
Basketbal • 1ste landelijke (V) : Ieper - Basket Willebroek (zondag 17.00u) 
Ines Beaurang is vrouw in vorm bij Basket Willebroek  

“Die ups en downs moeten er nog uit”  

Basket Willebroek diende Kortrijk B afgelopen weekend een tweede nederlaag toe (69-78) en blijft zo in eerste 

landelijke meedraaien in de top vijf. Met 21 punten en elf rebounds was Ines Beaurang andermaal de vrouw in vorm.  

Manu Smet 

“Ik ben best tevreden over mijn prestatie op Kortrijk”, geeft Beaurang toe. “Ik kreeg acht vrijworpen en heb die 

allemaal omgezet. Ik heb het vooral inside geprobeerd en scoorde ook nog een driepunter. Toch was het vooral 

collectief een erg sterke prestatie. Heel veel speelsters zaten goed in de match. Dat was een enorm verschil met de 

week voordien. Toen kenden we tegen Houthalen een collectieve offday. We waren dan ook enorm gemotiveerd om 

die slechte prestatie uit te wissen.” 

Basket Willebroek was in Kortrijk vanaf het begin van de wedstrijd bij de les en stond bijna constant een puntje of 

vijf voor.  

“In het vierde kwart moest Kortrijk B alles op alles zetten en kwamen de West-Vlamingen agressiever voor de dag. 

We leden enkele balverliezen, waardoor het nog even spannend werd. Dankzij onze ervaring konden we opnieuw 

rust brengen en zijn we niet meer in de problemen gekomen.”  

Alleen: met drie nederlagen tot nu toe staat Basket Willebroek toch al een stuk achter op het nog ongeslagen 

Waregem.  

“We hopen dat de West-Vlamingen nog een dipje kennen. Voorlopig wonnen ze elke week met groot verschil. Het 

wordt moeilijk om hen nog in te halen, maar we willen zo hoog mogelijk eindigen. We mogen echt geen steken meer 

laten vallen. Phantoms B verloor afgelopen weekend verrassend van Houtem. Dat toont aan dat er in deze reeks 

geen gemakkelijke matchen zijn.”  

Zondag maken Beaurang en co. de verplaatsing naar Ieper. 

“Die ploeg staat net onder ons in het klassement. Een verre verplaatsing laat op zondag is niet ideaal. Maar als we 

spelen zoals tegen Kortrijk B, voorzie ik geen problemen. Voorlopig hebben we tijdens de matchen nog iets te veel 

ups en downs, dat moet er nog uit. Yills Baeyens zal nog tot eind december out zijn met een rugblessure. Ze is de 

enige speelster die we missen.” 

   Foto : © Tom Goyvaerts. 
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