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DRIVE OOSTENDE A – SHULEN D

8-8

In de vierde week van het seizoen 2017/18 stond drive A terug in hun sterkste opstelling.
Gregory (B6), Birger (B6) , Kevin (B6) en David (C0) konden het opnemen tegen de spelers van
Schulen, die reeds een ritje van meer dan twee uur erop hadden zitten.
Schulen zakte af met gelijkwaardige spelers, nl.: B6, B6, B6 en C0.
In de beginfase van de wedstrijd leek het erop de onze jongens tegen een zware nederlaag gingen
aanlopen, maar niets was minder waar. Bij een 3-8 achterstand
draaide het geluk van kant en konden onze coast boys nog een gelijke stand uit de brand slepen,
waarvoor een dikke proficiat.
Het werd uiteindelijk dus een puntendeling bij 8-8.
Volgende week de verre verplaatsing naar Herckenrode te Herk-De-Stad. Een haalbare kaart.

WIELSBEKE LEIE C - DRIVE OOSTENDE B
12-4
Op papier een haalbare kaart, maar in werkelijkheid kwam Oostende B er nooit aan te pas.
Een geblesseerde Marc Schroeders (0) moest reeds vroeg de wedstrijd staken en toen ook
Christophe Seyen (3) zijn eerste wedstrijd verloor stond het al vlug 2-0 ipv een verhoopte 02. Sean Van Tyghem (1) en Rainier Verhoest (0) probeerden het tij te doen keren maar het
zat hen af en toe niet mee. Reken daar nog bij dat men het in Wielbeke nodig achtte om in
een enorme balzaal de tafels van hun C-ploeg achter elkaar te plaatsen, dan weet je dat
Rainier het op zijn heupen zou krijgen. Halfweg was de wedstrijd reeds gespeeld en kon men
al vlug verlangen naar de “hete” douche (letterlijk te nemen). Opnieuw een reden voor de Bploeg om de leute er in te brengen. De B-ploeg heeft dringend nood aan ademruimte,
hopelijk reeds volgende week tegen Atanis A. Aan inzet zal het zeker niet mankeren.
LAUWE F - DRIVE OOSTENDE C
9-7
Voor kapitein Serge Slegers (2) is een verplaatsing naar Lauwe nooit geen pretje. De
zaalomstandigheden hebben telkens een negatieve invloed op zijn geleverde spel en hij
heeft er eigenlijk nog nooit goede prestaties neergezet. Deze keer was het niet anders en
ondanks de lagere klassementen van de tegenstanders kon hij in de laatste 2 matchen het
laken niet naar zich toetrekken. Ook Luc Desanghere (1) kende een mindere avond. Halfweg
de wedstrijd verloor hij jammer genoeg een cruciale belle met het kleinste verschil waardoor
de C-ploeg vanaf dan op achtervolgen was aangewezen (5-4) en de thuisploeg vleugels
kreeg. Stefaan Vanloo (0) speelde zeer verdienstelijk en zonder complexen, won enkele
setjes maar kon helaas niet stunten. Serge Dudal (4) verzilverde op een efficiënte manier
zijn 4 matchen en schudde aldus het dipje van vorige week van zich af.
ROESELARE E - DRIVE OOSTENDE D

8-8

DRIVE OOSTENDE E – WENDUINE F
15-1
Oostende E kende al bij al een rustige avond tegen een wel heel erg jong Wenduine F. Hier
en daar liet Steven zich in het begin verrassen door enkele sets prijs te geven, maar hij kon
zich op tijd herpakken, zodat hij een vlekkeloos parcours afwerkte. Laura deed nog beter en
won haar 4 matchen met 3 tegen 0. Wouter deed bijna even goed, maar liet zich bijna vangen
in match 3. Toch kon hij deze belle tot een goed einde brengen, en ook zo zijn 4 matchen
winnen. Luc zorgde voor de verrassing van de avond. Zijn eerste 3 matchen werden vlot
gewonnen. Maar in zijn laatste match kwam hij nooit in zijn spel. Zo konden de jonge gasten
van Wenduine de eer redden.
DRIVE OOSTENDE F – ZANDVOORDE M
6-10
Een spijtige nederlaag tegen de buren uit Zandvoorde, die voor de gelegenheid toch enkele
ouderdomsdekens meegenomen hadden. Ruben (2) en Luca Quartier (2) gaven de “oudjes”
het nakijken waardoor een 5-5 tussenstand kon genoteerd worden. Maar Neal Verhoest (1)
en Nils Dudal (1) lieten zich vangen aan de arrogantie van een oudere speler (en arrogantie is
dan nog mild uitgedrukt als je de onsportiviteit erbij telt). En wij maar aan de jeugd uitleggen
dat het verstand wel met de jaren komt (bij sommigen duidelijk dus niet). Soit 1 rotte appel
verknalde de avond niet en gelukkig konden de onzen zich nog verder amuseren tegen de
rest. Wel een goeie inzet gezien, chapeau…
DRIVE OOSTENDE G – DAMME E
0-16
Geen kruid gewassen tegen dit sterke Damme E. Tevens een jeugdige ploeg met veel
potentieel. Bij Oostende noteerden we het debuut van Claudine Meuleman (0) die aan de zijde
van Remi Quaghebeur (0) het leeftijdsgemiddelde iets naar omhoog trok van onze G-ploeg.
Maar het plezier primeert zoals steeds in Oostende en iedereen had het ook zo begrepen. Ook
geen winstwedstrijden voor Yana Van Tyghem (0) en Thierry Diet (0), hoewel Thierry er 2
keer dicht bij zat. Blijven volhouden…

