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LAUWE B - DRIVE OOSTENDE A
10-6
In de twaalfde speelweek en eerste wedstrijd van de terugronde, van het seizoen 2017/18,
konden Kevin (B6), Birger (B6) , David (C0) en Nadia (C4) het opnemen tegen het jeugdige
geweld van Lauwe. Lauwe werd versterkt door 1 B4 gevolgd met 3xC0. Al vlug bleek dat
Lauwe iets te sterk zou zijn. Al vlug werd een gaatje geslagen door de Lauwenaars, dat onze
Drivers spijtig genoeg niet meer konden dichten.
Het eindresultaat was een 10-6 nederlaag. Simpel weg, Lauwe was door de versterking te
sterk voor Drive. Individuele overwinningen: Kevin (0 - gepardonneerd), Birger (2 –
eindelijk, een drie kon ook), David (3 - Super), Nadia (1 – sterk met mogelijkheid op 2)
Dertiende week thuis tegen Knal Deinze.
HOUTHULST B - DRIVE OOSTENDE B

14-2

OOSTKAMP A - DRIVE OOSTENDE C
12-4
Het was onbegonnen werk voor een driekoppige c-ploeg om revanche te nemen tegen de
voltallige gemotiveerde A-ploeg van Oostkamp. Serge DUDAL (3), Luc DESANGHERE
(1) en Rudy VANAKEN (0) hielden vast aan de olympische gedachte...
DRIVE OOSTENDE D – WIELSBEKE LEIE F
7-9
Tegen een sympathiek Wielsbeke kon Oostende D net geen draw uit de brand slepen. Door
het afzeggen van Kay kwam Remi(0) ter hulp, die zich amuseerde en dat is nog altijd het
belangrijkste. Ook met 4 spelers is altijd plezanter dan met 3 waarvoor dank Remi. Geert(2)
startte heel sterk maar moest nadien lossen. Stefaan (2) zag het volledig zitten om het
nieuwe jaar in te zetten. Had pech in zijn 3de match door met een boordje als matchpunt te
verliezen. Kevin(3) speelde sterk in al zijn matchen, de laatste en beslissende match was een
echte thriller met elke set het kleinste verschil en telkens boven de 10 punten.
DRIVE OOSTENDE E – DAMME E
12-4
Oostende E mocht in de eerste match van de terugronde aanvatten tegen Damme E. 4 x E6
tegen 4 x NG, net zoals in de heenronde, maar met wel 2 nieuwe gezichten bij onze
tegenstander. Met veel zin en gedrevenheid begon Jurgen, Luc, Wouter en Steven
eraan. Jurgen won vrij vlot zijn 2 eerste matchen, maar in match 3 had hij wel een belle
nodig om te winnen. De laatste match was er teveel aan en vond hij geen antwoord op het
spel van hun "eerste" man Lukas. Bij Luc liep het bijna net zo. Winst in de 2 eerste matchen,
maar in de derde en vierde match haalde het jeugdig talent van Damme de bovenhand, zij
het soms met het nodig geluk. Bij Wouter een ander verhaal: 4 maal winst, al had hij het in
zijn eerste match niet gemakkelijk tegen talent Lukas. Steven speelde ook op hoog niveau,
maar deed het op zijn gekende manier. Eentje winnen, eentje verliezen (ook tegen Lukas).
Zijn laatste matchen won hij dan weer wel, maar het waren 2 spannende belles die hij
telkens met het kleinste verschil naar zich toe trok. Winst dus voor Oostende E, die zo op
kop blijft van de rangschikking.

DRIVE OOSTENDE F – SMUDE C
BRUGGE F - DRIVE OOSTENDE G

10-6
15-1

Met volle moed ging Drive G naar Brugge toe. Maar de gemiddelde leeftijd lag een pak hoger
bij Brugge F en dit vertaalde zich in ervaring en fysieke paraatheid. Onze 3 miniemen en één
preminiem kregen weinig kansen maar benutten ze wel. Mooie overwinning van Yana met 30 zelf kon de eer van de G-ploeg redden. Ook Joachim Storme (0), Stach Verhé (0) en Kwint
Verhé (0) konden hier en daar een setje meepikken.

