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SOKAH HOBOKEN C - DRIVE OOSTENDE A
13-3
In de elfde speelweek en laatste wedstrijd van de heenronde, van het seizoen
2017/18, konden Kevin (B6), Birger (B6) , David (C0) en Nadia (C4) het opnemen
tegen de spelers van Sokah Hoboken.
Hoboken, tevens tweedes in de stand, speelde met 3xB6, 1xC0. Gezien het hier gaat
over ooit beter geklasseerde spelers en een opkomend talent, een moeilijke
opdracht. Al vlug werd het duidelijk dat het niet voor deze avond ging zijn, voor onze
Drivers. Of drive had het geluk niet mee in de spannende wedstrijden, of het draaide
voor geen meter. Het eindresultaat was een zware 13-3 nederlaag. Simpel weg,
Sokah was te sterk voor Drive. Gedurende de winterstop is er nu ruimte om even op
adem te komen en wat bij te trainen via enkele provinciale toernooien. Speelweek
twaalf start op 13 januari 2018, tegen het jeugdige geweld van Lauwe. Prettige
feestdagen.
TIELT A - DRIVE OOSTENDE B

0-16

ZANDVOORDE G - DRIVE OOSTENDE C
6-10
Na de pandoering van vorige week, weliswaar met 2 reserves, tegen leider Kortrijk
wou Oostende iets recht zetten tegen de 2de in de stand. De C-ploeg moest echter
opnieuw met een reserve aantreden maar gelukkig gelde hetzelfde voor de
thuisploeg. Oostende schoot goed uit de startblokken en halfweg stond het 26. Daarna vond kapitein Serge Slegers (2) dat het publiek ook wat verdiende en hij
speelde 2 mega-thriller-belles ... die hij jammer genoeg telkens met het kleinste
verschil verloor. Serge Dudal (4) en Luc Desanghere (4) stoomden echter op hun
elan verder en stelden de zege veilig. Brian Leeman (0) speelde goed mee, maar
komt af en toe nog wat te kort. Ondertussen kan hij wel heel wat ervaring
opdoen. Na de heenronde prijkt de C-ploeg nu, ondanks moeilijke omstandigheden,
op een mooie 2de plaats: Vice-herfstkampioen dus! Dikke proficiat.
DRIVE OOSTENDE D – KOEKELARE C
5-11
De D-ploeg kreeg het sterke Koekelare C over de vloer. Een mix van
materiaalspelers, linkshandigen, ooit hoger geklasseerde,... geen lachertje dus. En
dit bleek van bij het startschot. Oostende D moest achtervolgen met een 1-6 tot
gevolg alvorens een vuist te maken en de pijn te reduceren tot 4-8 (maar toen was
het kalf reeds verdronken). Enkel Kevin Callemin (3) was in goeie doen en trachtte
met 3 overwinningen de tegenstrevers te doen twijfelen. Maar, de technischere, Rudy
Van Aken (1) kon zijn tactische kant niet de baas en verloor zo zijn eerste
confrontatie met het kleinste verschil. Hij moest dan ook wachten tot zijn laatste
wedstrijd om, opnieuw met het kleinste verschil, toch nog zijn eer te kunnen redden.
Voor Geert Noppe (0) bleek de tegenstand iets te sterk (maar kan zijn opmars tonen
in de terugronde). Veteraan Stefaan Vanloo (1) kon ook één wedstrijd winnen maar
kreeg het telkens moeilijk tegen hun materiaal...

DRIVE OOSTENDE E – BREDENE C
16-0
De laatste speeldag van de heenronde van dit seizoen was voor Oostende E er
eentje tegen Bredene C. Het begon al met een voorsprong van 4 matchen omdat ze
maar kwamen opdagen met 3 man. Je weet wel, examens en feestjes ... En het ging
voor hen moeilijk worden: 4 x E6 tegen 3 x NG. En wat voor een avond het was
voor Oostende E. Zowel Luc, Wouter, Steven en Nils stonden op scherp en gunden
hen maar
3 sets. Het werd dan ook in een mum van tijd een
forfaitscore. Misschien mocht er voor sommige wat meer spankracht zijn, maar
uiteindelijk telt enkel de 3 punten voor de ploeg. Een mooie afsluiter van de
heenronde en zo nestelt Oostende E zich opnieuw naast Sportline F naar de eerste
plaats.
DRIVE OOSTENDE F – BREDENE B

1-15

WENDUINE F - DRIVE OOSTENDE G
15-1
Met knikkende knietjes moest onze jeugd (en begeleiders) nog even wachten
alvorens ze de zaal konden betreden, maar al vlug waren deze warm gespeeld.
Oostende G trad aan met Yana Van Tyghem (1), Joachim Storme (0), Kwint Verhé
(0) en Stach Verhé (0). Maar al vlug bleek dat er voor dit Oostende niets te rapen zou
vallen. Wenduine trad aan met 3 jongeren en één veteraan die duidelijk reeds véél
verder stonden zowel op technisch als op tactisch vlak. Maar ze beten van zich af en
net daarom is het hem te doen. Met veel plezier en overgave incasseren en toch
opnieuw hun plaats innemen. Enkel Yana kon tonen dat ze iets verder stond en
kreeg ook loon naar werken met een knappe overwinning tegen de kleinzoon van de
voorzitter van de "Charlies".

