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STEKENE B - DRIVE OOSTENDE A

7-9

In de zesde week van het seizoen 2017/18 stond Drive A terug in hun sterkste opstelling.
Gregory Schroeders (B6), Birger Marteel (B6) , Kevin Decorte (B6) en David Senaeve (C0)
konden het opnemen tegen de spelers van Stekene in Stekene. Stekene speelde met B6, C0,
C0 en C2, een op papier haalbare kaart. In de beginfase van de wedstrijd leken de Diesels nog
niet aangeslagen bij onze Drive spelers. Pas bij een 2-4 achterstand werd er een tandje
bijgestoken. Vervolgens werd het 4-6, 6-6, 6-8 en uiteindelijk een mooie en belangrijke
overwinning bij 7-9. Een sterke ploegprestatie, ondanks de 0/4 van Birger die nog steeds op
zoek is naar de vorm van vorig seizoen. Te veel ups en downs in 1 wedstrijd zorgen telkens
voor belles die steeds verloren worden. Vroeg of laat zal het tij toch eens moeten keren. Over
twee weken thuis tegen Diest.
ZANDVOORDE D - DRIVE OOSTENDE B
9-7
Spijtige nipte nederlaag van de B-ploeg voor deze derby. Een vaste speler kon slechts door
een reserve NG vervangen worden. Nadia Denys (4), Sean Van Tyghem (2) deden meer dan
hun best. Christophe Seyen (1) zat niet in de wedstrijd en een dappere Thierry Diet als NG
had er een goede training aan.
ST. DENIJS A - DRIVE OOSTENDE C
6-10
Om 15h00 spelen met een veteranenploeg is normaal gesproken geen pretje. Maar als het naar
St-Denijs is, dan met veel plezier. De ontvangst was weer TOP bij de vrienden uit het verre
zuiden van de provincie. Voor de thuisploeg traden aan : Serge Dudal (4), Rainier Verhoest
(4), Serge Slegers (1) en Luc Desanghere (1). Met 3 ex C-spelers waren we gewapend om de
thuisploeg (ook met 3 ex C-spelers in hun rangen) te confronteren. Oostende nam telkens een
kleine voorsprong via "Serre" en Rainier, net voor de rust kregen ze steun van Luc om met
een 3-5 de koffiepauze (of Jupiler-pauze) in te gaan. Bij de herneming wou St-Denijs zich niet
zomaar gewonnen geven en meteen stonden de bordjes weer in evenwicht (5-5). Maar
opnieuw gaven Serre en Rainier weinig weg om toch nog steeds die belangrijke kleine
voorsprong te behouden. Serge Slegers achtte het toen welletjes en focuste zich om tegen
Hans de volle buit te nemen. En zo geschiedde ook, de enorm belangrijke winst om de Cploeg reeds een gelijkspel te geven. Bij de thuisploeg zakte de moed weg daar ze nog moesten
aantreden tegen het onklopbare duo van Oostende (toch van deze namiddag). Serre maakte er
nog een showcase van maar won ten slotte de belle tegen Johan. Rainier had iets minder
moeite tegen Rezi en zo stond toch een verdiende 6-10 op het bord. Net vóór de wedstrijd
begon vroegen ze een pronostiek aan Dirk bij de thuisploeg, tot grote hilariteit was zijn
antwoord 6-11 (elf). Vraag is nu of hij ook vond dat wij de derde helft in café "De Postduif"
ook hadden gewonnen? Misschien had hij reeds dat buikgevoel.... Hartelijk dank nog aan de
thuisploeg voor de "stuutjes" achteraf en ook aan de sympathieke eigenaar van café "de
postduif"... waren alle verplaatsingen maar zo leuk!

DRIVE OOSTENDE D – GULLEGEM J
8-8
Nog een laatste wissel doorgevoerd om de E-ploeg te versterken kwam Laura als 4de in de Dploeg ipv Geert Noppe. Laura Vanwelsenaere (0) deed het zeker niet onaardig met setwinst
als gevolg. Rudy Van Aken (4) was outstandig en won al zijn matchen. Brian Leeman (2)
speelde met ups en downs en kwam zo tot 2 verdiende winst. Kevin Callemin (2) had de
beslissende laatste match in handen maar verloor toch nog heel nipt in de belle. Zo speelt de
D-ploeg voor de 3de keer op rij 8-8.
DRIVE OOSTENDE E – OOSTDUINKERKE F
9-7
Aangezien de ploeg opstelling wat aangepast was, beloofde het een spannende, wel misschien
niet haalbare kaart te worden voor Oostende E (E4/3xE6) op speeldag 6. We kregen, op
papier, een sterke Oostduinkerke F (3xE4/E6) voor de kiezen. Maar waar een wil is, is een
weg. Geert Noppe (4) speelde op niveau en deed wat van hem verwacht werd: 4 x winst. Al
was de match tegen Bart een nagelbijter. Wouter Vrielynck (2) deed ook zijn duit in het zakje
en bezorgde de ploeg 2 overwinningen, waarvan zijn 2de overwinning de ploeg de 3 punten
bezorgde. Steve Diet (2) zorgde voor de verrassing van de avond. Hij kon de ploeg 2
overwinningen bezorgen, waarvan de winst tegen Emily (E4) wel opviel. Nils Dudal (1) zette
steeds zijn beste been voor, maar speelde te vaak tegen zichzelf dan tegen zijn opponent. Hij
zorgde wel met zijn overwinning, in een spannende belle tegen Francis (E6), dat de ploeg
won. Een onverhoopt succes, maar daarom niet minder verdiend.

-12 jarigen jeugdinterclub
Op zondag 29 oktober startte de -12 jeugdinterclub in onze provincie. Naar Wenduine zond
kapitein Kevin Callemin er een jonge ploeg met Verhé Kwint en Strubbe Amy. Voor hun
eerste officieel treffen deden onze 2 jeugdspelertjes heel goed. Amy haalde 3x een set en
Kwint speelde zelfs 2 belles met zeer nipt verlies. Geen overwinning maar wel ze het super
leuk en hebben veel bijgeleerd. De kwalitatieve trainingen in de club zal onze jeugd nog meer
bijbrengen. Op naar zondag 5 november voor de volgende ronde in ons lokaal.

