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SALAMANDER MECHELEN C - DRIVE OOSTENDE A
9-7
In de negende week van het seizoen 2017/18 konden Gregory (B6), Birger (B6) ,
Kevin (B6) en David (C0) het opnemen tegen de spelers van Mechelen. Mechelen
speelde met 2xB6 en 2xC0, een op papier haalbare kaart. Het werd een spannende
avond, die gelijk op ging. Pas bij een 6-6 werd het verschil spijtig genoeg in het
voordeel van Mechelen beslecht. 8-6 en moest er gespeeld worden voor een Draw,
maar de eerste man van Mechelen liet geen steek vallen. 9-7 verlies te Mechelen. Er
zat meer in. Individuele overwinningen: Kevin Decorte (3), David Senaeve (2),
Gregory Schroeders (1), Birger Marteel (1)
NIEUWPOORT A - DRIVE OOSTENDE B
5-11
'Novus Portus' moest twee sterkhouders missen deze week tegenover één bij Drive
Oostende B. En dit liet zich voelen in het wedstrijdverloop, enkel hun eerste man kon
de hoop levend houden. Maar na een 3-5 ruststand ging het meteen naar een 4-8.
Een zeer sterk spelende Christophe Seyen (4) liet geen spaander heel van de
tegenstand en werd ook nog eens gesteund door zowel Nadia Denys (3) als Sean
Van Tyghem (3). "Gelegenheids-captain" Rainier Verhoest (1) liet zich onnodig
verrassen in zijn laatste wedstrijd waardoor het 5-11 werd ipv 4-12. Maar een
terechte uitslag met een sterk vast trio van Oostende B geeft Nieuwpoort weinig hoop
naar de terugronde toe, zelfs al zijn ze kompleet.
ROESELARE C - DRIVE OOSTENDE C
7-9
Ondanks het klassementsverschil was het voor de C-ploeg geen gemakkelijke
overwinning. Kapitein Serge Slegers (2) had zijn nieuwe pallet nog niet voldoende
onder controle waardoor hij nog te vaak op simpele ballen in de fout ging. Gelukkig
waren zijn ploegmaats Serge Dudal (3) en Luc Desanghere (3) beter bij de les. Zij
moesten zich slechts 1x in de belle gewonnen geven. Reserve Brian Leeman (1)
zorgde met zijn mooie overwinning dat Oostende toch de volle buit mee naar huis
kon nemen. De C-ploeg handhaaft zich dus in de subtop. Volgende week komt leider
Kortrijk op bezoek en wie weet ... misschien kan de C-ploeg voor een stunt zorgen?
DRIVE OOSTENDE D – KNOKKE HEIST A
5-11
Andre (D6), jacques (E0), achmad (D6) en Jo (D6) waren de tegenspelers en tevens
het reekshoofd voor de D-ploeg. Deze bestond uit Kevin Callemin (E0)2, Rudy Van
Aken (E0)1, Geert (E4)2, Luc Smits (E6)0. We maakten ons geen illusies, de kans op
een draw was heel klein. Tegen de kampioen in spé. Ondanks dat de tegenstanders
op papier heel stérk stonden, konden we toch enkele punten pakken. De noppen
spelers lagen vielen bij Geert erg in de smaak. Kevin speelde goed en
doordacht. Rudy raakte zijn laatste match gefrustreerd over een kantje, dat hij
opnieuw speelde. Hij zag zijn 2-0 voorsprong herleid worden tot een spijtig verloren
belle. Ieder heeft goed gespeeld, maar het waren erg verschillende tegenspelers. We
konden naar huis met opgegeven hoofd. 5-11.
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OOSTDUINKERKE F – DRIVE OOSTENDE G
9-7
Slechtste verliesscore tegen een toch sterkere tegenstander 2 x E4, 1 x E6 en 1 NG.
Kapitein Jurgen Ureel (2), Luca Quartier (2), Nils Dudal (1) en Ruben Quartier (2).

