Wispelaere Jonas, De Cock, El
Mousati, Coppens, Moreels. (DWDG)

ANASTASIJA DONIKA EN KARLIS DONIKS OVER LEVEN EN SPORTEN IN BELGIË

«Ze drinken hier bier na 
de match. Dat snap ik niet»

Anastasija Donika woont al in België
sinds september. Haar man woonde in
Engeland en hun zoontje in Letland. Het
gemis werd te groot. Dus besloot het ge-
zin Doniks om zich in januari in België
te vestigen, meer bepaald in Michelbe-
ke. Voor Anastasija Donika was dat een
grote opluchting. 
«Ik woonde hier helemaal alleen en
daar had ik het moeilijk mee. Ik ben één
keer naar Letland gevlogen om mijn
zoontje te zien en eenmaal ging ik naar
Engeland om mijn man terug te zien. Ik
miste hen enorm en dus nam ik het ini-
tiatief om mijn gezin naar België te
brengen.» 
Karlis Doniks leefde drie jaar in Enge-
land voor hij naar België kwam. «Een
mooie tijd. Ik leefde er met enkele
vrienden in een huurhuis. Ik speelde er
basketbal op een vrij hoog niveau, alles-
zins hoger dan waar ik nu speel. Dat was
ook in Letland het geval. Maar ik ben blij
dat ik hier kan spelen. Ik ben hier pas
sinds januari en dankzij Wouter De Vos
(jeugdverantwoordelijke Richa Michelbe-
ke, nvdr) kwam ik in contact met Zotte-
gem. Het enige wat ik raar vind in zowel
Engeland als België is dat ze hier bier
drinken na een training of wedstrijd.
Dat is niet goed voor je lichaam en het is
zeer onprofessioneel. In Letland den-
ken we na de wedstrijd al na over de
volgende wedstrijd. Hier drinken ze
bier. Ik snap het niet zo goed.»
Doniks speelt al basketbal sinds zijn ze-
ven jaar. «Basketbal is enorm populair
in Letland. Als je wil, kan je altijd bas-
ketbal zien op televisie.»

BLANKENBERGE
Anastasija Donika was al 11 jaar toen ze
begon met volleyballen. Toch maakte

ze deel uit van de Letse nationale jeugd-
ploegen. Ze kwam in contact met Mi-
chelbeke door haar manager en is zeer
tevreden over haar keuze. 
«Michelbeke is een enorm toffe club. Ik
werd onmiddellijk geaccepteerd door
mijn ploeggenoten. Ze nemen me over-
al mee naartoe, als er een feest is vragen
ze me mee. Ze laten me België zien en
hameren er op dat dit land meer is dan

Michelbeke (lacht). Mijn favoriete
plaatsje is op dit moment Blankenber-
ge, maar ik heb Brussel of Antwerpen
nog steeds niet gezien. Daar zal binnen-
kort hopelijk verandering in komen.
We hebben ook nauwelijks aanpas-
singsproblemen gekend. Ook ons zoon-
tje niet. Hij gaat hier naar school en
amuseert zich.»
«Maar we missen Letland enorm. Zowel
onze familie als onze vrienden. Geluk-
kig kunnen we via Internet, Skype (te-
lefoneren via de PC), en onze gsm con-
tact houden met het thuisfront. Ze vra-
gen ook altijd waar we blijven. Onze fa-
milie en vrienden missen ons enorm»,
aldus Doniks. «In mei gaan we terug

naar Letland. Of we nog terugkeren,
hangt af van Michelbeke en Zottegem.
We hebben nog geen overeenkomst
voor volgend jaar. Het financiële ge-
deelte is nog niet in orde. Binnen twee
jaar gaan we sowieso terug naar Let-
land. Matiss wordt dan schoolplichtig
en we willen graag dat hij daar school
loopt.»
Donika speelt dan wel in de eredivisie,
leven van alleen hun sport kan het ge-

zin niet. Dus zocht en vond de man des
huizes werk.

DE CROO
«Sinds kort werkt Karlis bij Herman De
Croo», zegt Donika. «Hij staat er in voor
het onderhoud van de tuin en geeft eten
aan de dieren. De Croo is een rustige
man, ‘very relaxed’. De eerste keer
vroeg hij of Karlis in orde was met zijn
papieren en hij moest al zijn documen-

ten tonen. Hij werkt er nu halftijds. De
Croo is een sympathieke man.» 
«Ik zou ook kunnen lesgeven want ik
ben eigenlijk een sportleraar», vult Kar-
lis aan. «Ik heb mijn diploma behaald in
Letland, maar hier in België ben ik daar
niets mee, ook al door de taal. Anastaija
heeft ook twee diploma's. Ze is kapster
en heeft een bachelor in de economie.
Maar ja, ik zei het net, hier ben je daar
niets mee.»

CLUB NIEUWS

MICHELBEKE — Doniks en Donika, het klinkt als de titel van
een Suske en Wiske album. Maar ze bestaan echt. Ze zijn af-
komstig uit Letland en besloten na vele omzwervingen om zich
met hun driejarig zoontje Matiss in België te vestigen. Karlis
Doniks speelt basketbal bij Helios Zottegem, Anastasija Doni-
ka volleybal bij Richa Michelbeke. «Eigenlijk missen we onze fa-
milie en vrienden het meest. Aanpassingsproblemen kennen
we niet, enkel de taal moeten we nog onder de knie krijgen.»

FRANK DEKEYSER

Doniks en Donika keren in mei terug naar Letland. «Of we nog naar België terugkomen, 
hangt af van Michelbeke en Zottegem. We hebben nog geen overeenkomst voor volgend jaar.» Foto GDR

We missen Letland
enorm. Zowel onze

familie als 
onze vrienden.
ANASTASIJA DONIKA

«Na het vrije weekend hebben we de
trainingen verder gezet. Het ging er
soms op een hectische manier aan toe;
sommige spelers werden bij het be-
stuur geroepen voor transferbespre-
kingen. Op dat vlak denk ik trouwens
dat de helft van de kern Maldegem
trouw zal blijven. De overtuiging om de
nacompetitie te spelen, is nog steeds
aanwezig. Uiteraard willen de jonge
spelers winnen, al was het maar voor
de winstpremie. Sommige ervaren rot-
ten kunnen de barrages als een last er-
varen.» 
«Enkel de overwinning bij Meerhout
kan voor een nieuw elan zorgen. Om
dat te bereiken zullen we moeten sco-
ren en daar knijpt al het ganse seizoen
het schoentje», zegt Blondeel. 
«Wanneer we eens op voorsprong kwa-

men dan lieten we die via pech of on-
doordacht verdedigen uit onze handen
glippen. Al resulteerde dit niet vaak in
nederlagen. Ik heb de statistieken op
dat vlak bekeken. In acht wedstrijden
waarin we het eerste doelpunt scoor-
den, verloren we niet.» 

(GBG)

4 KLASSE 
de

3 KLASSE 
de

KRIS VAN DER HAEGEN - SV ZOTTEGEM

«Door de zure appel bijten»
ZOTTEGEM — Het weekje rust kwam
voor de Zottegemnaars niet ongele-
gen. Door jammerlijk puntenverlies
in Lauwe is de bonus een beetje ge-
slonken. De laatste rechte lijn rich-
ting eindstreep wordt dan ook span-
nender dan ooit. Al lijkt het voetbal-
wereldje zich al met een Zottegemse
titel verzoend te hebben.

«Iedereen spreekt er mij over aan»,
zegt trainer Kris Van Der Haegen.
«Vanaf maandagochtend op school
tot het einde van de week. Ook als ik in
een winkel sta, word ik er over aange-
sproken. Dat we gaan kampioen spe-
len, dat we de titel moet pakken. Het
nadeel van in de regio te wonen ze-
ker? Al is het uiteraard positief dat er
over ons gesproken wordt. Als ze het
over degradatie zouden hebben, dat
zou veel minder zijn.»
Maar toch twijfelt Van Der Haegen, en
terecht. Immers, door het verlies van
de geblesseerde Spitaels en het gemis
van Rossel en Van Steenberghe moet

hij noodgedwongen schuiven in de
veldbezetting.
«Het hele jaar door hebben we nau-
welijks met blessureleed en schors-
ingen te kampen gehad en nu over-
valt ons dat allemaal. Voor zondag
heb ik dan ook nog nauwelijks elf spe-
lers om op te stellen. Een bang hart
hebben we niet, want wie bang is,
krijgt slaag. De rest moet zich nu maar
bewijzen. Gelukkig staan we in zo’n
riante positie dat we met niemand re-
kening moeten houden als we zelf
winnen.» 
«Blijkbaar is onze sterke periode met
goed voetbal en weinig blessures ach-
ter de rug. We moeten door die zure
appel bijten en hopelijk vallen die
eerste happen nog mee. Niet alleen
Winkel, maar ook Wielsbeke wordt
volgens mij nog een te duchten con-
current. Die concurrent heeft het ge-
makkelijkste programma en zijn nu
op volle sterkte. Het wordt volgens
mij dus geen duel Winkel-Zottegem.»
(VDGZ)

VOORZITTER RUDY BOGAERT - FC EVERGEM

«Bral liet een zware erfenis na, 
maar we zijn goed bezig»

EVERGEM —Een paar maanden terug
werd Rudy Bogaert aangesteld als
nieuwe voorzitter van FC Evergem.
Hij kreeg de zware erfenis van de
overleden voorzitter Etienne Bral toe-
gespeeld. «Dat was een zware erfe-
nis», zegt Bogaert. «Een monument
als Etienne Bral vervang je zo maar
niet. Maar we zijn goed bezig.» 
«Niet alle problemen zijn opgelost. Er
zijn nog heel wat vraagtekens, maar
we lossen ze wel op. Dit seizoen is een
beetje een overgangsjaar. De voorzit-
ter is weggevallen. Een belangrijke
sponsor heeft afgehaakt en is zijn fi-
nanciële belofte niet nagekomen. Dat
laat zijn sporen na. Maar we trachten
ons te herstellen. Dit seizoen is dan

ook een overgangsseizoen.»
«Laat het duidelijk zijn. Het is de be-
doeling dat we Evergem in vierde
klasse houden. En dat we op termijn
een degelijke rol kunnen spelen.» On-
dertussen zijn wel al heel wat spelers
andere oorden gaan opzoeken. «We
zullen voor de vertrekkers evenwaar-
dige vervangers zoeken», zegt Boga-
ert. «De besprekingen met eventuele
nieuwkomers zijn volop bezig. Miko-
lajczak (Wevelgem) en Wouter Pie-
ters (Ursel) zijn er al. Er komen er nog.
En er hebben ook al heel wat jongens
bijgetekend. We houden ons budget
wel in de gaten. We willen niet in het
vaarwater treden van clubs als Mal-
degem.» (DWDG)

NICO BLONDEEL (SK MALDEGEM) GEEFT DE MOED NIET OP

«Barrage halen kan nog altijd»
MALDEGEM — Morgen gooit SK Maldegem zijn laatste troeven op tafel. Bij con-
current Meerhout moeten de rood-gelen een driepunter pakken om nog enige
kans te maken voor de barragewedstrijden. Het slotprogramma van Maldegem
ziet er echter zwaar uit met uitwedstrijden tegen RC Mechelen, Willebroek en Ka-
pellen en twee thuismatchen tegen subtopper RC Wetteren en huidige leider Die-
gem. De jonge Maldegemse rechterflankspeler Nico Blondeel geeft zich echter
nog niet gewonnen. Hij gelooft nog steeds in de redding, ondanks het feit dat het
bestuur zich al heeft neergelegd bij de degradatie. 

TRAINER CHRIS ANDRIES BEZIG AAN LAATSTE SEIZOEN BIJ KSV OUDENAARDE

«Ik zoek een club in mijn buurt»
OUDENAARDE — Geen Joris Brewaeys
in de selectie voor de thuismatch
vananavond tegen leider Doornik.
De Zottegemnaar sukkelt al sedert
de start van de terugronde met een
enkelletsel. Hij moet dit laten behan-
delen. Trainer Chris Andries vreest
dat hij zijn centrale verdediger voor
de rest van deze competitie zal moe-
ten missen.

«Iedere keer hij een bal tegen die en-
kel krijgt, staat het gewricht snel dik», verdui-
delijkt Andries. «Ik twijfel of hij nog zal kun-
nen spelen dit seizoen.»
Net als op Standaard Wetteren verdedigt Tho-
mas Francq vanavond het Oudenaardse doel.
Kris Ottoy, tot enkele weken geleden titularis-

doelman, begint op de bank.
«Thomas Francq moet een paar
matchen kunnen spelen waarmee
nog enig belang gemoeid is», ver-
klaart Andries. «Hem de laatste twee
wedstrijden, tegen ploegen die enke-
le jongeren laten testen, doen spelen,
heeft weinig zin.»
Chris Andries zelf stapt na dit seizoen
niet uit het trainerswereldje. De Ant-
werpse Waaslander zoekt een club in
zijn buurt.

«Nu doe ik de planning voor de politiezone
centrum in Antwerpen, straks keer ik terug
naar de politieschool in Antwerpen waar ik
opnieuw les zal geven», aldus Andries. «Dat is
soms werken tot half zes, zes uur. Ik geraak
nooit op tijd in Oudenaarde.» (FHN)

Nico Blondeel (links). Foto GDR

Chris Andries.
Foto GDR


