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Voorronde Westtalent in OC De Kouter 

En de winnaar is... 
Q Dit jaar konden muziekgroepen uit
West-Vlaanderen zich inschrijven voor
de zevende editie van Westtalent. Deze
talentenjacht, georganiseerd door de
Provinciale Jeugddienst West-Vlaande-
ren, de West-Vlaamse Federatie van
Jeugdhuizen en Muziekcentrum Dranou-
ter, zit volop in de fase van de voorron-
des. Deze acht preselecties met telkens
zeven bands zijn verspreid over de ge-
meente West-Vlaanderen. De voorlaatste
preselectie, op 7 november, vindt plaats
in ons eigenste OC De Kouter. 

Westtalent 2003 is, zoals
de vorige edities, een

provinciaal muziekconcours
voor muzikanten uit West-
Vlaanderen. Van de 56 bands
die opgenomen werden in de
preselecties, gaan er tien naar
de finale op 20 december in
de Europahallen in Tielt. Dit
zijn logischerwijze de acht
winnaars van de preselecties
met daar nog eens twee zoge-
naamde runners-up bovenop
die na de preselectiefase door
de jury bepaald worden. Voor
de preselectie in Kortemark
staat volgend lijstje West-
Vlaams muziektalent op het
programma : Zander, Salta-
base, Mother Nobal, Sloppy

Joe, Duncan Sings alone, To-
màn en The Smoking Dog.
Saaier en korter kunnen deze
groepjes inderdaad niet voor-
gesteld worden, maar verdere
info over het genre muziek en
dergelijke ontbreekt volledig
bij de meeste bands. 

„Het is de organisatie die
bepaalt welke groepen waar
spelen en verdere info over
de groepen wordt niet door
hen vrijgegeven,” vertellen
Tom Vanelslander en voor-
zitster Ann Devisschere van
jeugdhuis De Kanapee. Sa-
men met JH De Zunne uit
Werken en JH De Melkerie
uit Ichtegem staat het Korte-
markse jeugdhuis in voor de

organisatie van de preselectie
op 7 november. „De organi-
satie van Westtalent wou af
van het Zuidwest-Vlaamse
karakter van de talentenjacht
en verspreidde de preselecties
dit keer over de hele provin-
cie. Kortemark paste blijk-
baar in dit stramien,” vertelt
Tom. „Daarenboven kan de
samenwerking tussen de drie
jeugdhuizen een stichtend
voorbeeld zijn voor gelijkaar-
dige projecten in de toe-
komst.” 

Onder de indruk

Het systeem van de prese-
lecties is eenvoudig. Elk van
de zeven bands krijgt 20 mi-
nuten de tijd om zich te be-
wijzen aan het publiek en de
jury. Vooral die laatste in-
stantie moet onder de indruk
raken van het kunnen van de
bands, want het is deze auto-
nome, zevenkoppige jury die
de winnaar van de preselectie
bepaalt. „Naast onder meer
drie beroepsmuzikanten uit
West-Vlaanderen en een per-
safgevaardigde van de Krant
van West-Vlaanderen heeft
het organiserende jeugdhuis
ook een afgevaardigde in de
jury. In ons geval heeft Fre-
derik Jaques de eer,” zegt
Ann. Toch kan het publiek

ook nog zijn zegje doen. Elke
toeschouwer krijgt bij het
binnengaan een stemformu-
lier, waarop hij of zijn een
stem kan uitbrengen. De
groep met het grootste aantal
stemmen wint de zogenaam-
de publieksprijs. Hiermee is
de band wel niet geselecteerd
voor de finale in Tielt, maar
wint hij wel een waardebon.
De ’echte’ winnaars — de fi-
nalisten — krijgen de kans
tienmaal op te treden op ver-
schillende West-Vlaamse lo-
caties en daarenboven wordt
er een cd gemaakt met één
track van elke finalist. 

„De toegang is spotgoed-
koop : 1 euro voor de leden
van de organiserende jeugd-
huizen en andere VFJ-jeugd-
huizen en 2 euro voor de an-
deren. Daarenboven gaat het
gerucht de ronde dat de voor-
ronde in Kortemark een van
de betere belooft te worden,”
meldt Ann nog trots. 

(RG)

Preselectie Westtalent in
OC De Kouter op vrijdag 7
november. Begin om 20u.,
deuren open om 19u. 30.
Kaarten kosten 2 euro en 1
euro voor VFJ-leden. Voor
verdere info over Westtalent
2003: http://www.westtalent.
be 

GROOT-KORTEMARK SPORT

Kortemarkse Gabrielle Claerhout blies 100 kaarsje uit

„Die gezonde boerenstiel”
Q Op vrijdag 17
oktober was het
feest geblazen in
het rvt Godtsvelde.
Dit ter gelegenheid
van de honderdste
verjaardag van be-
woonster Gabrielle
Claerhout. Het be-
gon met een dank-
mis in de kapel van
de instelling, ge-
volgd door een
grootse receptie in
de ontvangstzaal
met tal van geno-
digden waaronder
de familie van de
eeuwelinge, directie
en personeel, en
heel wat vrienden
en kennissen. 

Gabrielle Claerhout werd
geboren in Kuurne op 17 okto-
ber 1903. Zij was de oudste uit
een gezin van zeven kinderen
en had twee broers en dubbel
zoveel zussen. Gabrielle huw-
de in januari 1933 met Richar-
dus Cappelle, die op 9 novem-
ber 1998 is overleden. Samen
met haar man runde ze een

boerderij in Lendelede tot ze
in 1974 op rust gingen. Daarna
vestigden ze zich langs de
Staatsbaan 10. Is het dankzij
de gezonde boerenstiel dat ze
100 werd ? 

Gabrielle Claerhout is de
fiere moeder van twee doch-
ters : Jacqueline woont in Des-
selgem en verloor in septem-
ber haar echtgenoot Jacques
Braet na een slepende ziekte.
Dochter Magda woont langs
de Staatsbaan 41 en is gehuwd

met Jacques Lecluysse, mede-
stichter van firma Lecluysse. 

Gabrielle heeft vier klein-
kinderen en evenveel achter-
kleinkinderen. 

Na een zware heupbreuk een
achttal jaar geleden belandde
Grabrielle Claerhout in het rvt
Godtsvelde. Door de gevolgen
van de val is ze beknot in haar
mobiliteit en grotendeels aan
een rolstoel gekluisterd.
„Maar,” zegt dochter Magda,
„geestelijk is ze ondanks haar

hoge leeftijd nog voor 80 pro-
cent in orde, en zou in betere
dagen alsnog proberen ’com-
merce’ te doen. Het zit haar
nog steeds in het bloed”. 

Gabrielle geniet van haar le-
vensavond in het tehuis waar
ze met de allerbeste zorgen
wordt omringd door directie,
verpleegsters en personeel. En
evenzeer geniet ze van der ve-
le bezoekjes van de kinderen,
kleinkinderen en achterklein-
kinderen. (Sil) 

De 100-jarige Gabrielle Claerhout, bijgestaan door haar dochters Magda en Jacqueline, kreeg het
bezoek van burgemeester Borlé, schepenen Speecke, Vansteenkiste en OCMW-voorzitter Jacky
Louwaege. (Foto Sil)

VOETBAL KORT
SVD Handzame

■ SVD Handzame-SV Diksmuide 0-1. 
■ Ploeg : Vanhaelewijn, Debaes, Vervynck (75’ Debruyne),
Doom, Maertens, Vanwaeleghem (63’ Vanbiervliet), Demytte-
naere, Decaesstecker (84’ Vankersschaver), Noyelle, Vandena-
beele, Ingelbrecht. 
■ Doelpunt : 53’ Maertens (0-1). 
■ Kaarten : er was geel voor Doom en Vankersschaver. Voor
Ingelbrecht die zich ietwat te aanstellerig toonde aan het adres
van het leidende trio na het eindsignaal, volgt een verslag. 
■ Feiten : Veel volk. Maar of deze derbytopper hen echt heeft
weten te bekoren, is een andere vraag. In het plaatselijke kamp
gaf men ridderlijk toe dat wanneer één ploeg de zege verdiende,
het wel de gasten waren. Zij openden langs Saint-Germain en G.
Planquette ook het gevaarlijkst. SVD kon daar alleen een afge-
blokt schot van Noyelle uit voorzet van Vandenabeele tegenover
stellen. Bezoeker Vancrugthem besloot nog in het zijnet en Van-
houtte stuitte op Vanhaelewijn. Daarmee hadden wij het gehad
in de eerste periode die op de beginscore werd afgefloten. Een-
zelfde scenario na kampwisseling met G. Planquette die een
hoekschop van Maertens voorlangs kopte. Het leder werd bin-
nengehouden en Deschodt zag zijn poging van de lijn gekeerd.
Vancrughtem besloot in de rebound naast. Enkele minuten later
was het dan toch bingo wanneer goalie Vanhaelewijn een bal
uitwierp. Die belandde via het achterhoofd van Debaes in de
voeten van Maertens, die natuurlijk niet aarzelde om dat ge-
schenk in dank aan te nemen. SVD ging dan nog op zoek naar
de gelijkmaker en was er ook dicht bij na bijna own-goal van
Verbanck op voorzet van Decaesstecker, een knal van Debaes
die gepareerd werd door Woltres en langs de verraste Ingel-
brecht. Maar ook Diksmuide kwam langs Vancrughtem, G.
Planquette en Vanhoutte even dicht bij de 0-2.
■ Bijzonderheden : SVD moest het stellen zonder Vercruys-
se, Deleu, Debaere én Demeurisse of... vier basisspelers. „maar
daar wil ik mij niet achter wegstoppen. Doom en Maertens wa-
ren uitstekend in de organisatie, maar er kwam te weinig van de
flanken. Waar ik zeker misnoegd over ben, is de houding van
Ingelbrecht na afloop. Nu staat hem een verslag en dus schor-
sing te wachten. Dat is de ploeg in de steek laten,” fulmineerde
coach Bailliu. 
■ Dit weekend : SVD pakt met deze nederlaag naast de pe-
riodetitel en liet een enige kans liggen om aan te sluiten bij lei-
der Steenbrugge die niet verder kwam dan een gelijkspel tegen
Rumbeke. „Dat wordt opnieuw een serieuze test, want Rumbeke
staat onder zijn waarde gerangschikt en is net nu uit een minde-
re periode geklommen,” weet Bailliu. 
■ Geschorsten : Deleu en Debaere hebben hun schorsing
achter de rug en zijn dus weer inzetbaar. 
■ Geblesseerden : coach Bailliu hoopt zowel Vercruysse als
Demeurisse (beiden na verrekking) te kunnen recupereren. Van-
kersschaver en Debruyne vielen al afgelopen zondag in na uit te
zijn geweest met blessure. 

(Jean-Pierre Mahu)

Wielermonumenten te gast 
Q De wielerclub ’De Krekevrienden’ uit Handza-
me richt op vrijdag 14 november haar 3de wie-
lergala ’100 dagen Handzame Koerse’ in. Gasten
zijn Freddy Maertens en Lomme Driessens. 

Deze avond vindt plaats in het OC De Kouter, met aanvang
om 19u. 30. Het wordt opnieuw de reeds gekende cote-a-l’os-
avond tegen de democratische prijs van 16 euro per persoon
(aperitief, eten en een glas wijn inbegrepen). Als gastsprekers
komen de twee gekende wielermonumenten Freddy Maertens en
Lomme Driessens naar OC De Kouter afgezakt. Kaarten voor af
te bekomen bij Videotheek Delanoye, café t’Bloemenhof en
Slagerij Jan te Handzame. Iedereen is welkom. (SIL)

kamp 9-16. Oostkamp was
vanaf het tweede kwart de
baas op het veld. Ruststand
19-34. In de tweede helft viel
Sinnaeve uit met vijf fouten
en de ploeg was stuurloos,
hoe hard Vancoillie ook zijn
best deed. Mascotte op het
terrein was de piepkleine en
vier jaar jongere Denijs M
die vriend en tegenstander
wist te bekoren. 

Scoorden : Sinnaeve 19p,
Vancoillie 6p, Boysen 2p,
Naert 1p. 
Pupillen Melco Ieper-Hand-
zame 0-20. Onze pupillen
trokken zatermorgen vroeg
naar Ieper, vol verwachting
op een goede match en idem
resultaat. Groot was de ont-
goocheling wanneer Ieper
onvoldoende spelers in huis
had om de match aan te vat-
ten, met de logische forfait

thuis tegen Oostkamp met in-
zet van die tweede plaats. 
Miniemen Handzame-Kvgo
68-61. In het eerste kwart was
Kvgo de betere in afwerking
12-16.

In het tweede kwart startte
Handzame sterk, haalde zijn
achterstand op en erover 34 -
32. Na de rust speelden beide
ploegen constant haasje over.
Het vierde kwart haalde een
collectief beter spelende
Handzame zijn gram. Opmer-
kelijk feit is dat iedereen van
de ploeg wist te scoren. Hand-
zame rukt door deze zege op
naar een gedeelde derde
plaats. Scoorden : Bruynooghe
26p, Decaestecker 10p, De-
bruyne 6p, Mikel Echeverria
3p, Maddelein 7p, Rotsaert 4p,
Vdbussche 4p, Decaluwe 4p,
Sinnaeve 2p, Rondelez 2p. 
Beloften Handzame - Moor-

sprong einde eerste kwart 15
- 14. Moorsele nam de rol
over en einde eerste helft 30 -
34. Het derde kwart was een
maat voor niets 45-49. Het
vierde en laatste kwart speel-
de Handzame (26p) zijn op-
ponent naar huis. 

Scoorden : Alosserie K 25p,
Declerck 16p, Verhaeghe K
9p, Vanslembrouck 7p, Ghee-
raert 6p, Willaert 5p, Alossrie
D 3p. 
Seniors Handzame-Moorsele
74-79. Handzame startte met
een driepunter maar Moorse-
le nam onmiddellijk het roer
over en Handzame kwam
zwaar in de verdrukking te
staan 14-24 einde eerste
kwart. De defensie rammelde
langs alle kanten, vooral de
grote jongens lieten het afwe-
ten. Einde eerste helft 32-42
was een juiste punten verhou-

match naar zijn hand kan zet-
ten. Verhaeghe P scoorde
loepzuiver twee verre bom-
men en de achterstand slonk
als sneeuw voor de zon 54 -
56 einde derde kwart. In het
vierde kwart bleef Handzame
doorgaan en nam de leiding
over 60 - 59. Vooral de in-
breng van Declerck was
sterk. Handzame kwam dan
in de laatste vijf minuten de-
fensief in de verdrukking,
slordige balverliezen en het
missen van te veel vrijwor-
pen en gemakkelijke korven
lagen aan de basis van het fa-
len. Scoorden Vanderbeke
17p, Vanslembrouck Jim
17p, Verhaeghe P 13p, Chie-
lens 10p, Vanslembrouck
Jurgen 5p, Verhaeghe K 4p,
Declerck 3p, Alosserie K 3p,
Cannidis 2p. 

CERCLE CRACKS
SPW Wevelgem-CC Werken 5-20. De laatste weken was het

spelniveau van Werken aan het verbeteren, en voor de uitwed-
strijd naar Wevelgem werd stilletjes gehoopt op een overwin-
ning. Beide ploegen namen in de eerste wedstrijdminuten geen
risico. Toch slaagde Werken erin om een kloof van 4 punten te
slaan, die echter niet verder kon uitgediept worden. In de laatste
minuut van de eerste helft werd dan toch nog gescoord via een
rugworp, waardoor de Cercle Cracks met een veilige voor-
sprong konden gaan rusten. Ruststand 3-9. In de tweede helft
bleef Wevelgem onmondig en niettegenstaande de hevige wind
kon de bezoekende ploeg verder uitlopen. De thuisploeg pro-
beerde via risicovolle worpen het verschil te maken, maar een
ditmaal goed verdedigend Werken slikte dit keer bitter weinig
doelpunten en bleef goed afwerken. Waardoor de overwinning
nooit meer in het gedrang kwam. 
■ Speelden voor Werken : Gerdi Ledeine, Marnick Bossy,
Wendy Velle, Mario Van demaele, Peter Plaisier en Paul Devis-
schere. 

Volgende week zondag 9 november wordt aan huis gespeeld
tegen KBC Heist. Wedstrijdaanvang om 9u. 30. (SIL) 

Kortemarkse voetbalploeg Scoutaboe speelt af en toe, maar altijd voor het plezier 

Ge doetagoe Scoutaboe !
Q Er wordt wel eens gesteld dat de
jeugd van tegenwoordig weinig of geen
sport meer beoefent. Als de jongeren van
onze samenleving dan toch eens zouden
durven te sporten, dan is de kans klein
dat dat op een zondagochtend, het uit-
gelezen moment om goed uit te slapen
na een nachtje stappen, zou gebeuren.
Dit geldt echter niet voor de jeugdige
bende van FC Scoutaboe. 

Zondag 2 november, even
voor negen. Deze reporter

begeeft zich naar de gemeente-
lijke voetbalterreinen. Over
een halfuurtje wordt immers
de tweede thuismatch van FC
Scoutaboe op gang gefloten.
De naam van de ploeg is een
samensmelting van ’scouts’ en
’Taboe’. „Dit is een café in
Staden waarvan Wesley Puy-
pe, uitbater van het café en te-
vens scoutslid, ook mee-
speelt,” vertelt Jan Kimpe, se-
cretaris van FC Scoutaboe. 

De ploeg bestaat voorname-
lijk uit leden en ex-leden van

de Kortemarkse scouts. Oor-
spronkelijk was het hun be-
doeling niet om deel te nemen
aan een competitie op zondag-
voormiddag. „De wieg van
Scoutaboe ligt op het grasveld
dat zich achter het scoutslo-
kaal bevindt,” vertelt Jan.
„Daar speelden we op zondag-
namiddag geregeld wel eens
een partijtje onder de leden.
Naarmate we meer speelden,
werd dit tijdverdrijf meer en
meer au sérieux genomen. En-
kelen van ons kochten algauw
scheenbeschermers. De bende
had dus wel zin naar meer.”

Gezelligheid

„Na een vriendschappelijke
match tegen de Rickvrienden,
informeerden we bij hen over
hoe en waar we ons konden in-
schrijven voor een competi-
tie.” Zo gezegd, zo gedaan en
op die manier speelde FC
Scoutaboe zondag laatstleden

zijn tweede thuismatch. „Veel
van ons studeren nog en krij-
gen dus te maken met exa-
mens. Zo gebeurt het dat we af
en toe enkele weken op rij spe-
len om daarna enkele weken
stil te liggen. Op die manier
krijgen de studenten onder de
spelers de kans zich toe te leg-
gen op hun leerstof.” 

Voor de groep hoeft het
heus niet veel belangrijker te
worden. „Deelnemen is nog
altijd belangrijker dan winnen
en dat zal altijd zo blijven.”
Vooral na de match komt dit
gezelligheidsaspect duidelijk
tot uiting. „Na onze thuismat-
chen gaan we samen met de
bezoekende ploeg nakaarten in
’t Handelshuis, ons stamcafé.
Daar houden we een tombola
om toch nog wat geld in het
laatje te brengen voor onze
ploeg. Deze enige vorm van
inkomsten kunnen handig van
pas komen, wanneer we de
ploeg eens willen trakteren of

om de scheidsrechter te kun-
nen betalen. Als we onze hon-
ger willen stillen, kunnen we
terecht bij een andere sponsor
van ons, ’t Frietgenot,” weet
Jan nog. 

Eergevoelig

Toch beschikt de ploeg ook
nog over eergevoel, want niet
zonder trots kwam ze melden
dat twee weken geleden de
eerste overwinning geboekt
werd. „We wonnen na een
spannende wedstrijd met 3-4
van de Essevrienden,” vertel-
len de Scoutaboe’ers glunde-
rend. En zijn diezelfde Esse-
vrienden niet de toevallige te-
genstanders in hun tweede
thuismatch ? „Na de nederlaag
in onze eerste thuiswedstrijd
tegen FC De Burg willen we
de smaak van de overwinning
nog eens proeven. Met de
matchbal die we bij deze twee-
de thuismatch gekregen heb-
ben van bouwbedrijf Raçon,
onze sponsor, kan dat niet mis-
lopen,” lachen de manschap-
pen. 

Scoutaboe speelde trouwens
1-1 gelijk in hun thuiswed-
strijd tegen de Essevrienden.
Afwerker van dienst was Wes-
ley Puype. 

(RG)
Voor verdere informatie

over FC Scoutaboe : http://
www.scoutaboe.tk 

FC Scoutabou met boven vlnr : Jan Kimpe, Dries Raçon, Wouter Mattelin, Konstant Decleir, Wesley
Puype, Dries Laleman, Steven Vandecasteele, Tom Cortvriendt en Vincent Decombele. Beneden
vlnr : Stijn Vandoesselare, Tim Dickel, Dries Sabbe, Kristof Vandecasteele, Dieter Blomme, Tim De-
weerdt en Jeroen Verscheure. (Foto a)
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