
DOOR MATTHIAS VANDERASPOILDEN

Heeft u zondagavond ook vruchteloos
gezocht naar West-Vlamingen tijdens

de bekendmaking van de Sportman en
Sportvrouw van het Jaar ? Het gala vond
plaats in de Oostendse Kursaal, maar meer
relevante provinciale inbreng was er niet.
Echt verbazend is dat niet, want de voorbije
tien jaar haalden enkel Stijn Devolder (één
keer) en Gella Vandecaveye (twee keer)
het podium. Een schril contrast met de jaren
negentig, toen West-Vlaamse judoka’s en
zwemmers zowat alle prijzen pakten… 
Enig lichtpuntje voor onze provincie is de
geïmporteerde Ann Wauters. De Oost-
Vlaamse resideert al enkele jaren tijdens
haar korte binnenlandse passages aan zee en
verhuist binnenkort naar Bellegem. Haar
palmares : vier keer brons (2003 tot 2005
en 2008) en ook dit jaar derde.
Wie zondagavond wel in de prijzen viel,
was zwemmer Sven Decaesstecker. Hij
werd in de bloemetjes gezet als Paralympiër
van het Jaar. De 25-jarige pakte op het WK
zwemmen in Eindhoven brons op de 200
meter wisselslag.

Wervelende neoprofs
De eerste provinciegenoot bij de mannen
zondagavond was Marino Vanhoenacker,
achtste met een tiende van de punten van
winnaar Philippe Gilbert. Bij de vrouwen
deed wielrenster Grace Verbeke net iets
beter : vijfde met 167 punten, 789 minder
dan de onvermijdelijke Kim Clijsters. 
Nochtans kunnen beide atleten terugblikken
op hun beste jaar ooit. Marino Vanhoenac-
ker schitterde voor het vijfde jaar op rij in
het Oostenrijkse Klagenfurt, toonde zich de
snelste in Maleisië en in Hawaï, de moeder

aller Ironmans, eindigde Bink als derde.
Grote afwezige in de top tien was de 39-
jarige tennisser Dick Norman. Big Dick be-
reikte samen met Wesley Moodie de halve
finales in Parijs en Londen en was aanwe-
zig op de Masters.
Grace Verbeke won de Ronde van Vlaande-
ren, veroverde de Belgische titel tijdrijden
en werd zesde op het WK in Geelong. Ook
in het vrouwenwielrennen – in niets te ver-
gelijken met de mannelijke collega’s – een
erg mooi palmares
waardoor ze stilaan
tot de wereldtop
hoort.
Een schril contrast
met wat de renners
dit jaar lieten zien.
Onze 24 profs haal-
den dan wel vijf
overwinningen
meer dan de voorbije twee jaar, toch bleef
het wachten op ereplaatsen in klassiekers of
grote koersen. Toegegeven, Stijn Devolder
lukte een unieke dubbel door de tricolore te
veroveren op de weg én tegen de klok, maar
meer deed hij niet. De Deerlijknaar haalde
vooral het nieuws na het schrappen van al-
weer een wedstrijd of na een sneer van zijn
Quick-Stepbaas Patrick Lefevere. 
De weinige wielerlichtpuntjes waren sei-
zoensrevelatie Jens Keukeleire en meer in
de schaduw Kristof Vandewalle en Klaas
Lodewyck. Allemaal nieuwe namen dus,
maar echt verbazingwekkend is dat niet. De
provinciegenoten in het peloton waren dit
jaar jonger dan ooit. Op dat vlak was 2010
misschien wel een scharnierjaar : van de 24
profs zijn er elf renners 25 jaar of jonger en
volgend jaar verwelkomt het profpeloton
nog eens zéven nieuwe West-Vlaamse ge-

zichten… 
In het cyclocross pakte Klaas Vantornout
begin dit jaar zilver op het nationaal en het
wereldkampioenschap. Wie dacht dat het de
doorbraak van de renner zou worden, ver-
giste zich. In zowat alle andere wedstrijden
was de Torhoutenaar niet opgewassen tegen
het trio Niels Albert, Zdenek Stybar en
Sven Nys.

Illusie doorprikt
In het voetbal – samen met wielrennen de
enige sport die er bij het grote publiek echt
toe doet – kende onze provincie ook dit jaar
een opeenvolging van hoge pieken en diepe
dalen. Bij KSV Roeselare werd de illusie
doorprikt en was degradatie onafwendbaar.
Het einde van een sprookje, ook al was het
dat van het lelijke eendje van eerste klasse.
Wanbeleid, zo mogelijk nog slechtere spor-
tieve keuzes en de radeloosheid van Dennis

van Wijk liepen als
een rode draad door
Schiervelde.
Ook Van Wijks landge-
noot Adrie Koster is
stilaan radeloos. Bij
Club Brugge binnenge-
haald als de Grote Ver-
nieuwer liet hij zijn elf-
tal een half jaar lang

swingen, maar dit seizoen – en bij uitbrei-
ding heel 2010 al – sleepte de Zeeuw zich
zwalpend naar de uitgang. Van het blok dat
Club Brugge ooit was, blijft anno 2010
niets meer over.
Een schril contrast met de buren van Cercle,
waar na de bekerfinale een nieuwe hoofd-
stukje in het geschiedenisboek werd bijge-
schreven. Auteur van die passage is Bob
Peeters, de trainer die Glen De Boeck deed
vergeten en er in slaagde twee keer in een
seizoen de Brugse derby te winnen. Alleen
al daarom kan Peeters bij Cercle niet meer
mislukken… In zijn zog veroverde ook Lu-
kas Van Eenoo een vaste plaats in de Brug-
se basis. 
In het zuiden van de provincie werd dit jaar
duidelijk dat voetbaltrainers vooral passan-
ten zijn. Georges Leekens, die bij KV
Kortrijk in alle geledingen een aardver-

schuiving veroorzaakte, verdween in zijn
bekende stijl al na een seizoen uit het Gul-
densporenstadion. Mac the Knife manoeu-
vreerde zich opnieuw tot bondscoach-met-
de-gele-sjaal en werd vervangen door oude
bekende Hein Vanhaezebrouck, werkloos
na een mislukte flirt met Racing Genk.
SV Zulte Waregem zocht na het vertrek van
Francky Dury lang naar een geschikte ver-
vanger. Opvolger Bart De Roover bleek
een miscast en werd vroegtijdig bedankt,
Hugo Broos loodste Essevee na een jaar
tuinieren en nagelbijten uit het moeras van
de Gaverbeek. 

Ongeziene thriller
In de marge viel een landstitel voor volley-
balteam Knack Randstad Roeselare te note-
ren. Het opvallend Belgísche team – het
was jarenlang anders – haalde het na een
ongeziene thriller van eeuwige rivaal Noli-
ko Maaseik. Bij de vrouwen lieten vooral
de Poperingse Charlotte Leys – sterkhou-
der bij kampioen, bekerwinnaar en Final
Fourfinalist Kieldrecht – zich opmerken,
net als de 17-jarige Delfien Brugman uit
Kuurne. Zij maakte als enige West-Vlaamse
deel uit van de nationale junioresploeg vol-
leybal die op de Jeugd Olympische Spelen
in Singapore goud behaalde. 
In het basketbal pakte een krasselend Oost-
ende onder leiding van Jean-Marc Jaumin
– de zesde coach sinds 2008 – onverwacht
de beker. Uit het zicht van het grote publiek
speelde ook de 17-jarige Emma Meesse-
man zich week na week in de kijker. De Ie-
perse zag die prestaties beloond met een no-
minatie als Europese belofte van het jaar. 
Nog jong talent : de 19-jarige zwemmer Jo-
nas Coreelman uit Vichte verpulverde op
het BK zwemmen in klein bad het nationaal
record op de 200 meter schoolslag. Records
sneuvelen wel vaker, maar de besttijd van
Sidney Appelboom op die afstand stond al
twintig jaar op de tabellen. Straf !
Het was tekenend voor 2010, op alle vlak-
ken een scharnierjaar : de gevestigde waar-
den haakten af of ontgoochelden, nieuwe en
vooral jonge talenten toonden voorzichtig al
wat ze nog in hun mars hebben. Dat belooft
voor de toekomst…

Wat moeten we onthouden van het voorbije sportjaar ?

2010, een scharnierjaar
Q 2010 zal niet de geschiedenis ingaan als het meest
memorabele sportjaar ooit voor de West-Vlamingen. Een
overzicht van de weinige uitschieters, pijnlijke diepte-
punten en de opmerkelijkste sportprestaties van het
voorbije jaar.

Gevestigde waarden
ontgoochelden, jonge
talenten toonden zich
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Schepen van Sociale Zaken
Linda Wyckstandt (RKD) is

trots op het werk dat het OCMW
levert. „De werking van het
OCMW wordt alsmaar uitgebreid.
Dit jaar konden we onze poets-

dienst uitbreiden met één halftijd-
se poetsvrouw. We starten daar-
naast een klusjesdienst die iemand
halftijds tewerkstelt. De poets-
dienst kostte in 2009 ongeveer
60.000 euro, daarvoor onderhiel-
den we maar liefst 105 woningen
in Ruiselede. Dankzij onze poets-
dienst kunnen heel wat senioren
langer in hun vertrouwde omge-
ving houden”, aldus Linda Wyck-
standt. Het exploitatiebudget van
het OCMW stijgt in 2011 met
zo’n 50.000 euro. Dit extra geld
wordt onder andere gebruikt voor
de aankoop van een lichte bestel-
wagen met aanhangwagen. 

„Het OCMW heeft wettelijk recht
op een extra budget van ongeveer
95.000 euro. Dit betekent dat er
45.000 euro rechtstreeks in de ge-
meentekas terecht komt en kan ge-
bruikt worden voor andere doel-
einden,” weet de schepen. „Het
OCMW is gelukkig dat met het
extra budget een degelijke dienst-
verlening aan de bevolking kan
schenken en dat het daarbij ook
werk biedt aan zestien mensen”,
besluit Linda Wyckstandt.

Toekomstgericht ?
Yvan Slock (CD&V) kan zich
vinden in het meerjarenplan van

het OCMW. Hij verwijt het sche-
pencollege echter dat het niet ge-
noeg toekomstgericht is. „De
diensten die het OCMW aanbiedt,
zouden in een hoger tempo moe-
ten uitgebreid worden. Het
OCMW zou moeten anticiperen
op de problemen die er in de na-
bije toekomst zitten aan te komen.
Schepen Linda Wyckstandt ripos-
teert hierop dat het meerjarenplan
weldoordacht opgemaakt is en dat
er oplossingen gezocht worden
wanneer er zich problemen stel-
len.
Ook Renaat Hoop (Durven) heeft
geen inhoudelijke kritiek op het
meerjarenplan. Hij vraagt zich wel
af hoe het zit met het Lokaal Op-
vangInitiatief (LOI). „Zoals ieder-
een weet is het Belgisch asielbe-
leid momenteel een chaos en sla-
gen wij er niet in om aan onze in-
ternationale verplichtingen te vol-
doen. Asielzoekers worden
momenteel opgevangen in hotels
of aan hun lot overgelaten op
straat. Wat doet onze gemeente
Ruiselede voor mensen die mo-
menteel in het LOI zitten ?.”
Schepen Wyckstandt antwoordde
dat er twaalf plaatsen voor asiel-
zoekers voorzien zijn. Al deze
plaatsen zijn momenteel bezet. 

(KVC)

Klusjesdienst krijgt in 2011 nieuwe bestelwagen met aanhangwagen

OCMW krijgt volgend jaar 50.000 euro extra

Q RUISELEDE – Het
meerjarenplan 2011-
2013 van het OCMW
moest goedgekeurd
worden tijdens de ge-
meenteraad van don-
derdag 16 december.
In dit plan werd ook
het exploitatiebudget
van het OCMW voor
2011 opgenomen. Het
jaarbudget stijgt met
zo’n 50.000 euro.

De diensten van het OCMW worden verder uitgebouwd. (Foto Florian)

Renaat Hoop (Durven) vraagt
zich af hoe het zit met het

strooizout in onze gemeente. „Tot
groot ongenoegen van heel wat
burgers bleef de sneeuw op onze
straten langer liggen, dan bij de
omliggende gemeenten. Belangrij-
ke straten zoals de Brandstraat en
de Poekestraat zijn nauwelijks
sneeuwvrij. Er klopt dus blijkbaar
iets niet. Hoeveel wordt er per
strooibeurt verbruikt ? Hoeveel

strooizout is er al verbruikt en
vooral, hebben we nog zout ge-
noeg ?”, vraagt hij. „We hebben
zout in voorraad voor twee gewo-
ne winters”, antwoord schepen
Gilbert Gelaude. „Dit is echter
geen gewone winter. Er is nog
geen zoutgebrek, we volgen de si-
tuatie op de voet. De belangrijkste
straten worden eerst gestrooid,
daar zijn ook de Poekestraat en de
Brandstraat bij. Het zout kan

slechts werken als er voldoende
verkeer is. In beide straten blijft
het verkeer tijdens sneeuwdagen
beperkt.
Marnix Van Daele (CD&V) heeft
het niet over de sneeuwhinder, wel
wil hij de modder op heel wat we-
gen aankaarten. „Heel wat modder
blijft na een passage van zware
landbouwvoertuigen achter op de
weg, kan de gemeente hier niets
aan doen ?”, vraagt de fractielei-

der. „De landbouwers hebben de
verplichting om de modder te rui-
men. Kan dit niet meteen, dan
moeten ze borden plaatsen om op
het gevaar te wijzen. Als de land-
bouwer de weg niet schoonmaakt
komt de brandweer ter plaatse om
de weg terug proper te maken,"
antwoord burgemeester Greet De
Roo.

(KVC)

Gemeente strooide al 45 ton zout
Q RUISELEDE – We beleven een streng begin van de winter. De schrik voor een zoutschaarste
zit er overal in. De oppositie vraagt zich af of het gemeentebestuur voldoende zout aange-
kocht heeft en er juist mee omgaat.

Q Leegstand
In drie verschillende punten wer-
den de heffingen ter bestrijding
en voorkoming van verkrotting
en leegstand van gebouwen be-
sproken. Renaat Hoop (Durven)
vroeg hoeveel geld deze heffin-
gen opbrachten en of deze hef-
fingen een ontradend effect heb-
ben. Burgemeester Greet De Roo
antwoordde dat er geen wonin-
gen, maar wel vier bedrijfsgebou-
wen op de lijst staan. Die bedrij-
ven zijn echter betrokken bij ge-
rechtelijke procedures, waardoor
er geen heffingen kunnen op ge-
heven worden. Marnix Van Daele
(CD&V) vraagt of de gemeente
proactief te werk gaat en zelf ver-
krotte gebouwen opspoort. De
burgemeester repliceert dat en-
kel het ministerie hiervoor be-
voegd is en dat verkrotting en
leegstand vooral stedelijke pro-
blemen zijn. 

Q Weinig ambitie
Marnix Van Daele (CD&V) vindt
de ambities van het gemeentelijk
beleidsplan bescheiden en wei-
nig ambitieus. „Heel wat projec-
ten blijven in de studiefase han-
gen, vraag is wanneer ze eindelijk
zullen uitgevoerd worden. Het
sporthaldossier werd in 2010 op
650.000 euro begroot en er werd
niets meegedaan. In 2011 wordt
datzelfde dossier op liefst 1 mil-
joen euro begroot. Vanwaar dit
hoge bedrag ?”
„Het geld dat in 2010 voor de
sporthal voorzien was wordt
doorgeschoven naar 2011. Er
komt nog 350.000 euro bij, zo
komen we aan 1 miljoen euro”,
aldus burgemeester De Roo. Ook
Renaat Hoop (Durven) vind dat
veel projecten in de studiefase
blijven hangen. Schepen Marc De
Muynck : „We hebben deze legis-
latuur al verschillende grote pro-
jecten uitgevoerd. We zitten dus
niet stil. Soms moeten we wach-
ten tot er subsidies vrijkomen.”

(KVC)

Kort
..................................................................

Guido Icket werd geboren op 1
juli 1959. Hij is broeder bij

de Salesianen van Don Bosco en
zet zich in voor kansarme jonge-
ren in Kinshasa. Naast een project
voor straatkinderen is er ook een
beroepsschool, waar wel 2.000
leerlingen school lopen. 
Guido trok voor de eerste keer
naar Afrika in 1989. „Ik maakte in

Rwanda voor het eerst kennis met
Afrika”, vertelt Guido. In 1994
trok hij naar Congo. „Aanvanke-
lijk werden een 80-tal straatkinde-
ren opgevangen. Er waren toen
heel wat onlusten in en om Congo.
De laatste jaren is een zekere sta-
biliteit teruggekeerd. Nu vangen
we rond de dertig straatkinderen
op.”

In Ruiselede vinden er geregeld
activiteiten plaats, waarvan de op-
brengst naar het project van Guido
in Kinshasa gaat. „De constante
inbreng vanuit Ruiselede zorgt er-
voor dat ons project blijft draaien.
Naast praktische zaken zoals een
minibusje wordt het ingezamelde
geld voornamelijk gebruikt om
deelprojecten of nieuwe initiatie-
ven uit te werken. Het ingezamel-
de geld werd dit jaar voornamelijk
gebruikt om jongeren die de
school verlaten, op weg te helpen.
De huur van een kamer bedraagt
40 euro per maand. De huurwaar-
borg en de kosten voor water en
elektriciteit lopen vlug op. Er
wordt ook alles gedaan om de jon-

gere die zijn opleiding heeft afge-
werkt aan werk te helpen en een
goede start te geven. Daarnaast
willen we ook meer werk maken
van preventie. We willen vermij-
den dat jongeren op straat terecht
komen, door hen te informeren
over de mogelijkheden van de be-
roepsschool.”
„Persoonlijk vind ik het belangrijk
dat jongeren niet op straat terecht-
komen. De ouders betrekken in
het schoolgebeuren kan al een stap
zijn. We organiseren daarom
opendeurdagen en vragen aan de
ouders om aanwezig te zijn. De
leerlingen zelf motiveren elk vijf
vrienden om kennis te maken met
de school. Bedrijven worden uit-

genodigd, zodat ze zien hoe en
wat onze leerlingen leren. Op die
manier hopen we er voor te zorgen
dat jongeren een vak leren, in
plaats van op de straat te leven.”

(DoS)

qWie het project van broeder Ic-
ket wil steunen, kan het kerstcon-
cert van zondag 26 december in
de OLV Ten Hemelopnemingkerk
bijwonen. Het concert start om 17
uur en duurt een kleine twee uur.
Lina Deschacht met het zangkoor
van Kruiskerke en de Koninklijke
harmonie Sint-Cecilia tekenen
voor een sfeervol kerstconcert.
Het Davidsfonds en Neos onder-
steunen mee het initiatief.

Benefiet voor het project van Broeder Guido Icket in Kinshasa

Kerstconcert voor straatkinderen
Q RUISELEDE – Zondag 26 december vindt in
de kerk van Ruiselede het tweejaarlijks kerst-
concert plaats. De opbrengst gaat naar het
project waar broeder Guido Icket werkt in
Kinshasa. Het is de eerste keer dat hij het con-
cert zelf kan bijwonen.


