Interclub uitslagen week 21 van 14 april 2018

Centrum Hasselt A – Drive Oostende A

8-8

In de éénentwintigste speelweek van de terugronde, van het seizoen 2017/18, konden Kevin
(B6), Birger (B6) , David (C0) en Nadia (C4), mits winst het behoud verzekeren te Hasselt.
Het werd een spannende avond waarbij geen van beide ploegen afstand kon nemen van
elkaar, het eindresultaat resulteerde dan ook in een gelijkspel.
Er zat zeker meer in voor onze Drivers, want van de 6 gespeelde belles, kon er spijtig genoeg
maar 1 gewonnen worden. Met wat meer geluk, had winst zeker gekunnen.
Individuele overwinningen: Kevin (3), Birger (2), David (1), Nadia (2).
Volgende en tevens laatste speelweek, Thuis, tegen de vierde in de stand, Sokah hoboken.
Een gelijkspel is voldoende voor behoud.
Atanis C – Drive Oostende C

15-1

Tegen de autoritaire leider en tevens de kampioen van de reeks kon Oostende met 2
reserves, weinig inbrengen. Ondanks het grote klassementsoverwicht van de thuisploeg
bood de C-ploeg toch stevig weerwerk en werden er maar weinig matchen in een droge 3-0
beslecht. Kapitein Serge Slegers (1) zorgde voor de verdiende eerredder en won eindelijk zijn
eerste C-speler van het seizoen. Serge Dudal (0), Rudy Van Aken (0) en Kevin Callemin (0)
konden deze keer niet aan het langste eind trekken.
Interclub uitslagen week 22 van 21 april 2018
Drive Oostende C - Zandvoorde G:

9-7

Spannende derby waarbij de stand na 7 belles op 7-7 stond. Kapitein Serge Slegers (3) en Serge
Dudal (2) hadden toen nog 2 moeilijke wedstrijden tegen het jeugdig damesgeweld van Zandvoorde
voor de boeg. Ervaring haalde het echter van talent en beide Serges klaarden vakkundig de klus: 97. Frederique Verstuyf (3) speelde eveneens een sterke partij terwijl het voor Luc Desanghere (1)
wat minder voor de wind ging. Met deze laatste overwinning kan de C-ploeg het lokaal na 20 jaar in
schoonheid verlaten en eindigt ze de competitie op een mooie 4de plaats. Volgend seizoen begint
een nieuw Drive-hoofdstuk in een splinternieuw toplokaal. Wij kijken er al naar uit!

