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Antwerpen en Limburg waren
de voorbije jaren de grote triom-
fators op het Feest van de Jeugd.
‘Welk gewest de meeste Vlaam-
se kampioenen levert is niet be-
langrijk. Dat we in de breedte
kwaliteit leveren, gekoppeld aan
een portie gezonde fair play
maakt dit evenement zo uitzon-
derlijk’, zei technisch directeur
Kim Vanrutten.
Walter Goethals, de secretaris-
generaal van de VTV, zette met
enkele cijfers het belang van het
Feest extra in de verf. ‘We zijn
niet alleen op weg naar opnieuw

150.000 leden. Maar liefst 1.400
jongeren waren de voorbije
week op ons evenement aan de
slag. Dat is een record waar we
fier op zijn’, aldus Goethals.
Het Feest van de Jeugd blijft ech-
ter ook een competitie met inzet,
met als blikvanger de apotheose
van de Volkswagen Tour. 26
reeksen tussen 9 en 16 jaar en dit
in drie categorieën vormden de
uitdaging voor onze Vlaamse ta-
lentjes. Vooral de eerste reeks
eist de meeste de aandacht op.
Onder meer Kim Clijsters, Elke
Clijsters, Kirsten Flipkens, Xa-

vier Malisse en Kristof Vliegen
sieren de erelijst. In de eerste
reeks van de zestienjarigen was
het met Michelle Werbrouck en
Jeroen Vanneste tweemaal West-
Vlaanderen boven. Het gewest
West-Vlaanderen was meteen
vertrokken voor een schitterend
parcours. Vijf titels in de eerste
reeks en maar liefst tien ti-
tels op 26 reeksen in
totaal prijkten
op het wed-
strijdblad.
Het is nu
uitkijken of
de top acht
van de Vlaamse
jeugd uit de eerste reeks deze
week op TC Lovanium in Leu-
ven op de Belgische kampioen-
schappen (Borman Beker) de
bovenhand kan nemen op de
Waalse tennisjongeren.
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Uitslagen Feest van de Jeugd:
www.vtv.be.

Tien titels voor West-Vlaanderen Tien titels voor West-Vlaanderen 

STRALENDE VLAAMSE KAMPIOENEN OP FEEST VAN DE JEUGD IN WOMMELGEM

Het Feest van de Jeugd op een
zonovergoten TC Forest Hills in
Wommelgem vormde een schitterend
hoogtepunt voor de finales van de
Volkswagen Tour. West-Vlaanderen
was met 10 Vlaamse titels op 26 de
grootste laureaat. PATRICK CEULEMANS

Kirsten Flipkens en Kristof Vlie-
gen waren twee opgemerkte
gasten op het Feest van de Jeugd.
Ze gaven een signeersessie, sloe-
gen met de jongeren een balletje
en gaven zelfs een ‘persconfe-
rentie’ aan de VTV-jongeren.
Flipkens gaf aan dat haar jeugdi-
dool Andre Agassi was. Vliegen
is deze week in Nederland actief,
Flipkens herneemt over een
week in Zuid-Korea. (CPM)

FLIPKENS EN VLIEGEN opgemerkte gasten

REGIO Hebt u nieuws voor ons?
Bel Mattias Bruynooghe, 0486 36 42 46
gent@gentenaar.be
www.gentenaar.be

AAN GENT GEBONDEN

Volvo. for life

ER IS MEER IN HET LEVEN DAN HET
MIDDENVAK. NET DAAROM IS ER DE
ONGEMEEN STRAFFE VOLVO S60.

ONGEMEEN STRAFFE DAGEN
OP 11 EN 12 SEPTEMBER
5,3 - 9,9 L/100 KM • 139 - 231 g CO2/KM

GENT

Minderjarigen
bestelen 15-jarigen
Twee Slowaakse jongeren van
16 en 17 jaar hebben vrijdag-
nacht twee jongens van 15 be-
roofd. Het was rond twee uur ’s
nachts toen de daders, die in
Gent wonen, de jongelui aan-
spraken in het parkje. Ze vroe-
gen wat geld om sigaretten te
kunnen kopen, maar toen de
portefeuilles waren bovenge-
haald, namen ze die af en gin-
gen op de loop. Eén jongen
kreeg een tik tegen de kaak.
De politie kon het duo vatten.
Een van beiden, die gekend is
bij de politie en die bleef ont-
kennen, werd door de jeugd-
rechter opgesloten in Everberg.
(GN)

GENT

Molotovcocktail
op politievoertuig
Zaterdagochtend iets voor 6 uur
merkte een politieman die
kwam werken dat er op de mo-
torkap van een politiewagen
voor het commissariaat van
Nieuw-Gent een molotovcock-
tail lag te smeulen. De fles met
brandbaar mengsel was niet ge-
broken en dus ook niet ontploft,
zodat de schade beperkt bleef tot
wat krassen. 
De molotovcocktail werd door
onbekenden blijkbaar over het
hek gegooid. (GN)

GENT

Motorrijder 
verongelukt
Een 43-jarige motorrijder is in
de nacht van vrijdag op zater-
dag verongelukt toen hij om-
streeks 5.45 uur op de Ouden-
aardsesteenweg, ter hoogte van
de Carrefour, om onbekende re-
den viel en tegen een paal te
pletter sloeg. Er waren geen ge-
tuigen en omdat er geen andere
voertuigen bij betrokken wa-
ren, werd er ook geen deskun-
dige aangesteld.
Het ongeval gebeurde vlakbij de
uitrit van de R4 in de richting
van Gent. Het slachtoffer, dat in
de buurt woonde, kon niet meer
gereanimeerd worden. (GN)

GENT

Tot voor tien jaar was de Kou-
ter, een van meest geliefde en
stijlvolle pleinen in de stad, een
heus bankenplein. Diverse
grootbanken hadden er een
kantoor. Fortis, KBC en ING be-
trokken er imposante gebou-
wen die macht moesten uitstra-
len. Kleinere banken zoals Cen-
tea en City Bank hebben er nu
nog een kantoor. Wonen was
zeker geen prioriteit voor de
Kouter. In de jaren zeventig
werden op de Kouter wel enkele
historische gebouwen gesloopt
om plaats te maken voor grote
flatgebouwen. Maar sindsdien
kwam er geen bewoning bij op
de Kouter.
Daar is de jongste jaren veran-
dering in gekomen. De gestegen
vraag naar appartementen in de
binnenstad speelt daarin een
rol. Het vroegere Fortisgebouw
is veranderd in residentie Kou-
terhof, met 52 appartementen.
Die strekt zich uit tot aan de Ke-
telvaart. Fortis behield er zijn
afdeling private banking, maar
de andere activiteiten zitten in
het gebouw in de Zonnestraat,
waar ook Dexia een kantoor
heeft. Met het kantoorgebouw
op de hoek van de Kouter en de
Korte Meer, waar ooit bankaf-
delingen waren gehuisvest, zijn
er plannen om er Accor-hotels
in onder te brengen.
Dit keer is het de beurt aan het
kantorencomplex van de bank-
en verzekeringsgroep KBC. Die
verkocht zijn gebouwen op de
Kouter en in de Kouterdreef aan
projectontwikkelaar Wilma
Project Development. De Kou-
terdreef is het straatje dat de
Universiteitsstraat met de Kou-
ter verbindt. KBC betrekt een
hoekgebouw dat van de Kouter
tot in de Universiteitsstraat
loopt en nog een ander gebouw

in de Kouterdreef. Wilma Pro-
ject Development maakt deel
uit van ontwikkeling- en bouw-
groep Matexi Group. Wilma wil
op de twee sites een gemengd
project realiseren. Het heeft er
plannen voor een project met 49
luxe-appartementen (met een
oppervlakte van 6.500 m2), win-
kels (5.880 m2) en een uitbrei-
ding van bestaande onder-
grondse parkeergarage tot 110
wagens. Het project omvat ook
2.000 m² nieuwe kantoorruim-
te voor de commerciële dien-
sten van KBC op de gelijkvloer-
se verdieping.

MG Tower
Deze commerciële diensten van

KBC, waaronder een bankkan-
toor voor particulieren en loka-
le ondernemingen, een kantoor
voor private banking-klanten en
het verzekeringsagentschap
blijven zowel tijdens, als na de
realisatie van dit nieuwe project
op hun vertrouwde plek aan de
Kouter. Maar de administratie-
ve diensten van KBC die zich
nog op de Kouter/Kouterdreef
bevinden, zullen eind 2012 wor-
den gevestigd in het nieuwe
kantoorgebouw van KBC in
Gent, de MG Tower, die op de
site van The Loop wordt ge-
bouwd. Dan zal ING de enige
grootbank zijn die nog ruime
kantoren op de Kouter behoudt.
‘Het nieuwe project wil zowel
de functies in het gebouw als de

architectuur en het openbaar
domein opwaarderen. Als er
meer woongelegenheden ko-
men, zal er meer passage zijn,
wat goed is voor de nabijgelegen
winkelassen’, zegt woordvoer-
der Marc Depraetere. Het pro-
ject zal in overleg met de dien-
sten van stad Gent worden uit-
gewerkt. Of het gebouw deels
wordt gesloopt is nog niet dui-
delijk. Wilma verwacht de
bouwwerken begin 2013 te kun-
nen starten. Drie architecten-
bureaus werken samen aan het
project: het gaat om ‘360 archi-
tecten’ uit Gent, Buro II uit Roe-
selare en Crepain-Bienst uit
Antwerpen. Over de kostprijs
werd geen informatie vrijgege-
ven.

IN KBC-GEBOUW KOMEN 49 LUXEFLATS, WINKELS EN PARKEERGARAGE

KOUTER VERANDERT
IN WOONPLEIN
De Kouter verandert
de jongste jaren in een
echt woonplein. Na de
realisatie van
residentie Kouterhof
worden straks de
kantoren van de KBC
omgebouwd tot 49
luxe-appartementen
en winkels. De bank
behoudt er wel enkele
commerciële diensten.
KAREL VAN KEYMEULEN

ALS ER MEER
WOONGELEGENHEDEN
KOMEN, ZAL ER MEER
PASSAGE ZIJN, WAT
GOED IS VOOR DE
NABIJGELEGEN
WINKELASSEN
Marc Depraetere,
woordvoerder
projectontwikkelaar Wilma 

’’

Of het KBC-gebouw aan de Kouter geheel of deels wordt gesloopt, is nog niet duidelijk.© gia
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