TTC DRIVE OOSTENDE INTERCLUB 2017/2018
WEEK 14

27/01/2018

TURNHOUT A - DRIVE OOSTENDE A
5 - 11
In de vertiende speelweek van de terugronde, van het seizoen 2017/18, konden Kevin (B6),
Birger (B6) , David (C0) en Nadia (C4) het opnemen tegen Turnhout.
Turnhout wist ons te vertellen dat ze hun B-ploeg nog een kans wilden geven om van tweede
provinciale naar eerste provinciale te laten promoveren. Om die reden waren onze
tegenstanders maar met drie en met alle respect, ook nog een minder goed geklasseerde D2
speler als derde man. Om de overwinning mee naar het zeetje te nemen moest dus 1
iemand van ons tegen één van hun twee sterkhouders winnen. Wie anders dan Nadia deed
dit zowaar in haar tweede wedstrijd door hun eerste man, tevens B4, van het kastje naar de
muur te kloppen. Vervolgens kregen Birger en Kevin alsook deze wedstrijd cadeau, wat de
eindstand op 5-11 bracht. Terug 3 belangrijke punten, in de strijd voor het behoud van Drive
A in de landelijke reeks. Individuele overwinningen: Kevin (3), Birger (3), David (2), Nadia (3).
Vijftiende week de verre verplaatsing richting Schulen.
OOSTDUINKERKE B - DRIVE OOSTENDE B

0 - 16

OOSTDUINKERKE C - DRIVE OOSTENDE C
7-9
In een "ijskoude" zaal kwam Oostende C nog eens met zijn type-opstelling voor de dag. Maar
de samenstelling van de Oostduinkerkenaren was ook niet min. Met één C6, 2 D0's en een
D4 moest Oostende lichtjes onderdoen (2 x D0 en 2 x D2). En dit vertaalde zich ook in het
wedstrijdverloop : een nek-aan-nek race waarin beide ploegen zich nu en dan lieten
verrassen. Vooral Rainier Verhoest (2) had meest last van de koude zo bleek, want hoewel 20 voor kwam tegen Beke, kwam hij nooit in zijn spel en liet hij de wedstrijd glippen. Dus ipv.
een sterke start moest Oostende Oostduinkerke naast zich tolereren in de beginfase. Maar
Serge Slegers (2) compenseerde de misstap van zijn kapitein door Dimitri Durand te verslaan.
De sterkhouder van Oostduinkerke zou immers hierdoor een slechte avond meemaken. In
de 2° ronde liet Rainier zich opnieuw verrassen en had dringend nood aan de warmte in de
cafetaria. Gelukkig was er Serge Dudal die "zijn matje" niet in de steek liet en in de belle de
sterk acterende Christian Beke het nakijken gaf. Terwijl beide copains zich moesten
vergrijpen aan een beetje alcohol om hun binnenste op te warmen, liet ook Luc Desanghere
(2) geen spaander over van Dimitri. Zo stond het 4-4 halfweg en moesten Serge Slegers en
Luc opnieuw aan de bak. Maar ook Luc liet zich beetnemen door hun laatste man terwijl
Serge Slegers geen antwoord had op hun ervaren C6 Didier Lefere. Oostduinkerke nam zo
een serieuze optie om de punten aan huis te houden. Maar de verzorging van de cafetariauitbater had onmiddellijk effect op de bezoekende kapitein... Rainier kende weinig moeite
tegen hun 2° man en Serre bood sterk weerwerk tegen hun ongenaakbare 1° man, resultaat
7-5. Maar het mooiste moest nog komen voor Drive Oostende C. Serge Slegers deed wat
moest tegen hun laatste man en Luc, de laatste weken sterk op dreef, verraste vriend en
vijand door Beke te verslaan na een ware thriller. Dan moet je eigenlijk tevreden zijn met
een 8-8 zou je denken. Rainier wou zijn dankbaarheid aan zijn ploegmaats tonen en nam
Lefere bij de keel (2-0 voorsprong), terwijl Serre ernaast aan een evenwichtige partij bezig
was. Lefere moest in extremis een "medical time-out" vragen, maar zou niet meer
terugkeren in de wedstrijd, hierdoor rook Serre zijn kans om de avond van de C-ploeg
compleet te maken. Een mooie 7-9 overwinning dus ! De C-ploeg toonde achteraf ook zijn
dankbaarheid aan de barman van dienst in het cafetaria, die er toch voor had gezorgd dat de
temperatuur telkens met 5,2 graden werd verhoogd bij de bezoekers. Zo komt de C-ploeg
opnieuw op de 2° plaats terecht in de rangschikking.

DRIVE OOSTENDE D – JABBEKE B

3 - 13

DRIVE OOSTENDE E – DRIVE OOSTENDE F
12-4
De E-ploeg trad aan met Jurgen (4), Steven (3), Ruben (3) en Luca (2). Voor de G-ploeg
speelden Neal (1), Kay (1), Nils (2) en Claudine (0). Jurgen speelde vlot zijn 4 wedstrijden.
Steven had problemen tegen Kay en verloor deze wedstrijd na een belle. Ruben en Luca
vonden geen antwoord tegen een “rustige” Nils waardoor zij hun wedstrijd verliezend
moesten afsluiten. Luca tegen Neal was een spannende vijfsetter waarbij Neal aan het
langste eind trok. Met nog 6 wedstrijden te gaan begint de spanning te stijgen voor de Eploeg….
DRIVE OOSTENDE F – VRIJ
SMUDE A – DAMES DRIVE OOSTENDE A

7-3

