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DRIVE OOSTENDE A – TURNHOUT A
9-7
In de derde week van het seizoen 2017/18 stond Drive A voor het eerst terug met een dame
in het team, niemand minder dan de comeback van Nadia Denys. Samen met de gekende
gezichten Gregory, Birger en David konden ze het opnemen tegen het nog ongeslagen
Turnhout. Turnhout zakte af met een B4, B6, C2 en C4. Nadia deed haar job meer dan
behoren en kon spijtig genoeg maar 1 wedstrijd winnen, ze verdiende beter. Achteraf
gebleken een gouden overwinning, want de drie heren sprokkelden 8 wedstrijden samen. 97 overwinning dus, voor de Coast boys and girl. Proficiat met de eerste overwinning en op
naar de volgende, hopelijk volgende week tegen Schulen.
DRIVE OOSTENDE B – OOSTDUINKERKE B

16-0 AFF

DRIVE OOSTENDE C – OOSTDUINKERKE C
12-4
Volgens de klassementen (Oostende met Sean Van Tyghem C6, Rainier Verhoest D0, Serge
Dudal D0 en Serge Slegers D2) moest Oostende op papier winnen. Want Oostduinkerke C
kwam iets zwakker afgezakt naar de havenstad (D0, D0, D4, D4). Maar gerust waren de
kustboys niet, zeker niet toen Serge Dudal (2) zijn eerste wedstrijd moest spelen tegen
Dimitri Durand. "Serre" werd van tafel geblazen door een "niets-missende" Dimitri. Maar
niet getreurd want Serge Slegers (4) won vrij eenvoudig op de andere tafel tegen "ouwe rot"
Christiaan Beke. Sean Van Tyghem (2) en Rainier Verhoest (4) hadden weinig problemen
tegen hun lager geklasseerde tegenstrevers in hun eerste wedstrijd. Meteen een kloofje die
voor Oostduinkerke moeilijk op te halen zou zijn, want Serge Slegers was in uitstekende
doen en gaf ook Dimitri - na een ware thriller - het nakijken. "Serre zat met zijn hoofd
duidelijk niet bij het spelletje" en verloor ook tegen Beke. Sean en Rainier deden rustig voort
en halfweg stond de 6-2 op de laptop genoteerd. "Serre" deed er alles aan om zijn schade te
beperken en won zowaar toch nog zijn laatste 2 matchen in de belle. Een zware eindstand
van 12-4 stond uiteindelijk op het wedstrijdblad genoteerd. Maar daarom niet minder
verdiend hoor want met een Sean en Serre in vorm kon hier zelfs een 16-0 genoteerd
worden. Echter drijven mag, maar overdrijven hoeft nu ook weer niet. Volgende week naar
Lauwe die op papier ook de mindere zouden moeten zijn... afwachten wat het wordt.
JABBEKE B - DRIVE OOSTENDE D
8-8
Een teleurstelling voor de hele D-ploeg. 8-8 gelijkspel in Jabbeke met Luc Desanghere (4),
Kevin Callemin (3) die op niveau presteerden maar Rudy Van Aken (1) had een off-day en
zeker Brian Leeman (0) die geen vuist kon maken. Volgende week beter, en punten pakken.

DRIVE OOSTENDE G - DRIVE OOSTENDE E
2-14
De clubleiding koos hier resoluut voor de jeugd, en gaf zo de "oudjes" een extra dagje verlof.
Maar net dit maakte de namiddag leuk. De einduitslag was louter bijzaak en er werd nogal
wat afgelachen. De trainer van dienst (Rainier) kreeg dus ook geen coaching-opdracht en kon
zo genieten van de vriendschap die er heerste. Bij de thuisploeg kon enkel een sterk
spelende Steven Diet (2) voor de punten zorgen. Wat niet wil zeggen dat Yana Van Tyghem
(0), Thierry Diet (0) en Sareen Amrit (0) voor geen weerwerk zorgden ... integendeel zelfs
vele setjes gingen met het kleinste verschil de mist in. Dit natuurlijk tot groot jolijt van Ruben
Quartier (4) en Luca Quartier (4) die geen steek lieten vallen. Dit viel wel te beurt aan Kay
Marchand (3) en Nils Dudal (3) die zich mispakten aan Steven.
De coach vond dat het goed was en trakteerde met chips en een frisdrank (zonder de
frisdrank voor zichzelf uiteraard wegens mogelijke allergische reacties). Proficiat jongens en
meisje...
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