TTC DRIVE OOSTENDE INTERCLUB 2017/2018
DRIVE OOSTENDE A – DIEST C
Zaterdag 18/11 naar Kruibeke

4-12

DRIVE OOSTENDE B – EASYPAY INGELMUNSTER A 11-5
Wegens blessures en andere verplichtingen hebben de Drivenaars al heel wat
punten laten liggen en staan ze niet op een correcte plaats in de rangschikking. Ook
deze week had de B-ploeg geen makkelijke opdracht, ze moesten het immers
opnemen tegen de leider. Er kon helaas weer iemand niet van de partij zijn maar kon
ditmaal wel opgevangen worden door Jeroen Senaeve (3) die enkel bij de laatste
match het hoofd moest buigen nadat de winst al lang binnen was. Marc Schroeders
(0), net terug uit blessure ontbrak het wat aan matchritme en moest enkele keren nipt
de duimen leggen. Een sublieme Sean Vantyghem (4) won al zijn matchen en
speelde zelfs geen enkele belle . Goed bezig zouden we zeggen . Nadia Denys (4)
zat niet zo goed in de match maar haar trainingsuurtjes werpen vruchten af en ze kon
alle wedstrijden toch naar zich toe trekken. Dikke proficiat aan de ganse ploeg van
trotse kapitein Saskia.
DRIVE OOSTENDE C – EERNEGEM C

11-5

Tegen de rode lantaarn kon de C-ploeg best een blamage vermijden. De bezoekers hielpen
ook een handje met een zeer flauwe opstelling voor derde provinciale. Oostende C moest
het ook doen zonder hun vaste waarde Luc Desanghere !
Hij werd dan ook vervangen door de immer sympathieke Laura Vanwelsenaere (0) die,
gesteund door haar ploegmakkers het allerbeste van haarzelf gaf. Spijtig genoeg werd ze er
niet voor beloond in haar laatste wedstrijd, die ze met 13-15 in de belle verloor ( na een 6-10
achterstand). Intussen was de buit toen reeds al binnen dankzij Serge Slegers (4), die na
een mindere periode, de negen op het bord zette.
Ook kapitein Rainier Verhoest (4) legde een feilloos parcours af ondanks dat hij zich af en
toe stoorde aan de luidruchtigheid bij sommige tegenstrevers. Serge Dudal (3) speelde
opnieuw héél makkelijk maar liet zich toch éénmaal verrassen. Door deze overwinning komt
de C-ploeg ineens op een 2e plaats te staan. Volgende zaterdag komt Zonnebeke B naar de
kust !

MEULEBEKE G - DRIVE OOSTENDE D

10-6

ZANDVOORDE N - DRIVE OOSTENDE E

4-12

Op 11/11/2017 stuurde TTC Drive-Oostende het " weireldploegske " ( = Oostende E ) naar
Zandvoorde. Met Geert (E4) en Steven, Jurgen en Luc ( 3x E6 ) een haalbare opdracht.
Zandvoorde trad aan met 2x E6 en 2x NG; maar Gwenny Verstuyf is naar mijn bescheiden
mening ook E6 waard. Na een spannend begin (tussenstand 2-2 ) verloor Luc zijn 2 eerste
sets tegen Gwenny. Maar ondertussen kon hij haar service terugbrengen en zodoende de
derde set winnen met 1 - 11 ! Met nog meer ouderwetse maar sportieve verbetenheid
maakte hij het aankomend jonge talent compleet kierewiet; won de vierde set overtuigend en
ook de belle. De juffrouw (ondertussen tureluurs ) bleef achter in een waterval van tranen.
Nadat ook Geert zijn match gewonnen had was de tussenstand 2-4 en kantelde de wedstrijd
in het voordeel van het " weireldploegske ". We zijn dan op dit elan en met het " krachtvoer "
van Geert verdergegaan en hebben met de nodige belles Zandvoorde geklopt met 4 - 12.
Steven ( 2 ),Geert (3) ,Jurgen (3) en Luc (4) want die moest als gelegenheidskapitein immers
het goede voorbeeld geven. Nog een dikke proficiat voor Steven die kon winnen van de
ondertussen murw gespeelde Gwenny. Geert en Jurgen verloren slechts in de belle nipt van
Gwenny.

NIEUWPOORT E – DRIVE OOSTENDE F

9-7

DRIVE OOSTENDE G – BREDENE C

1-15

-12 jarigen jeugdinterclub

