TTC DRIVE OOSTENDE INTERCLUB 2017/2018
WEEK 10

02/12/2017

DRIVE OOSTENDE A- CENTRUM HASSELT A
12-4
In de tiende speelweek van het seizoen 2017/18 konden Kevin Decorte (B6), Birger
Marteel (B6) , David Senaeve (B6) en Christophe Seyen (C2) het opnemen tegen de
spelers van Centrum Hasselt. Hasselt, tevens laatste in de stand, speelde met B6,
2xC0 en C2 een op papier haalbare kaart. In de beginfase van de wedstrijd bleef het
even spannend door onverwacht verlies van Kevin in zijn eerste wedstrijd. Toch
pakte Kevin nog makkelijk 3/4. Pas bij een 3-3 tussenstand konden onze coast boys
het verschil maken en deze vlug uitbreiden naar een 7-3 voorsprong, mede ook door
een sterk optreden van Christophe Seyen, dat voor het eerst in zijn carrière aantrad
op landelijke niveau, hij wist een mooie 2/4 te halen. Vervolgens werd het 9-3, en
een uiteindelijke mooie 12-4 overwinning. Alsook Birger had terug balgevoel te
pakken. Zo slecht hij dit seizoen reeds had gespeeld, Zo goed het nu ging en werd
beloond met een prachtige Carré 4/4. David vond van zichzelf dat hij niet goed
speelde, maar wist toch maar weer vlotjes 3/4 te scoren. Volgende week speelweek
11 en tevens de laatste week van de heenronde, naar Hoboken Sokah.
DRIVE OOSTENDE B – EERNEGEM A
10-6
Er moest wegens de kwetsuur, gebroken kleine teen, van Rainier wat geschoven
worden. Serre Dudal (1) viel in en kon bij aanvang de belangrijke wedstrijd
binnenhalen. Sean Vantyghem (2) deed zoals de laatste weken ferm zijn inbreng.
Pieter Verbeke (3) viel in, waarvoor dank, en voerde samen met Jeroen Senaeve (4)
de ploeg naar de overwinning.
DRIVE OOSTENDE C – ATANIS KORTRIJK C
1-15
De thuisploeg trad noodgedwongen aan met 2 reserves Rudy Van Aken (0) en Brian
Leeman (0) en moest zich tegen de competitieleider dus niet al te veel illusies
maken. Ook voor kapitein Serge Slegers (0) was de tegenstand te sterk. Gelukkig
slaagde Luc Desanghere (1) erin om de Oostendse eer te redden met een nipte
overwinning in de belle tegen hun laatste man. Hopelijk is de C-ploeg snel weer
voltallig want volgende week moeten we naar de tweede in de stand, een derby
tegen Zandvoorde.
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KNOKKE HEIST C - DRIVE OOSTENDE F
3-13
"Oostende E" mocht voor een keer opdraven als "Oostende F" voor een "verre"
verplaatsing naar Knokke C. Op papier moest het een rustige avond worden: 4 x E6
tegen 1 E6 en 3 x NG. Zo geschiedde. Halverwege stond het reeds 2 tegen
6. Enkel Laura had het wat moeilijk om erin te geloven dat ze wel degelijk haar
matchen kon/kan winnen. Maar reeds in haar 2de match begon de kentering, zodat
ze haar laatste 2 matchen redelijk vlot won. Luc had een rustige avond en won zijn 4
matchen. Niettegenstaande zijn eerste match een spannende belle was (wat niet
geregistreerd werd). Ook Jurgen kon zijn 4 matchen winnen. Enkel zijn laatste match
was een beklijvende belle, waar hij aan het langste eind trok. Wouter wou niet onder
doen, maar moest zich tevreden stellen met 3 gewonnen matchen. Enkel tegen hun
1ste man, werd het (ook) een belle waar hij heel nipt de duimen moest leggen : 1412 in de laatste set. Mede door de vele 'lucky' punten van de tegenstander, maar
vooral omdat hij het vergat af te maken op het juiste moment. Maar we onthouden
vooral dat iedereen zich ten volle heeft blijven geven, met een verdiende overwinning
tot gevolg !
DRIVE OOSTENDE G – ZANDVOORDE N
10-6
Geen makkelijke opdracht voor de G-ploeg. Maar met een sterke opstelling (4 x E6)
geloofde de coach er wel in. Bij Zandvoorde schuilde het gevaar echter in een zeer
getalenteerd E6 enerzijds, en in een intimiderende oudere speler anderzijds. De Gploeg kende de betere start en sloot halverwege af met 5-3 voorsprong, te danken
aan de 2 op 2 van de broers Quartier Luca (3) en Ruben (2). Neal Verhoest (2)
kende geen al te beste start (hoewel hij tegen hun beste speler een sterke partij
speelde), maar herpakte zich goed. De uiteindelijke winstcijfers stonden reeds bij een
10-4 op het bord met dank ook aan het Oostends talent Steven Diet (3) die het toch
voor elkaar kreeg om tegen hun sterkste speler "de belle" met het kleinste verschil te
verliezen. Top prestatie van onze jeugd...
DAMES
PALETJE ROESELARE A – DRIVE OOSTENDE A 0-10
Goede wedstrijd van onze dames tegen de kampioen in spé.
Blijven trainen.

