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DRIVE OOSTENDE A – LAUWE B
7-9
Oostende A kon niet rekenen op zijn eerste man Gregory Schroeders die nog op huwelijksreis was
(dikke proficiat aan Greg en Fanny trouwens met hun huwelijk). Waardoor ze moesten aantreden
met een reserve. Deze taak was weggelegd voor Kevin Callemin (0) die tegen 4 jonge C0's , zeer
begrijpelijk, weinig kon bijbrengen. Maar zijn aanwezigheid zorgde er wel voor dat de anderen met
regelmaat konden spelen. Een gegeven die Kevin Decorte (4) in dank afnam en zijn ambities niet
onder stoelen of banken stak. Want zo evident waren de overwinningen nu ook niet tegen Glenn Van
Wijnsberghe, Josse Renyaert, Beau Devos en Stan Roelens. Dave Senaeve (2) probeerde de cadans
van begin vorig seizoen te pakken te krijgen. Dit lukte al bij al nog aardig en hij boekte toch 2 knappe
zeges en verloor dan nog zijn laatste partij met het kleinste verschil. Kapitein Birger Marteel (1) zat
precies op een 'roller-coaster' en kon zijn gekende ritme in het begin niet opdringen aan de
Lauwenaren, dit tot zijn grootste frustratie. Maar in zijn laatste 2 partijen herpakte hij zich en won
toch nog 1 van zijn 2 belles. Wat vorig jaar de A-ploeg wél lukte (winst met 9-7 met 3 man), lukte
deze keer niet. Volgende week staat de verplaatsing naar Knal Deinze A op het programma en zo
kunnen ze zich meteen revancheren op deze nederlaag.
DRIVE OOSTENDE B – HOUTHULST B
8-8
Enkele spelers van Oostende B speelden zaterdag voor hun (langdurig) geblesseerde kapitein Saskia,
en dit was te merken aan hun tomeloze inzet, gespeelde belles en eindresultaat. Tegen 3 heel sterke
C's en een super E0 als reserve kwam Oostende , merkwaardig genoeg nooit op achterstand. Sean
Van Tyghem (1) moest, tussen 2 werkshiften in, 3 zware belles bekampen waardoor zijn buskruit op
was in zijn 4° partij. Dus ook zeer begrijpelijk dat hij de duimen moest leggen tegen een frissere
opponent die toen nog maar 10 setjes op de teller had staan tegenover de 15 (!) van Sean (je zou
voor minder kramp krijgen). Bij een 7-5 stand zagen ook Marc Schroeders (2) en Nadia Denys (2) de
fysieke muur voor zich heen staan en konden er niet meer over geraken na enkele zeer nipte en
zware wedstrijden gespeeld te hebben. Tijd voor een "Seyentje" dan maar om de 8-8 op het bord te
plaatsen. Christophe Seyen (3) versloeg in zijn laatste wedstrijd hun eerste man en kon dus tevreden
terugblikken op zijn avond. Op basis van inzet verdiende Oostende B absoluut de overwinning, maar
het mocht niet baten. Toch een billijke puntendeling om het seizoen in te zetten...
DRIVE OOSTENDE C – OOSTKAMP A
6-10
Een teleurstellende uitslag, zeker als je de ploegopstellingen vergelijkt. De C-ploeg nam het op tegen
1 x C6, 1 x D0, 1 x D4 en 1 x D6. Bij Oostende stonden 2 D0's en 2 D2's op het blad. Maar het
wedstrijdverloop (ploeg op verplaatsing start met de nummers 1 & 2) lag in het voordeel van
Oostkamp A. Oostende kon enkel aanklampen in de eerste wedstrijdhelft (4-4) dankzij Serge Dudal
(2) en Rainier Verhoest (2). Maar ook zij konden in de 2°helft geen overwinning meer boeken tegen
hun eerste 2 mannen. Toen zowel Luc Desanghere (1) als Serge Slegers (1) de duimen moesten
leggen tegen hun D4, voelde de C-ploeg de overwinning zo wegglippen. Als enig excuus moet
Oostende C een gebrek aan training toegeven want het niveau van onze 4 spelers zaterdag lag ver
onder hun normale doen. Tijd zat echter om zich te herpakken met nog 21 wedstrijden voor de boeg.
WIELSBEKE-LEIE F – DRIVE OOSTENDE D

5-11

DAMME E – DRIVE OOSTENDE E

2-14

Voor speeldag 1 moest Oostende E het opnemen tegen Damme E. Op papier leek het alvast
een rustige avond te worden: 4 E6 tegen 4 NG. En zo werd het ook. Luc Smits en Wouter
Vrielynck kenden weinig problemen door op de juiste momenten toe te slaan en klaarden de
klus met 4 maal een 3 tegen 0. Jurgen Ureel liet hier en daar een set aan de
tegenstander. Enkel in de laatste match liep het bijna verkeerd, maar mits een focus en
steun van het team kon hij in de laatste match een 2 tegen 0 achterstand ombuigen naar 3
tegen 2 winst. Dus ook voor Jurgen 4 maal een overwinning.
Laura Vanwelsenaere zocht in haar eerste matchen van het seizoen nog naar haar beste
slagen. Maar in match 3 kwam de kentering. Net zoals Jurgen, kon ze een 2 tegen 0
achterstand ombuigen naar 3 tegen 2 winst. In match 4 liet ze maar 1 set aan de
tegenstander en won die uiteindelijk vlot met 3 tegen 1. Een goeie start van Oostende E.
SMUDE C – DRIVE OOSTENDE F
2-14
Drive F moest voor hun eerste wedstrijd richting de 'Beutereters' uit Diksmuide. Bij aankomst bleek
Oostende qua opstelling een maatje te groot voor Smude C (4 x NG). Wat niet wegnam dat ze
moesten opletten voor de gevreesde counters. Maar noch Luca en Ruben Quartier (4), noch Neal
Verhoest (4) lieten zich verrassen. Thierry Diet deed wat van hem verwacht werd (als vierde man
puntjes meepikken) en won zo ook verdiend 2 wedstrijden. Een sterk begin aan het seizoen alvast.
Doe zo verder...
DRIVE OOSTENDE G – BRUGGE F
8-8
Een fris en jong Oostende G beet zich de tanden stuk tegen 3 "Brugse zotten" (de vierde gaf verstek).
Ook hier was Oostende iets sterker op papier (2 x E6 en 2 x NG tegen 3 x NG) maar je hebt een NG en
een sterke NG. Dit waren duidelijk 3 héél sterke NG's (waarvan ééntje zelfs al minstens 10 jaar
ervaring heeft, want speelde destijds nog in Oostende...). Onduidelijk hoe deze volwassene nog
steeds geen klassement kreeg! Maar niet getreurd integendeel. De 4-0 voorsprong door de afwezige
speler deed Oostende er in geloven. Steven Diet (2) en Nils Dudal (2) beten van zich af en zorgden bij
een 6-8 achterstand nog voor de verdiende gelijkmaker. Voor Yana Van Tyghem (0) bleef het bij
setwinst in haar laatste partij en voor Jasper Naessens werd het zijn debuut in competitie (en het is
weinigen gegeven om in 5° te debuteren met een overwinning). Dus verder blijven trainen blijft de
boodschap. Mooie puntendeling !

