TTC DRIVE OOSTENDE INTERCLUB 2017/2018

KRUIBEKE A - DRIVE OOSTENDE A

9-7

DRIVE OOSTENDE B – KUURNE B
10-6
Door enkele afwezigen moest Oostende B beroep doen op Carolien Knockaert (2),
die na 18 maand inactiviteit, de ploeg wou bijstaan (waarvoor enorme dank
trouwens). Met 2 winstmatchen en een nipt verlies in de belle tegen Piet Pluym, deed
ze, samen met Christophe Seyen (3), de bezoekers wankelen aan de rust (5-3). Dit
was het teken voor Marc Schroeders (3) en Sean Van Tyghem (2) om het laken
definitief naar zich toe te trekken (7-3). Een kloof die niet meer zou gedicht worden,
ook al pruttelde Kuurne nog eventjes tegen (7-5). Maar zowel Sean, Marc als
Christophe toonden hun dankbaarheid aan Carolien door respectievelijk de 8, 9 en
10 op het wedstrijdblad te plaatsen. Conclusie : een zéér mooie winst en een héél
blij weerzien met Carolien. Topavondje dus !

DRIVE OOSTENDE C – ZONNEBEKE B
7-9
De C-ploeg moest één van zijn sterkhouders missen en Zonnebeke B kwam met een
C4 als versterking naar de kust. Maar de kopjes gingen niet meteen hangen en we
waren vastbesloten om het beste van onszelf te geven. Invaller van dienst Brian
Leeman (1) ondervond het verschil tussen een C en D-speler van dichtbij maar
speelde zich bij hen toch in de kijker door stijlvol zijn spelpatroon op te leggen. Dit
getuigde van veel lef en potentieel, een proficiat waard. Méér moest nog komen want
als E2 won hij zomaar eventjes knap van een D2! Zo stond er een 6-3 tussenstand
op het bord, want ook Luc Desanghere (1) won van een sterke C6. Tot dan hadden
zowel Serge Dudal (2) als Rainier Verhoest (3) weinig moeite met de, voor hen,
lagere geklasseerde. Maar ergens kwam het besef van een stunt te vlug en keerde
de realiteit terug op het wedstrijdblad (7-5). Brian en Luc gaven nog alles in hun
laatste wedstrijd maar kwamen ietsje tekort met als gevolg dat alles te herbeginnen
viel bij een 7-7 stand. Serre moest dan tegen hun C6 nog aantreden wat normaal
een kolfje naar zijn hand moest zijn als je weet dat dit een "anti-top" speler was, maar
Yarim liet zich niet zomaar opzij zetten en won uiteindelijk toch waardoor Rainier nog
alles op alles moest zetten om een gelijkspel uit de brand te slepen. Rainier speelde
als vanouds tegen hun C4 en kwam zowaar 2-1 voor. Toen nam de pech de
bovenhand, en moest er een belle aan te pas komen. Rainier moest telkens
achtervolgen en stond zelfs op 7-10 met zijn rug tegen de muur. Alles op alles dus en
zowaar 10-10. Maar helaas was alle moeite voor niets toen een "geluksbal" over het
lot besliste van de C-ploeg. Een pijnlijke 7-9 dus die niet echt verdiend was... Maar
kopjes terug omhoog en op naar Roeselare volgende week.

DRIVE OOSTENDE D – KUURBE C

0-16

TORHOUT F - DRIVE OOSTENDE E
8-8
De topper op het programma dit weekend tegen Sportline Torhout. Met Kevin
Callemin (3) die een ploeg lager kon spelen door het forfait van de D-ploeg werd de
E-ploeg versterkt. Torhout speelde met 3x E4 en een NG maar deze waren beter dan
hun klassement aan gaf. De NG was zeker ook een E4 waard. Dit Leverde een
spannende strijd op die heel de avond nek aan nek stond. De spanning en
telleurstelling werd een E4 te veel in de match tegen Geert Noppe (2), met
wangedrag als gevolg, nadien was hij een 10 tal minuten zoek en heeft zich dan
geëxcuseerd. Stefaan Vanloo (2) miste wat matchritme en gevoel of er zat zeker
meer in. Luc Smits (1) had moeite met het agressieve aanvalsspel van de jongeren
van Torhout. Na een 3-5 voorsprong weer een 5-5 en nadien een 7-6 achterstand
met een 8-8 eindresultaat tot gevolg. E-ploeg moet nu blijven alles winnen en het
kampioenschap pakken in de thuismatch tegen sportline.
TORHOUT G - DRIVE OOSTENDE F

10-6

Jeugdliga Fase 2
Zondag 19 november stonde de 2° fase van de Jeugdliga terug op het programma.
In totaal 11 spelertjes en 9 begeleiders trotseerden de kou om 8h30 aan het
sportcentrum van Oostende om richting Roeselare te vertrekken voor een leuke
"tafeltennis-dag" voor onze jeugd. Met 11 inschrijvingen waren we op een derde
plaats qua bezetting van gans de provincie. Maar er moest ook gespeeld worden...
met enkele neofieten in onze rangen was het bang afwachten op de reacties. De ene
al wat zenuwachtiger dan de andere, maar iedereen uiteindelijk met de "smile"
geëindigd waardoor het opzet van het gebeuren geslaagd was. Voor trainers en
begeleiders ook een interessante dag om de werkpunten te memoriseren en hieruit
ook lessen te trekken. Met in het achterhoofd ook hier en daar reeds een
trainingssessie samengesteld, was de balans uiteindelijk ook positief voor de
"training staff". Samenvattend een blije en leuke bende op de terugtocht naar het
zèètje met volgende resultaten op zak :

