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DEINZE A - DRIVE OOSTENDE A
11-5
In de tweede week van het nieuwe seizoen 2017/18 stond Drive A voor het eerst compleet,
met het gekende Quattro Gregory, Kevin, Birger en David. Zij moesten het gaan opnemen
tegen Knal Deinze: één B6 en drie C0’en als tegenstander. Een op papier haalbare kaart.
Geen enkel van de vier Drivenaars had die avond een goed balgevoel, waardoor de
individuele overwinningen respectievelijk op 2, 2, 1 en 0 bleven steken. Het eindresultaat
werd dus 11-5 in het voordeel van de thuisploeg Deinze. Geen man over boord. Dan maar
volgende week de eerste overwinning van het seizoen opstrijken in eigen huis tegen
Turnhout.
GULLEGEM F - DRIVE OOSTENDE B
9-7
Tegen één van de titelkandidaten moest Oostende gehavend aantreden. Twee vaste
waarden moesten verstek geven waardoor Rainier Verhoest (1) en Serge Dudal (0) nog eens
in 2°provinciale moesten aantreden. Geen cadeau dus. Ook de samenstelling van Gullegem
viel duidelijk niet in de smaak van Oostende (vier totaal verschillende spelers).Maar de Cploeg had een "super" Marc Schroeders (4) in zijn rangen die samen met Nadia Denys (2)
ervoor konden zorgen dat het 4-4 werd. Maar ook Rainier haalde nog eens uit als vanouds
waardoor de hoop op punten tot de laatste 2 confrontaties reëel bleef. Maar "Serre" kreeg
echter verschillende "matchpoints" die hij niet kon verzilveren en Nadia kreeg teveel pech in
haar laatste partij waardoor het feilloos parcours van Marc niet veel opleverde. Maar
treuren zat er zoals steeds niet in bij "de bende" en waren achteraf sterk vertegenwoordigd
bij "Linda en Dreetje" in café Den As. Ze werden er rijkelijk beloond met een natje en een
droogje. Ook kregen ze er een blij weerzien met hun "echte kapitein" Saskia die het kon
opbrengen om toch eentje met de linkerhand te komen drinken met haar ploegmakkers. De
derde helft was duidelijk een walk-over...
GULLEGEM H - DRIVE OOSTENDE C
6-10
Naar Gullegem deze week. We wisten dat ze met 4 x D4 zouden spelen en Oostende C had 2
"reserven" mee. In de wagen zei Serge: we zullen pak slaag krijgen. Eens aangekomen zagen
we een E0 op het blad bij de tegenstander en zagen we het al meer zitten. Oostende startte
verschroeiend aan de match met Kevin en Rudy die hun eerste 2 matchen wonnen. Met een
0-6 als gevolg. Bij een 3-7 stand kwam Gullegem terug in de match naar een 4-8, maar
matchwinnaar Rudy speelde sterk en zette de 9 op het blad. Een mooie 6-10 overwinning
voor Rudy (3) Kevin (2) Serge (3) en Luc (2).
DRIVE OOSTENDE D – DAMME D
10-6
Op speeldag 2 : Oostende D tegen Damme D. Op papier ging het er om spannen:
E2/E4/E4/E6 tegen 3xE4 en E6. Toch kon Oostende na een verkenningsronde een
voorsprong boeken van 3 tegen 1. Maar Damme liet niet begaan en kwam terug tot 3 tegen
3. Gelukkig speelden Brain en Geert geconcentreerd en konden we de rust ingaan met een 5
tegen 3 voorsprong. Toen was het tijd om een paar spannende 5-setters te spelen. Wouter
verloor met het kleinste verschil in de belle zijn 3° match, miste met momenten wat
vertrouwen. Ook Brian kende het zelfde verloop in zijn 3° match. En geloof het of niet, ook
Geert speelde een belle in zijn 3° match. Gelukkig voor Oostende kon hij die wél
winnen. Stefaan stond geen belle toe en zo stond het 7 tegen 5. Zijn laatste match won
Stefaan vlot. Dus mocht Wouter voor de 9 tegen 5 zorgen, zij het na opnieuw een
spannende belle. Zo kon Geert en Brian relaxed hun laatste match spelen.
Eindstand : 10 – 6. Brian (3)-Geert (3)-Stefaan (3)-Wouter (1)

DRIVE OOSTENDE E -

VRIJ

DRIVE OOSTENDE F - JABBEKE D
13-3
Met 4x E6 tegen 1xE6;2xNG en een niet opgedaagde tegenstander moet Oostende deze
wedstrijd zeker winnen. Uitslag :13 - 3 Laura , Ruben en Jurgen lieten elk een match aan de
tegenstander. Luc Smits,voor de gelegenheid kapitein, moest wel het goede voorbeeld
geven en won zijn 4 matchen. Alleszins een meer hoopgevende start dan K.V.O.
TORHOUT F - DRIVE OOSTENDE G
15-1
Een sterkere thuisploeg had het niet voor de dag zoals het eindresultaat laat aantonen. Vele
sets werden door de tegenstrever met het kleinste verschil gewonnen waarvan zelfs 3 belles.
Kay Marchand verloor 2 belles met 11-9, Nils Dudal moest helaas ook de duimen leggen met
11-9 in een belle, Steven Diet het jonge talent speelde zich zelfs in de kijker en wist heel
mooi tegen een ervaren rat een match winnen, voor Thierry Diet was de tegenstrever te
sterk. Blijven trainen.
DAMES
DRIVE OOSTENDE A – SMUDE A
2-8
Laura was niet vrij op zaterdagmorgen. Nicole Govers (1) viel in en won een prachtige triller
in 5 sets wel met 11 – 4 in de belle. Yana Van Tyghem (1) kon 1 wedstrijd gemakkelijk
winnen.

