
"Wil zifn een
echte familieclub"
Enkele weken na de
successen. bij het BK voor
de jeugd, toonden de leden
van Squash Point Geel
zich het voorbije weekend
nog maar eens van hun
beste zijde op het BK voor
seniores. Kroon op het
werk was het goud voor
Vincent Hitchins en Jasper
Verwilt.

e Voeg daar nog het goud van
Cindy Van Beylen bij het ma-
ger bezette Masterstornooi bij
en dan komt de Geelse arma-
da aan drie gouden, drie zilve-
ren (Jo en Nele Gilis en trainer
KrisVanwesemael) en een bron-
zen medaille (Emiel Druyts). Het
resultaat van j aren hard werken
en een doordacht jeugdbeleid.
Bewijs daarvan de titels voor
de 16-jarigen Vincent Hitchins
(mannen B) en Jasper Verwilt
(mannen C), de eerste Belgische
titel voor beiden bij de seniores.
"Dit geeft een fantastisch ge-
voel. Die goudenmedaille rond
je hoofd. Dat is als een droom.
Daar doe je het voor", zegt Hit-
chins. "Nochtans heb ik al wat
provinciale en Vlaamse titels,
maar dit is toch nog een stapje
hoger. Misschienwel de laatste
in jaren", blikt hij al vooruit. "Ik
word A-speler en dus sta ik op-
nieuw onderaan de ladder. Dat
maakt de weugde om deze titel
natuurlijk nog groter. Het was
mogelijkmijn laatste kans. Su-
per datik die gegrepen heb."

Ook Jasper Verwilt, volgend
jaar actief bij de mannen B, was
meer dan tevreden. "Vooraf
hoop je natuurlijk op die titel.
Maar het was toch koffiedik kij-
ken. Ik kende weinig van mijn
tegenstrevers. Als je dan die
droom kan waarmaken dan
geeft dat wel een schitterend
gevoel. Eentje om te koesteren.
Dit had ik echt nodig. Ikbenvan
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Vincent Hitchins en Jasper Verwilt. Foro BERr DE DEKEN

nature uit eennegatieve denker. Dus
dit geeft me wel een boost. Misschien
het laatste stapje dat iknodig had om
te beseffen dat ookiktitels kan pah
ken."

Naar de reden van het al jaren
durende succes van hun club moe-
ten beide kersverse kampioenen

niet lang zoeken. "Die ongelooflijke
sfeer, dat groepsgevoel. We zijn als
hetware familie, soms zelfs letterlijk,
van envoor elkaar. Allenwijwilligers
die methart en zielvoor de sportle-
ven en daar ook in gesteund worden
dooreen aantal bekwame bestuurs-
lui en trainers." ttARcEL BERIAERTS
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THUISHAVET:Sportcentrum regiomobiLiserenvoordezespoít
Axion Cee[. en dat op een wijze datiedereen
AAilTAI TEAIUIS:6. zich goed voeltin de club. Ten

AAilïAL tEDEil :40 competitie- tweede de getalenteerde leden de

spetersenongeveerevenveel kanste bieden om op een hoger
recreanten.. niveauie geraken m,.t als uiteinde-
AMBITIES:VoozitterPaul lijkedoetdenationaleploegtitelte
Verwitt:'Ten eerste mensen uitde behalenl'
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