
KERN	GENT	

MET	300	PLOEGEN	AAN	DE	START	

Woord	vooraf	

De	kern	mocht	de	start	nemen	met	300	ploegen,	een	ongeloofwaardig	aantal	en	we	willen	die	300	
teams	een	gouden	service	blijven	bieden,	naar	onze	mening	de	voornaamste	reden	van	dit	succes.	
Eentje	gaf	er	onmidd	ellijk	de	brui	aan,	maar	die	werd	even	snel	vervangen	door	een	team	dat	te	laat	
reageerde	om	regulier	deel	te	nemen.	Door	een	aantal	extra	uren	te	Nazareth	en	na	nieuwjaar	in	de	
nieuwe	sporthal	Tondelier	kunnen	we	onze	competitie	opnieuw	begin	mei	beëindigen.	In	de	loop	van	
de	maanden	mei	en	juni	wordt	traditioneel	de	Full	Time	Cup	afgewerkt,	inschrijven	kan	nu	reeds	via	
een	eenvoudige	mail.	Rond	nieuwjaar	start	eindelijk	de	bouw	van	de	derde	HGE-sporthal	en	dat	zal	
ongetwijfeld	voor	betere	uren	voor	onze	clubs	zorgen	in	de	toekomst.		

De	fusie	met	Voetbal	Vlaanderen	begint	stilaan	voelbaar	te	worden	in	onze	competitie	en	na	een	
voorzichtige	aanloop	vorig	seizoen	met	de	inschrijving	op	E-Kickoff	werd	dit	seizoen	de	administratie	
nog	verder	uitgebreid	met	het	verplicht	overzetten	als	kernspeler.	Wij	waren	heel	tolerant	omdat	we	
ook	weet	hebben	van	sommige	obstakels	onderweg,	maar	we	willen	toch	naar	een	correct	verloop	
van	onze	competitie	en	daarom	wordt	vanaf	1	december	geëist	dat	alle	spelers	ingeschreven	zijn	en	
overgezet	zijn	als	kernspeler.	We	zijn	dan	al	meer	dan	drie	maanden	gevorderd	en	mogen	toch	wel	
enige	discipline	eisen...	Via	deze	minibabbelteksten	willen	we	vooral	het	sportieve	luik	belichten	van	
onze	kern.	Door	het	regelmatig	mailen	van	een	nieuwsbrief	streven	we	een	stipte	administratie	en	
correct	en	vlot	competitieverloop	na.		

De	overgang	naar	Voetbal	Vlaanderen	heeft	ook	repercussies	op	schorsingen,	waar	de	clubs	en/of	
spelers	niet	meer	vooraf	verwittigd	worden	van	een	schorsing	maar	de	club	zelf	verantwoordelijk	
gesteld	wordt	als	ze	de	kaartenstand	niet	opvolgt.	Dit	is	uiteraard	geen	verbetering,	maar	het	is	nu	
eenmaal	zo.	Onthoud	dat	een	speler	na	twee	gele	kaarten	in	één	wedstrijd	automatisch	geschorst	
wordt	voor	de	eerstvolgende	wedstrijd.	Spijtig	genoeg	werd	hiertegen	al	enkele	keren	gezondigd	met	
nefaste	gevolgen.	Na	drie	gele	kaarten	in	diverse	wedstrijden	wordt	een	speler	geschorst	voor	de	
eerstvolgende	wedstrijd,	zonder	vooraf	bericht	te	ontvangen...	

Op	de	site	lazen	we	dat	in	het	klassement	de	resultaten	van	enkele	wedstrijden	niet	verrekend	zijn	
(die	brave	anonieme	persoon	vond	nochtans	dat	we	slechts	dat	te	doen	hebben)...	Wij	kunnen	
moeilijk	iedere	dag	300	ploegen	controleren	en	daarom	vragen	we	aan	die	clubs	ons	te	melden	
welke	uitslagen	niet	opgenomen	zijn	in	de	rangschikking.	Dit	bericht	staat	reeds	enkele	weken	op	de	
site,	maar	we	ontvingen	nog	geen	enkele	mail,	ook	niet	van	die	vriendelijke	persoon.	

	

	

	

	

	

REEKS	1:	Mini	Melsen	de	revelatie	dit	seizoen	

In	de	hoogste	reeks	leidt	titelhouder	Squadra	Gentino	opnieuw	de	dans.	De	titelhouder	moest	nog	
maar	één	gelijkspel	toestaan	en	dat	was	tegen	Camp	Nou,	6-6.	Het	werd	een	heel	evenwichtige	
wedstrijd	met	beide	ploegen	beurtelings	aan	de	leiding.	Bij	Camp	Nou	verdeelden	Jonas	Dejager,	
Jasper	Van	Nieuland	en	Yannick	Van	De	Voorde	de	goals.	Aan	de	overzijde	deed	Lorenzo	Berwouts	
maar	liefst	vijf	keer	de	netten	trillen.	Een	heel	belangrijke	zege	voor	Willy	Develter	was	ongetwijfeld	
de	15-3	zege	tegen	dichtste	achtervolger	BooneDruk,	een	matchke	éénrichtingsverkeer.	Geen	enkele	
ploeg	totaliseert	nog	het	maximum.	De	Girafkes	moest	een	puntendeling	toestaan	aan	Gand	
St.Germain,	5-5.	Na	drie	treffers	van	Anton	Christiaens	leidde	De	Girafkes	een	kwartier	voor	het	
einde	met	4-3,	maar	Alexander	Ryckaert	werkte	dit	verschil	in	de	slotact	nog	weg.	Tegen	Formans	
Bornhem	verloor	Koen	De	Wilde	met	3-4.	Laurens	Heyde	besliste	dicht	tegen	het	einde	de	partij.	Axel	
Stas	scoorde	de	drie	thuistreffers.	

Mini	Melsen	gooide	hoge	ogen	in	de	openingsmaanden	en	deelt	met	BooneDruk	de	tweede	plaats.	
David	De	Neve	moest	enkel	het	hoofd	buigen	voor	De	Girafkes,	3-7.	Erik	Burgelman	(3)	tekende	voor	
een	2-5	voorsprong	in	de	derde	periode.	Tegen	Gand	St.Germain	won	Melsen	een	week	later	wel	
knap	met	3-8	en	opmerkelijk	alle	spelers	kwamen	tot	scoren.	MVC	Sofa	en	Boca	Juniors	mogen	ook	
op	een	geslaagde	start	terugblikken.	De	Boca's	verloren	deze	week	wel	met	3-4	van	Reflexion.	
Andreas	De	Rycke	was	met	drie	treffers	de	grote	bewerker	van	de	welkome	zege	voor	de	
Latemnaren.	Tegen	Père	Total	won	Bart	Daneels	met	het	kleinste	verschil,	7-6.	Na	drie	gelijke	
tussenstanden	scoorde	Ruben	Van	Den	Broecke	dicht	tegen	het	einde	de	winninggoal.	Stijn	Polfliet	
toonde	zich	met	drie	goals	de	beste	afwerker	aan	de	overzijde.	Père	Total	zit	door	het	uitvallen	van	
Bjorn	Maras	in	een	weinig	comfortabele	situatie	en	verloor	vorige	week	ook	van	MVC	Sofa	met	3-6.	
Jeroen	Van	Damme	en	Sam	Soens	beslisten	in	het	tweede	gedeelte	de	partij.	Sofa	moest	wel	spijtig	
genoeg	forfait	geven	tegen	Mini	Melsen.	De	ploeg	telt	17	ingeschreven	leden...	

Meeting	-	Carwash	Total	staat	net	middenin	en	pakte	drie	punten	tegen	Reflexion,	8-6.	Hannes	
Neyens	(3)	tekende	nog	voor	rust	voor	een	beslissende	4-1	voorsprong.	Van	de	drie	nieuwkomers	
kent	White	Hawks	het	minst	aanpassingsproblemen,	want	Karac	Vanysacker	stapte	al	drie	keer	
zegevierend	van	het	terrein.	Zo	wonnen	ze	met	5-3	van	Camp	Nou	via	o.a.	twee	goals	van	Bram	Van	
De	Woestijne.	Rombaut	Digital	sprokkelde	nog	maar	één	puntje,	7-7	tegen	die	andere	nieuwkomer	
Eyjafjalljökull.		

	

	

	

	

	

	

	

	



Reeks	2A	:	De	verwachte	leider	

Int	Mandje	speelde	vorig	seizoen	kampioen	in	vierde	en	promoveerde	in	één	ruk	naar	tweede	en	na	
dik	twee	maanden	is	het	reeds	duidelijk	dat	deze	ploeg	volgend	seizoen	wel	eens	met	de	grote	heren	
zal	kersen	eten.	De	tien	voorbije	wedstrijden	werden	succesrijk	afgewerkt	en	vooral	de	recente	zege	
tegen	dichtste	concurrent	MVC	Doeffinge	maakte	veel	duidelijk.	De	leider	kwam	via	Ward	Baert	en	
Mathieu	Deweirdt	(4)	snel	2-0	voor	en	halfweg	was	de	partij	bij	een	5-1	tussenstand	reeds	beslist.	
Naast	Ward	Baert	scoorde	ook	Jens	De	Decker	drie	keer.	De	leidersploeg	kreeg	het	felste	weerwerk	
van	Sparerib	Caffee,	want	een	kwartier	voor	het	einde	was	bij	een	3-3	tussenstand	nog	niets	beslist.	
Maxime	Pieters	en	Mathias	Cordonnier	konden	naar	het	einde	toe	de	6-4	zege	vastleggen.		

Het	is	trouwens	ook	zo	dat	er	een	dichte	subtop	volgt	die	met	de	regelmaat	van	een	klok	punten	van	
elkaar	afneemt,	waardoor	de	koploper	dubbel	snel	van	een	comfortabele	voorsprong	geniet.	Den	
Atelier	is	al	jaren	één	van	de	betere	subtoppers	in	de	overgangsreeks,	maar	incasseerde	dit	seizoen	
reeds	drie	nederlagen.	Tegen	nieuwkomer	Axa	Gontrode	beet	Glenn	Goetgeluk	met	5-3	in	het	zand.	
Joshua	Van	Damme	was	de	absolute	uitblinker	als	scoorder	van	de	vijf	Axatreffers.	Siemon	Bosschem	
scoorde	twee	keer	tegen.	Sporting	9000	voert	de	subtop	aan,	maar	kijkt	toch	tegen	een	achterstand	
van	zes	punten	aan.	Tegen	Gentbrugge	DC	zagen	we	hen	verdiend	met	8-5	winnen.	Arne	Cazaerck	(5)	
bracht	hen	voor	rust	5-2	voor.	Bas	Coupé	milderde	in	de	slotact	tot	6-5,	maar	Sporting	besefte	net	
bijtijds	het	gevaar	en	stelde	de	zege	veilig	in	een	bijzonder	sportieve	en	aangename	wedstrijd.	
Charles	De	Goal	mag	van	een	geslaagde	seizoensopening	wagen	en	deelde	de	punten	met	Axa	
Gontrode,	3-3.	Tegen	The	Green	Lions	wonnen	ze	met	2-10,	vier	goals	van	Jeroen	Merckx.	Opel	Van	
Acker	speelde	enkele	seizoenen	terug	nog	in	eerste,	maar	de	dromen	op	een	terugkeer	bij	de	elite	
mogen	nu	reeds	opgeborgen	worden.	Jan	Ongenae	incasseerde	deze	week	een	derde	nederlaag	
tegen	The	Green	Lions.	Tegen	MVC	Doeffinge	won	de	Opelbrigade	nochtans	knap	met	5-4.	Good	old	
Filip	Banovic	scoorde	dicht	tegen	het	einde	de	winninggoal	in	een	zeer	evenwichtige	wedstrijd.	
Nathan	Braeckman	toonde	zich	met	drie	goals	de	beste	afwerker	bij	Doeffinge.	

Helemaal	onderin	vinden	we	Freddy	&	Freggles	die	in	augustus	hun	500ste	wedstrijd	in	kern	Gent	
vierden	met	een	5-4	zege	tegen	AS	Roman.	In	een	genietbare	partij	kon	Frits	Petit	(3)	in	de	slotact	
een	2-3	achterstand	ombuigen	in	een	nipte	zege.	Het	bleef	evenwel	bij	die	ene	overwinning,	want	
ook	deze	week	verloren	ze	met	7-2	van	Gentbrugge	DC,	bij	wie	Laurens	Degreve	zich	met	drie	
treffers	de	beste	afwerker	toonde.	Het	is	nu	al	duidelijk	dat	de	degradatiestrijd	wel	eens	spannender	
zou	kunnen	verlopen	dan	de	titelstrijd.	Zo	won	Sparerib	Caffee	met	het	kleinste	verschil	van	De	
Copains,	6-5.	In	een	spannende	kamp	gingen	we	de	slotact	in	bij	een	4-4	tussenstand	en	in	de	
beslissende	fase	konden	Henny	Beddeleem	en	Hannes	Vanoverschelde	de	thuisploeg	aan	de	nipte	
winst	helpen.	Bartel	Thomas	en	Jeroen	Degraeuwe	scoorden	elk	twee	keer	aan	de	overzijde.	
Diezelfde	Copains	verloren	ook	al	met	2-3	van	Café	Des	Arts.	Twee	keer	heel	verdienstelijk,	maar	
twee	keer	met	lege	handen.	AS	Roman	mocht	nog	maar	één	keer	juichen,	3-4	tegen	Café	Des	Arts	
met	drie	bezoekende	goals	in	de	slotact.		

	

	

	

Reeks	2B	:	Los	Galacticos	alweer	bovenin	

Los	Galacticos	liet	vorig	seizoen	de	promotie	over	aan	Rombaut	Digital	omdat	ze	zich	iets	te	oud	
voelden	om	met	de	eersteklassers	te	wedijveren,	maar	de	Evergemnaars	leiden	na	acht	wedstrijden	
alweer	de	dans.	Niet	met	het	maximum	van	de	punten,	want	tegen	een	sterkspelend	MVC	Delta	
verloren	ze	met	6-8.	Kristof	Van	Daele	bracht	de	leiders	nochtans	snel	riant	3-0	voor	en	een	kwartier	
voor	het	einde	leidden	ze	nog	steeds	met	6-5.	In	de	slotact	bewerkte	Arne	Lammertijn	(5)	de	
onverhoopte	ommekeer.		

Celtic	Towers	bleek	enige	tijd	de	felste	concurrent	te	worden,	maar	volgt	op	vijf	punten	nadat	ze	
eerder	3-3	gelijk	speelden	tegen	Sporting	Baida	en	met	4-7	in	het	zand	beten	tegen	Pilleken	eps.	
Tegen	Baida	bracht	Jules	De	Doncker	Celtic	2-3	voor,	maar	Simon	Wemel	werkte	dit	verschil	in	de	
slotact	nog	weg.	Tegen	MVC	Delta	haalden	Matthias	Goeminne	(6)	en	Stijn	Bultinck	(4)	fors	uit,	11-2	
voor	de	Celticboys.	In	de	voorbije	week	moesten	ze	de	tweede	plaats	laten	aan	De	Graly's	doordat	
Celtic	met	9-2	ingepakt	werd	door	Het	Kompas.	De	Graly's	werden	daardoor	vice-leider,	maar	kijken	
tegen	een	achterstand	van	vier	punten	aan.	De	Merelbekenaars	openden	het	seizoen	met	een	9-5	
derbynederlaag	tegen	nieuwkomer	Mini	Breughelhof	en	speelden	een	week	later	6-6	gelijk	tegen	
Selecao,	waarna	ze	ook	tegen	Delta	vreden	moesten	nemen	met	een	7-7	puntendeling.	Jens	Pauwels	
werkte	in	de	slotact	een	kleine	achterstand	weg	voor	Delta.	Tegen	Baida	wonnen	de	Merelbekenaars	
met	nipte	5-4	cijfers,	vijf	treffers	van	Kevin	Van	De	Wiele.	Deze	resultaten	tonen	overduidelijk	aan	
dat	er	meerdere	ploegen	aan	elkaar	gewaagd	zijn	en	in	feite	valt	er	geen	enkel	team	uit,	want	
hekkensluiter	MVC	Tronchiennes	totaliseert	vijf	punten	en	nam	recent	met	duidelijke	5-12	cijfers	de	
maat	van	Hasta	Curva.	Dries	De	Grave	(4)	bracht	de	Drongense	bezoekers	nog	voor	rust	3-5	voor	en	
in	het	tweede	wedstrijdgedeelte	werd	dit	verschil	stelselmatig	verder	uitgebouwd.	Nicky	Puts	lukte	
drie	goals	voor	de	thuisploeg.	Tegen	Il	Padrino	speelde	Tronchiennes	3-3	gelijk	in	een	zeer	
evenwichtige	wedstrijd.	Er	vielen	wel	vier	treffers	in	een	spannende	slotact.	Ietwat	verontrustend	is	
het	feit	dat	MVC	Kompas	in	de	aanvangsfase	reeds	twee	forfaits	liet	optekenen...	Nu	lijken	ze	er	
echter	bovenop,	want	tegen	Monopole	wonnen	ze	met	overtuigende	12-2	cijfers.	Denis	Sarvon	
scoorde	in	deze	partij	maar	liefst	zeven	keer.	Monopole	bezet	de	vijfde	stek	en	nam	met	7-4	de	maat	
van	Pilleken	eps.	Een	kwartier	voor	het	einde	leidde	Pilleken	nog	met	2-3,	maar	Pieter	Masquelin	
bewerkte	in	de	slotfase	een	knappe	ommekeer.	Sporting	Baida	valt	net	uit	de	topvijf,	maar	haalde	
zwaar	uit	tegen	Mini	Breughelhof,	3-11	met	Jan	Geers	(5)	als	uitblinker.	Promovendus	Dagbladhandel	
Westveld	verloor	nipt	met	6-7	van	Sir	Eddie.	In	een	evenwichtige	partij	scoorde	Anthony	Desmet	
dicht	tegen	het	einde	de	winninggoal.	Bjorn	Moentjens	nette	er	vier	voor	de	dagbladhandelaars.	
Tegen	Breughelhof	won	Guido	Callaert	met	7-3.	Alweer	was	Moentjens	met	drie	goals	de	beste	
afwerker.		

	

	

	

	

	

	



Reeks	2C	:	Sparta	Kaisers	met	het	maximum	

In	deze	reeks	vinden	we	nog	één	team	dat	na	twee	speelmaanden	nog	steeds	het	maximum	
totaliseert.	Leider	Sparta	Kaisers	kreeg	het	nochtans	heel	hard	te	verduren	tegen	Maptiko,	6-5.	Een	
kwartier	voor	het	einde	keek	de	leider	nog	tegen	een	3-4	achterstand	aan,	maar	Pieter	Debaene	(3)	
bewerkte	nog	de	ommekeer.	Tegen	De	Schuimforellen	werd	al	een	even	profijtige	zege	geboekt,	8-9.	
En	ook	nu	werd	in	de	slotact	een	6-5	achterstand	omgezet	in	een	nipte	zege.	Willem	Allemeersch	bij	
de	thuisploeg	en	Simon	Defruyt	bij	de	leiders	scoorden	elk	drie	keer.	Vollen	Tsjoep	verspeelde	vorige	
week	het	maximum	door	9-9	gelijk	te	spelen	tegen	Clio	Gent.	Clio	nam	een	schitterende	start,	4-1	
binnen	het	kwartier	en	de	lange	achtervolging	van	de	kopploeg	resulteerde	in	de	slotminuut	in	de	
gelijkmaker	via	Didier	Bintein	(5).	Bij	Clio	scoorde	Vandercruyssen	drie	goals.	Union	Maptiko	blijft	een	
sterke	subtopper	en	won	met	9-8	van	Clio	Gent.	Freek	Vermeulen	(4)	bracht	de	Brabanders	voor	rust	
6-4	voor,	maar	na	vijf	tegentreffers	van	Kirsten	Schatteman	kreeg	de	thuisploeg	het	nog	heel	hard	te	
verduren.	Deze	week	werd	voor	de	derde	keer	gelijk	gespeeld,	6-6	tegen	Citadel	Park	Rangers.	Onno	
Vandewalle	lukte	dicht	tegen	het	einde	de	gelijkmaker	voor	de	bezoeker	in	een	wedstrijd	waarin	
beide	ploeg	beurtelings	de	leiding	veroverden.	Tuanis	staat	mooi	middenin	na	een	8-2	zege	tegen	
Dansjeins.	Willem	Heyerick	had	met	vier	goals	een	ruim	aandeel	in	deze	zege.	Dansjeins	boekte	een	
tweede	zege	tegen	Saltinho,	4-8	met	drie	goals	van	Nicolas	De	Winter	en	de	oudjes	speelden	ook	8-8	
gelijk	tegen	Maptiko	en	7-7	tegen	De	Schuimforellen.	Aan	spannende	wedstrijden	geen	gebrek	dus	in	
deze	poule.		

De	nieuwkomers	hebben	het	niet	gemakkelijk	na	de	promotie,	maar	ze	hebben	elk	al	één	zege	
binnen.	Recent	deelden	Saltinho	en	Gent	90	de	buit,	4-4.	De	Gentse	bezoekers	leidden	een	kwartier	
voor	het	einde	met	0-2,	maar	toen	scoorde	Korneel	Merchiers	vier	keer	op	rij	en	dat	leverde	een	nog	
onverhoopt	punt	op.	Tegen	De	Schuimforellen	zag	het	er	een	kwartier	voor	het	einde	bij	een	3-5	
tussenstand	met	drie	goals	van	Jonas	Caestecker	nog	goed	uit	voor	Gent	90,	maar	in	de	slotact	
bewerkte	Willem	Allemeersch	de	ommekeer.	Ledebronx	mocht	een	driepunter	inschrijven	na	een	1-6	
overwinning	tegen	Saltinho.	Overpoort	Bowl	en	ZerOtel	vinden	we	ook	in	de	rechterkolom.	In	het	
onderlinge	duel	won	Overpoort	met	8-4.	Halfweg	leidde	ZerOtel	nochtans	met	2-3,	maar	in	het	
tweede	gedeelte	konden	Carlo	Waelens	en	aanwinst	Tim	Boydens	de	thuisploeg	aan	de	welkome	
zege	helpen.	Eerder	verraste	Overpoort	met	een	knap	9-9	gelijkspel	tegen	Clio	Gent.	Een	kwartier	
voor	het	einde	leidde	Overpoort	nog	met	7-3.	Aude	au	Vin	geraakte	van	de	laatste	plaats	weg	door	
met	4-2	te	winnen	van	Overpoort.	Tegen	Spectex	kwamen	ze	minder	goed	uit	de	verf,	4-15	in	een	
matchke	eenrichtingsverkeer	met	vijf	goals	van	Willem	Thielemans.		

	

	

	

	

	

	

	

Reeks	3A:	The	Calimeros	met	grote	voorsprong	

In	deze	reeks	lijkt	het	er	op	dat	de	kampioen	reeds	gekend	is,	want	na	tien	speeldagen	totaliseert	The	
Calimeros	nog	steeds	het	maximum	en	kijkt	de	dichtste	achtervolger	tegen	een	achterstand	van	
zeven	punten	aan.	In	hun	laatste	wedstrijd	wonnen	de	leiders	met	7-5	van	De	Kapoenen.	Kevin	
Roeland	en	Steven	De	Mey	brachten	de	Oostakkerse	ploeg	voor	rust	reeds	5-2	voor.	Een	
verdienstelijk	De	Kapoenen	milderde	via	Jens	Demeyer	en	Pieterjan	Serruys,	maar	een	stunt	zat	er	
niet	in.	Tegen	KGPV	kwamen	de	leiders	snel	2-0	achter	en	pas	in	de	slotact	kon	Tonny	Berth	(3)	de	
ommekeer	bewerken,	5-8.	FCE	Automatiek	is	de	dichtste	achtervolger,	maar	moest	tegen	
nieuwkomer	FC	Walrus	vrede	nemen	met	een	7-7	puntendeling.	David	Van	Den	Neste	bracht	
Automatiek	nochtans	in	geen	tijd	3-0	voor	en	een	kwartier	voor	het	einde	genoot	de	vice-leider	van	
een	riante	7-3	voorsprong.	Onverhoopt	werkten	Jeremy	Buyle	en	Ruben	Schoenmaekers	dit	verschil	
nog	weg.	Dit	Walrus	presteert	niet	onaardig	tegen	de	toppers,	want	ook	tegen	Lazio	Coma	speelden	
ze	5-5	gelijk.	In	de	strijd	voor	een	plaats	in	de	topvijf	boekte	Los	Borrachos	een	belangrijke	3-4	zege	
tegen	Lazio	Coma.	Mathieu	Cornelis	scoorde	dicht	tegen	het	einde	de	winninggoal.	

Devaldo	Rojo	vinden	we	bovenin	de	subtop	na	o.a.	een	nipte	5-4	zege	tegen	Shakhtar	Beenhesp.	
Sven	De	Clercq	(3)	bracht	Rojo	vlot	5-1	voor,	maar	liet	de	tegenstander	in	de	slotact	nog	fel	
terugkeren.	Door	een	lichtpanne	in	HGE	kon	dewedstrijd	Beenhesp	-	Bij	Boer	Jan	niet	doorgaan.	Bij	
Boer	Jan	vinden	we	net	middenin,	maar	de	Vinderhoutse	ploeg	had	de	handen	vol	met	MVC	
Paalbinnen.	Een	kwartier	voor	het	einde	stond	het	4-4	en	pas	in	de	slotfase	kon	Thibaut	Plehiers	met	
drie	goals	op	rij	de	7-5	eindzege	vastleggen.	Kevin	Rouges	scoorde	drie	keer	aan	de	overzijde.	Tegen	
Omerta	speelde	Boer	Jan	5-5	gelijk.	Een	kwartier	voor	het	einde	leidden	de	fruitboeren	nog	met	5-2	
na	drie	goals	van	Reinhard	De	Milt.	Expats	Gent	handhaaft	zich	ook	middenin	na	o.a.	een	nipte	5-4	
zege	tegen	Racing	Rogolle.	Oussama	Machhour	besliste	dicht	tegen	het	einde	de	partij.	Nicolaas	
Hollevoet	scoorde	drie	goals	voor	Rogolle.	Bij	De	Tempeliers	loopt	het	niet	zoals	verhoopt,	want	Bart	
Kesteloot	staat	nog	steeds	met	de	nul	geposteerd.	Tegen	Omerta	speelden	ze	een	verdienstelijke	
partij,	maar	bleven	na	een	5-6	nederlaag	toch	met	lege	handen	achter.	Koen	Wildemeersch	scoorde	
dicht	tegen	het	einde	de	winninggoal.	Maarten	Vanneste	lukte	drie	goals	voor	De	Tempeliers.	
	

	
The	Calimeros	ongenaakbaar	leider	in	reeks	3A 



Reeks	3B	:	Geen	echte	uitschieters	

In	deze	reeks	valt	het	op	dat	er	geen	enkele	ploeg	echt	bovenuit	steekt.	De	Sausers	voert	momenteel	
de	lijst	aan,	maar	Tom	Wauters	moest	ook	al	zeven	verliespunten	incasseren.	Tegen	nieuwkomer	
Oxfarm	keken	de	leiders	halfweg	tegen	een	5-0	achterstand	aan,	drie	goals	van	Yenten	Van	Der	
Stede.	De	leider	startte	daarop	een	schitterende	remonte	en	via	Jarne	De	Backer	(3)	en	Cedrick	
Verhoene	(4)	werd	het	nog		6-8.	Cercle	Sportif	volgt	samen	met	Dynamo	Deklat	op	één	punt	en	
nieuwkomer	Quantico	bezet	knap	de	vierde	stek.	De	nieuwkomer	presteerde	het	zelfs	om	met	5-8	te	
winnen	van	De	Sausers.		Robbe	en	Karel	De	Waele	brachten	Quantico	voor	rust	1-4	voor,	Cedrick	
Verhoene	milderde	eventjes	tot	4-6,	maar	verder	kwam	de	leider	niet.	Cercle	Sportif	moest	vorige	
week	de	leidersplaats	uit	handen	geven	na	een	8-8	gelijkspel	tegen	Oud	Ijzer.	In	een	zeer	
evenwichtige	en	genietbare	partij	scoorde	Ben	Bracke	vijf	keer	voor	Oud	Ijzer,	terwijl	Roel	Vandaele	
aan	de	overzijde	het	best	geïnspireerd	bleek	met	vier	treffers.		Dynamo	Deklat	won	de	voorbije	week	
met	8-5	van	Racing	Sporting	en	won	eerder	ook	met	8-4	van	Rabotvins.	Dirk	De	Vos	bracht	Deklat	
voor	rust	4-1	voor,	maar	Rabotvins	herstelde	de	schade	in	het	derde	kwart.	In	de	slotfase	kon	
Reuben	Van	Der	Cruyssen	de	zege	dan	toch	veilig	stellen.	Tegen	Panta	Rhei	liep	Deklat	een	blauwtje	
dat	aankwam,	13-7.	Valery	Geldhof	bleek	een	gevaarlijke	kwelduivel	met	zeven	goals	bij	de	
thuisploeg.		

Alles	staat	nog	dicht	bij	elkaar	en	zo	volgt	Team	Teheran	op	drie	punten	na	een	vlotte	4-9	zege	tegen	
Racing	Sporting.	Filp	Vermeersch	en	Michiel	Dobbelaere,	beiden	drie	goals,	brachten	Teheran	nog	
voor	rust	2-5	voor	en	dit	verschil	werd	nadien	nog	lichtjes	aangedikt.	Concrete	United	zag	het	verschil	
met	de	koploper	aanzwellen	na	een	3-4	nederlaag	in	de	topper	tegen	Team	Teheran.	Egon	Braem	
scoorde	de	drie	Concretetreffers.	Filip	Vermeersch	en	Lennert	Van	Den	Bogaert	waren	de	afwerkers	
aan	de	overzijde.	Concrete	moest	tegen	Rabotvins	ook	al	vrede	nemen	met	een	puntendeling,	5-5.	
Jens	Van	Loo	bracht	de	wijnhandelaars	voor	rust	5-4	voor,	maar	Steven	Langenaken	(4)	werkte	de	
kleine	achterstand	nog	weg.	Onderin	kon	Donkeysjot	nog	maar	één	punt	sprokkelen	en	moest	na	al	
die	jaren	lidmaatschap	een	eerste	keer	forfait	geven	tegen	Racing	Sporting.	Tegen	Concrete	United	
verloor	Filip	Cuppens	met	8-11.	Jens	Boute	(3)	en	Benny	Vandenabeele	(4)	bleken	nochtans	goed	bij	
schot.	Aan	de	overzijde	tekenden	Langenaken	en	Braem	voor	de	goals.		

	

Reeks	3C	:	Spannende	titelstrijd	in	het	verschiet	

Ook	in	deze	reeks	lijkt	het	er	op	dat	we	op	een	spannende	strijd	afstevenen.	Echte	uitschieters	zijn	er	
niet	en	meerdere	ploegen	lijken	sterk	aan	elkaar	gewaagd.	Na	goed	twee	maanden	vinden	we	geen	
enkele	ploeg	meer	zonder	verliesbeurt.	De	rangschikking	wordt	momenteel	aangevoerd	door	MVC	
Boavista.	De	leider	won	deze	week	met	5-0	van	rechtstreeks	concurrent	De	Sluwe	Vos.	Boavista	
toonde	zich	iets	sterker	dan	De	Wacko's,	2-7	met	Jenten	Vlaeminck,	Michaël	Piens	en	Wesley	Ysewyn	
als	afwerkers.	Metalfire+	hield	lange	tijd	de	koord,	maar	verloor	deze	week	met	6-7	van	De	
Omgekeerde	Wereld.	Eerder	verloren	ze	ook	al	met	het	kleinste	verschil	van	Real	Amigos,	9-8.	Een	
kwartier	voor	het	einde	leidde	Metalfire	nog	met	4-7.	Enkele	late	bevliegingen	van	Jef	Michielsen	
leverden	Amigos	nog	een	onverhoopte	driepunter	op.	Gregoire	Palm	scoorde	vier	keer	voor	de	
nieuwkomer,	dat	lang	twijfelde	over	het	verder	bestaan	van	de	club.	Tegen	Uts	&	Bluts	speelde	
Metalfire	8-8	gelijk.	De	Sluwe	Vos	won	met	sprekende	3-9	cijfers	van	Uts	&	Bluts.	Het	verschil	kwam	
er	wel	pas	in	de	slotfase	via	Thomas	Vandeputte	en	Arne	Saldi,	elk	vier	goals.	In	die	andere	topper	

tegen	Real	Amigos	trok	De	Sluwe	Vos	met	12-6	aan	het	kortste	eind.	Jef	Michielsen	bracht	Amigos	
nog	voor	rust	6-3	voor	en	daarna	werd	dit	verschil	nog	verder	aangedikt	door	Stef	Vandecappelle.	De	
Wacko's	vervolledigt	de	topvijf	en	won	nipt	met	5-6	van	Galatasaray	Ledeberg.	Wouter	Debaene	en	
Marjo	De	Winter	zetten	De	Wacko's	snel	op	de	goede	rails	en	de	routiniers	genoten	doorlopend	van	
een	lichte	voorsprong.	Naar	het	einde	toe	bracht	Lennert	Gavel	(3)	de	thuisploeg	nog	vervaarlijk	
terug.	Deze	week	moesten	De	Wacko's	vrede	nemen	met	een	7-7	puntendeling	tegen	OJOO.	Sparta	
Cool	Cast	vinden	we	knap	in	de	linkerkolom,	maar	verloor	met	4-5	van	Uts	&	Bluts.	In	een	spannende	
kamp	leidden	de	bezoekers	doorlopend	met	de	kleinste	voorsprong.	Jeffrey	De	Caluwé	stelde	de	
zege	veilig	in	de	slotminuut.	

The	Luciano's	geraakt	slechts	moeizaam	in	het	gewenste	ritme	en	kon	nog	maar	één	keer	victorie	
kraaien	en	dat	was	een	zege	om	in	te	kaderen,	5-6	tegen	leider	Boavista.	Thomas	Van	Landeghem	
mocht	zich	met	vier	goals	wedstrijdwinnaar	noemen.	Tegen	HA'	verloren	ze	met	8-5.	Beide	teams	
verschenen	slechts	met	vijf	spelers	aan	de	aftrap	en	lieten	een	onvolledig	wedstrijdblad	achter.	
Thomas	Cook	Sport	kreeg	al	enkele	keren	een	zware	pil	toegediend,	maar	tegen	Pluisje	wonnen	ze	
met	11-6	via	vijf	treffers	van	Glenn	Verelst	en	vier	van	Dave	Verheggen.	Siebren	De	Schutter	scoorde	
drie	keer	tegen.	Deze	week	won	de	reisorganisator	met	9-8	van	Uts	&	Bluts	en	dit	zonder	coach	
Wesley	Van	De	Sompele...	

	

MVC	BOAVISTA	nam	een	schitterende	start.	

Boven:	Jordy	Humblé,	Enzo	De	La	Rivière,	Jenten	Vlaeminck	en	Mathias	Heynssens.	
Onder:	Peter	Ballegeer,	Jasper	Ballegeer,	Valentin	Baetslé,	Sander	De	Wiest	en	Wesley	Ysewyn.	

	

	



	

Reeks	3D	:	Atletico	Patron	niet	te	verslaan	

In	deze	reeks	vinden	we	met	Atletico	Patron	nog	één	team	met	het	maximum	van	de	punten,	terwijl	
De	Poetjes	ook	nog	niet	verloor	tot	deze	week,	10-4	verlies	in	de	topper	tegen	BAVET	Unite.	Eerder	
moesten	ze	reeds	twee	keer	vrede	nemen	met	een	puntendeling.	Op	die	manier	verstevigt	Atletico	
haar	leiderspositie.	Atletico	zette	de	sterke	seizoensstart	in	de	verf	door	o.a.	met	4-11	te	winnen	van	
De	Pallieterkes.	Het	dient	gezegd	dat	het	verschil	er	wel	pas	in	de	slotfase	kwam	via	Nicolas	Verhelle	
en	Mathieu	Van	Holderbeke.	BAVET	Unite	is	de	dichtste	achtervolger,	maar	geraakte	niet	voorbij	
MVC	Negenduust,	4-4.	Dimitri	Callewaert	bracht	Negenduust	3-2	voor,	maar	Matthias	Lezy	werkte	
dit	verschil	in	de	slotact	nog	knap	weg.	De	Poetjes	had	niet	veel	overschot	tegen	ESC	Gent,	4-3.	Bij	
het	ingaan	van	de	slotact	stond	het	2-2	en	gelukkig	was	er	Stijn	Vandevelde	die	met	twee	treffers	De	
Poetjes	over	de	streep	trok.	Tegen	het	bescheiden	Lumbagoal	kwamen	ze	ook	niet	verder	dan	een	3-
3	puntendeling.	Pieter	Thielemans	bracht	met	een	tweede	treffer	Lumbagoal	in	de	slotact	langszij.	En	
ook	tegen	P.E.B.	moest	Stijn	Van	De	Velde	vrede	nemen	met	één	punt,	8-8.	In	dit	duel	werkte	de	
koploper	in	de	slotact	een	kleine	achterstand	weg	via	Tibo	Marico	(4).	Tom	Forret	scoorde	drie	keer	
voor	P.E.B.		't	Nieuw	Kasteelke	vervolledigt	de	topvijf.	De	familie	Everaert	geraakte	niet	voorbij	
MiraCKLes,	een	magere	2-2.	Pas	dicht	tegen	het	einde	scoorde	Lander	Lefevre	de	gelijkmaker	voor	't	
Kasteelke	en	deze	week	verloren	ze	met	7-9	van	MVC	Negenduust.	De	subtoppers	snoepen	om	de	
haverklap	punten	van	elkaar	af	en	dat	speelt	alleen	maar	in	de	kaart	van	leider	Atletico.	De	Blauwe	
Tovenaars	staan	middenin	na	een	nipte	7-8	zege	bij	Storyme.com.	Een	kwartier	voor	het	einde	stond	
het	nog	6-5,	maar	met	drie	goals	op	rij	bewerkte	Tim	De	Waele	nog	een	knappe	ommekeer.	Dries	
Vergauwen	scoorde	vier	keer	voor	Storyme.	In	de	rechterkolom	won	Treety	MiraCKLes	met	3-7	van	
Elektrotechniek	Van	Hecke.	Het	verschil	kwam	er	in	de	derde	periode	via	Olivier	Beck	en	Kven	Chow.	
De	rij	wordt	gesloten	door	Lil'P	Explosion	dat	nog	maar	één	zege	mocht	inschrijven,	4-5	tegen	
Lumbagoal.	Tegen	De	Poetjes	moest	forfait	gegeven	worden.	

	

Reeks	3E:	Young	Boys	Bornhem	best	uit	de	startblokken	

In	deze	reeks	geniet	Young	Boys	Bornhem	van	een	virtuele	voorsprong	van	vier	punten	op	Komma	
RIP,	terwijl	de	overige	concurrenten	tegen	een	nog	groter	verschil	aankijken.	De	leidersploeg	verloor	
nog	niet	in	de	aanvangsmaanden,	maar	moest	tegen	't	Verschil	vrede	nemen	met	een	3-3	
puntendeling.	In	een	spannende	kamp	werkte	Jordy	Vanderschueren	in	de	slotminuten	een	kleine	
achterstand	weg	voor	't	Verschil.	Ferdi	Deville	scoorde	twee	keer	voor	de	leiders.	In	de	topper	tegen	
Komma	Rip	toonde	de	leider	zich	met	7-1	veruit	de	betere	ploeg.	Stan	Debussche	had	met	vier	goals	
een	ruim	aandeel	in	deze	zege.	Komma	Rip	won	vrij	profijtig	van	De	Bierfalo's,	3-1.	The	A-Team	won	
met	drie	goals	van	Wouter	Maes	met	2-6	van	Joga	Bonito.	Tegen	het	hoger	aangeschreven	Cocoon	
won	Steven	Mahieu	met	9-4.	De	secretaris	toonde	in	het	openingskwartier	hoe	het	moest	en	nadien	
voegde	Emmanuel	Deschamps	nog	vijf	eenheden	toe.	Tegen	Eratic	liep	het	deze	week	evenwel	wat	
minder,	6-5	verlies.	Halfweg	leidde	A-Team	met	0-3	en	bij	het	ingaan	stond	nog	altijd	een	
geruststellende	2-5	voorsprong	op	het	bord.	Onverwacht	gingen	de	anciens	in	de	slotact	nog	kopje	
onder.	MVC	Klublr	doet	het	als	nieuwkomer	niet	onaardig	en	staat	veilig	in	de	middenmoot.	Tegen	
Forza	Da	Mario	wonnen	ze	vlot	met	8-3.	Jonas	Debaenst	en	Timothy	Demeuter	waren	de	betere	
afwerkers.	Gert	Vanderkelen	scoorde	twee	keer	aan	de	overzijde.	MVC	Cocoon	heeft	al	de	meeste	

wedstrijden	afgewerkt	en	toonde	zich	met	5-4	de	betere	van	't	Verschil.	Kenny	Jaecques	bracht	de	
Waarschootse	brigade	5-2	voor	in	de	derde	periode,	maar	Mathieu	Dossche	bracht	de	bezoekers	nog	
vervaarlijk	terug.	Alchemist	Sport	handhaaft	zich	in	de	linkerkolom	en	nam	vlot	met	7-2	de	maat	van	
Joga	Bonito.	Benjamin	Callens	liet	zich	opmerken	met	drie	goals.	Olympic	Magnifique	geraakt	
moeilijk	weg	uit	de	rechterkolom.	Tegen	MVC	Klublr	speelde	Pieter	Staelens	4-4	gelijk	met	drie	goals	
van	Nils	Baetens.	Bij	Skilluminati	loopt	het	iets	minder	vlot	en	tegen	Eratic	kon	John	Christis	amper	
vier	spelers	aan	de	aftrap	brengen.	Tegen	Ol.	Magnifique	werd	6-6	gelijkgespeeld.	Magnifique	
maakte	via	Mattias	Devriend	(4)	in	de	slotact	een	2-4	achterstand	ongedaan.	Jens	De	Groote	scoorde	
drie	keer	voor	de	Oosterzeelse	bezoekers.	Charlie	Shot	sluit	de	rij	en	verloor	met	7-2	van	Eratic.	
Vinnie	Van	Severen	en	Christophe	Pypen	verdeelden	de	thuistreffers.		

	

Reeks	3F	:	De	linkerkolom	op	een	voorschoot	

De	zeven	ploegen	in	de	linkerkolom	staan	virtueel	amper	vier	punten	van	elkaar	gescheiden	en	dat	
geeft	overduidelijk	weer	hoe	spannend	de	titelstrijd	verloopt	en	met	zo'n	brede	kopgroep	kan	de	
spanning	nog	wel	een	tijdje	aanhouden.	Het	is	ook	zo	dat	geen	enkele	wedstrijd	vooraf	gewonnen	is,	
zelfs	tegen	concurrenten	uit	de	rechterkolom.	JTS	Fiers	bezette	aanvankelijk	de	leidersplaats,	maar	
moest	vorige	week	vrede	nemen	met	een	6-6	puntendeling	tegen	ATS	Soccer	Team.	De	leiders	
hielden	halfweg	de	koord	met	4-2,	maar	enkele	minuten	voor	het	einde	keken	ze	plots	tegen	een	5-6	
achterstand	aan	na	een	tweede	treffer	van	Cedric	Bauwens.	In	de	allerlaatste	minuut	scoorde	Lieven	
Vercaemer	de	billijke	gelijkmaker.	Eerder	deelden	ze	ook	al	de	punten	met	staartploeg	Hangover	'96.	
Shoeshotters	mogen	we	zeker	ook	tot	de	titelkandidaten	rekenen,	maar	ook	zij	verloren	tegen	een	
concurrent	uit	de	rechterkolom,	4-6	tegen	Café	De	Karper.	Halfweg	leidde	de	familie	Schoenmaekers	
met	4-3,	maar	in	het	tweede	wedstrijdgedeelte	kwam	er	niets	meer	bij	en	via	Davey	Colombeen	en	
Jonathan	De	Vlam	ging	De	Karper	met	de	volle	buit	lopen.	De	topper	tussen	Hestur	Typpi	en	't	
Misverstand	werd	met	8-7	door	de	Waaslanders	gewonnen.	Nicolas	Dierckens	(4)	bracht	de	
thuisploeg	voor	rust	7-3	voor,	maar	naar	het	einde	toe	milderde	Jonathan	Martin	(5)	nog	fors.	In	die	
andere	topper	tegen	Germinal	Speakers	verloor	Typpi	met	3-4.	De	Speakers	zijn	samen	met	DDT	Oké	
Cars	de	virtuele	leiders.	DDT	won	met	5-2	van	ATS	Soccer	Team.	Brent	De	Meyer	en	Jasper	Helon	
waren	de	afwerkers	bij	de	thuisploeg.	Germinal	Speakers	boekte	een	belangrijke	10-7	zege	tegen	
Shoeshotters.	Siedse	Pennewaert	scoorde	maar	liefst	zes	keer	voor	de	Speakers.	Het	onderlinge	duel	
tussen	Speakers	en	DDT	bleef	onbeslist,	7-7.	Germinal	nam	een	furieuze	start,	5-1	na	het	
openingskwartier	via	Selwin	Maginet,	maar	DDT	peuzelde	beetje	bij	beetje	de	achterstand	weg.	
Great	Balls	of	Fire	vinden	we	ook	bovenin,	maar	tegen	Atom	Solar	kwam	Brecht	Van	Zwam	niet	
verder	dan	een	4-4	puntendeling,	wat	nog	maar	eens	onderstreept	dat	werkelijk	iedereen	van	elke	
tegenstander	kan	winnen	of	verliezen.	Tegen	't	Misverstand	verloren	The	Balls	met	5-4	in	een	
uiteraard	ook	al	bijzonder	spannende	wedstrijd.	Thomas	Enis	bij	de	thuisploeg	en	Floris	Gouw	aan	de	
overzijde	scoorden	elk	twee	keer.	Deze	week	wonnen	The	Balls	de	topper	tegen	Hestur	Typpi	met	5-
3	en	blijven	ze	dus	in	de	topdrie.	Een	kwartier	voor	het	einde	leidde	Typpi	met	2-3,	maar	in	de	slotact	
keerde	Niels	Cardoen	het	tij.		

	

	



	

Reeks	3G	:	SG	Gienen	Druk	voert	de	lijst	aan	

Geen	maximum	meer	in	deze	reeks	en	voorlopig	toont	Gienen	Druk	zich	de	betere	van	het	lot	met	
één	nederlaag.	De	ploeg	steekt	er	evenwel	niet	bovenuit,	getuige	de	magere	1-2	winst	tegen	
hekkensluiter	Realo.com.	De	enige	nederlaag	kregen	ze	aangesmeerd	door	Geelzwart	Elfendertig,	6-
2.	Geelzwart	nam	meteen	de	touwtjes	in	handen,	kwam	in	het	openingskwartier	2-0	voor.	De	leider	
milderde	eventjes,	maar	in	het	tweede	wedstrijdgedeelte	werd	het	verschil	stelselmatig	opgevoerd.	
Footinstruct	moest	de	voorbije	week	de	leidersplaats	prijsgeven	na	een	8-6	nederlaag	tegen	Pane	&	
Vino.	Na	een	3-3	tussenstand	halfweg	kon	Jari	Goeminne	(4)	de	thuisploeg	aan	de	knappe	zege	
helpen.	Tegen	Lansweeper	moest	Renato	Faccenda	in	de	slotact	ook	een	6-5	achterstand	wegwerken	
om	net	met	8-9	de	winst	te	pakken.	De	topvijf	wordt	vervolledigd	met	Olympique	Flaneur,	Geelzwart	
en	FC	Krokodil	en	het	verschil	tussen	deze	teams	is	te	verwaarlozen.	Dat	deze	ploegen	sterk	aan	
elkaar	gewaagd	zijn,	getuigt	het	6-6	gelijkspel	in	de	topper	tussen	Krokodil	en	Geelzwart.	De	ploegen	
namen	beurtelings	de	leiding	in	dit	duel,	maar	konden	zich	verzoenen	met	het	uiteindelijke,	billijke	
gelijkspel.	Gertjan	Allemade	scoorde	vier	keer	voor	Krokodil.	Olympique	Flaneur	haalde	fors	uit	tegen	
De	Protputters,	4-10	met	vier	spelers	die	elk	twee	keer	scoorden.	En	in	de	topper	tegen	Geelzwart	
toonden	ze	zich	ook	al	de	betere	partij,	7-3.	Felix	Vandereyt	bracht	hen	voor	rust	4-1	voor	en	Bram	
Van	Herzeele	dikte	nog	lichtjes	aan	in	de	slotact.	Mini	KBC	mocht	tegen	Viking	United	een	tweede	
zege	vieren,	7-6.	Simon	Vandermeeren	(4)	bracht	de	Vikingers	voor	rust	op	voorsprong,	maar	nadien	
tekende	Mathieu	Dhaenens	(4)	voor	de	ommekeer	in	een	spannende	partij.	Oranjeberg	leidde	bij	het	
ingaan	van	de	slotact	met	6-3	tegen	Protputters,	maar	liet	deze	riante	voorsprong	nog	uit	handen	
glippen,	6-6.	Helemaal	onderin	vinden	we	Realo.com	dat	enkel	tegen	Buzze	Bears	een	punt	
sprokkelde,	4-4.	Nathan	Persyn	en	Jan	Van	Cauter	waren	de	doelpuntenmakers	voor	Realo.	Stan	De	
Grove	scoorde	drie	keer	voor	Buzze	Bears.		

	

Reeks	4A	:	Drie	ploegen	bovenin	

Na	acht	wedstrijden	vinden	we	bovenin	drie	ploegen	bovenin	met	elk	één	gelijkspel	en	met	een	
bonus	van	zes	punten	op	de	verdere	achtervolgers.	Sporting	Cita	behield	het	langst	het	maximum,	
maar	geraakte	niet	voorbij	Schwalbe	04,	5-5.	Via	Omar	Van	Gijsegem	leidde	Cita	halfweg	met	4-3,	
maar	Ben	Vyvey	veegde	dit	verschil	nadien	knap	weg.	Red	Hot	Willy	Peppers	kwam	een	week	eerder	
tegen	Frigo	Loco	in	geen	tijd	4-1	achter,	maar	kon	nog	net	een	punt	uit	de	brand	slepen.	Bananas	
geraakte	op	de	allereerste	speeldag	niet	voorbij	Paradijsvogels,	1-1.	Wie	maar	één	keer	scoort	in	52	
minuten	wordt	nog	goed	goed	beloond	met	één	punt...	De	eindscore	lag	na	tien	minuten	reeds	vast.	
Sorryklaas	en	Frigo	Loco	vervolledigen	de	topvijf	en	in	het	onderlinge	duel	toonde	Loco	zich	met	4-5	
net	iets	sterker.	Bij	het	ingaan	van	de	slotact	leidde	Sorryklaas	nog	met	3-2,	maar	Bruno	Lemeire	
scoorde	dicht	tegen	het	einde	de	winninggoal	aan	de	overzijde	in	een	sportieve	topper.	Sorryklaas	
moest	tegen	Buena	Vista	vrede	nemen	met	een	6-6	puntendeling.	Kamal	Nazir	werkte	in	de	slotact	
een	kleine	achterstand	weg	voor	Buena	Vista.	Poba	Juniors	en	Trucker	Eddy	vinden	we	nog	net	in	de	
linkerkolom	en	in	het	onderlinge	duel	toonden	de	Poba's	zich	de	betere	met	6-4.	Thomas	Leroy	
tekende	voor	het	verschil	in	het	tweede	wedstrijdgedeelte.	Nieuwkomer	Dwaasland	Beveren	betaalt	
het	traditionele	leergeld	en	moest	in	de	voorbije	maand	net	de	tenoren	van	de	reeks	in	de	ogen	
kijken.		

	

Reeks	4B	:	Nieuwkomer	Ultimate	Team	leidt	de	dans	

Na	acht	speeldagen	vinden	we	nog	één	ploeg	met	het	maximum	en	dat	is	nieuwkomer	Ultimate	
Team.	Tegen	die	andere	nieuwkomer	The	New	Daltons	won	Michaël	Van	Eetvelde	met	2-8.	Halfweg	
lag	de	wedstrijd	al	in	de	beslissende	plooi,	1-8	via	vier	treffers	van	Brian	De	Neve.	Nadien	
vergenoegde	de	leider	zich	met	een	rustige	controle	van	de	wedstrijd.	Sturm	und	Drank	kon	tot	de	
rust	gelijke	tred	houden	met	de	leider,	maar	alweer	De	Neve	zorgde	na	rust	voor	een	nieuwe,	
duidelijke	zege,	9-2.	Café	Gomez	is	de	dichtste	achtervolger	op	drie	punten.	Tegen	Sparta	Novak	won	
Benjamin	Descamps	(3)	met	het	kleinste	verschil,	4-5.	Jan	Brys	scoorde	de	vier	Novaktreffers	en	hield	
het	spannend	tot	het	eindsignaal.	De	Leeuwen	vinden	we	op	de	derde	plaats	na	o.a.	een	magere	2-1	
zege	tegen	Bergerac	Rangers.	De	eindscore	stond	halfweg	reeds	op	het	bord.	De	Balcoholiekers	zag	
de	voorbije	week	het	verschil	met	de	koploper	aanzwellen	na	een	5-5	gelijkspel	tegen	Boca	Seniors.	
Een	kwartier	voor	het	einde	keek	Geoffrey	Venneman	nog	tegen	een	4-2	achterstand	aan,	maar	
Jeremi	Kisuesue	kon	dit	verschil	nog	net	wegwerken.	Atletico	Rabona	maakte	de	topvijf	vol	en	Pieter	
Deckers	won	met	duidelijke	11-5	cijfers	van	Ladrôme	Ultime.	Het	verschil	kwam	er	in	het	tweede	
wedstrijdgedeelte	via	Thomas	Cortens	die	vijf	keer	scoorde.	Moses	Byakika	toonde	zich	met	vier	
goals	de	betere	afwerker	aan	de	overzijde.	De	Harde	Krista's	viel	uit	de	topvijf	na	een	5-3	nederlaag	
tegen	vice-leider	Café	Gomez.	Bij	het	ingaan	van	de	slotfase	stond	het	3-3,	maar	Mathy	Stroo	trok	de	
thuisploeg	over	de	streep.	Onderin	sprokkelde	Partizan	Gent	vorige	week	een	eerste	punt,	3-3	tegen	
Sparta	Novak	via	een	late	gelijkmaker	van	Christophe	Verberckmoes.	De	Hellstars	wachten	nog	op	
een	eerste	winstpunt	en	zitten	blijkbaar	met	geen	spelersoverschot,	want	ze	moesten	al	eens	met	
vier	aantreden...	

	

Reeks	4C	:	VVKS	Sint-Lieven	sprokkelde	reeds	een	knappe	bonus	

In	deze	reeks	vinden	we	bovenin	twee	namen	die	reeds	van	de	hogere	reeks	proefden,	maar	terug	
vielen.	Na	twee	speelmaanden	ziet	het	er	naar	uit	dat	deze	twee	teams	de	ambitie	of	toch	minstens	
de	inhoud	hebben	om	volgend	seizoen	een	nieuwe	poging	in	derde	te	ondernemen.	Koploper	VVKS	
Sint-Lieven	liet	nog	geen	steken	vallen	en	telt	vier	punten	meer	dan	naaste	achtervolger	Red	Star	
Lumberjack.	Tegen	de	anciens	van	Rock	Circus	kregen	de	leiders	het	niet	op	een	presenteerblaadje,	
want	bij	het	ingaan	van	de	slotact	stond	het	nog	2-2.	Karel	Poppe	besliste	de	partij	dicht	tegen	het	
einde,	4-2.	Red	Star	Lumberjack	zag	het	verschil	aangroeien	na	een	4-4	gelijkspel	tegen	Foeke	Boys.	
Een	kwartier	voor	het	einde	leidde	Foeke	Boys	nog	met	4-1.	Drie	late	goals	van	Dries	Van	Halewyck	
leverden	nog	één	punt	op.	Een	week	eerder	werd	een	identieke	uitslag	en	alweer	twee	verliespunten	
ingeschreven	tegen	Bom@bay.	Hier	zagen	we	het	omgekeerde	spelbeeld.	In	de	slotact	liet	
Lumberjack	een	3-1	voorsprong	uit	handen	glippen.	Yolo	Touré	vinden	we	op	de	derde	stek	en	
haalde	zwaar	uit	tegen	Bier	van	de	Maand,	15-3.	Yannick	Vandermeren	en	Nils	Schillewaert	dikten	
hun	doelpuntentotaal	die	avond	fors	aan.	De	Flaskes	is	een	nieuwkomer	die	wel	al	ervaring	opdeed	
in	andere	kernen.	Tegen	New	Kids	mochten	ze	een	vierde	zege	inschrijven,	2-5	met	Beau	
Vanderheyden	en	Jordy	Bracke	als	afwerkers.	Mathias	Standaert	scoorde	twee	keer	tegen.	Racing	
Zeemeeuw	viel	uit	de	topvijf	na	een	6-6	gelijkspel	tegen	De	Players.	Bij	het	ingaan	van	de	slotact	keek	
Bart	Werbrouck	nog	tegen	een	5-3	achterstand	aan.	Mattias	Fransen	en	Stijn	Vandaele	deelden	de	



goals	bij	De	Players.	De	jonge	nieuwkomer	FC	Kaktars	betaalt	het	traditionele	leergeld,	maar	verloor	
slechts	nipt	van	De	Players,	1-2.		

	

Reeks	4D	:	Met	drie	op	één	tegel	

Helemaal	bovenin	vinden	we	Pinternazionale	dat	nog	niet	verloor	en	enkel	een	gelijkspel	moest	
toestaan	aan	Jeu	de	Boules.	Na	het	openingskwartier	keken	de	leiders	zelfs	tegen	een	0-4	
achterstand	aan.	Toen	ze	in	het	derde	kwart	langszij	geraakten	via	Jan	Van	Grembergen	dacht	men	
aan	erop	en	erover,	maar	Jeu	De	Boules	hield	knap	stand	in	de	eindfase.	De	belangrijkste	zege	was	
uiteraard	de	4-3	overwinning	tegen	dichtste	achtervolger	Romda	JC,	meteen	de	enige	verliespunten	
voor	Stijn	Vandendriessche.	Dries	Hellebaut	bracht	de	leiders	in	het	derde	kwart	3-2	voor	en	dit	nipte	
verschil	hielden	ze	vast	tot	het	eindsignaal.	Romda	won	op	haar	beurt	die	andere	topper	tegen	Art	
Nivo	met	6-4.	Jan	Tratsaert	en	Karel	De	Waele	forceerden	de	zege	naar	het	einde	toe	in	een	
bijzonder	spannende	partij.	Stijn	Verdonck	scoorde	drie	goals	voor	de	sterke	nieuwkomer,	die	ook	
nog	maar	één	verliesbeurt	liet	optekenen.	Borussia	Dorstmund	viel	uit	de	topvijf	en	kwam	tegen	Star	
Balm	niet	verder	dan	een	1-1	gelijkspel.	Met	één	doelpunt	nog	één	punt	sprokkelen	is	al	bij	al	niet	
slecht	beloond.	Tegen	Cuba	Friends	won	Borussia	met	7-8.	Daan	Lettens	bleek	die	avond	beter	bij	
schot,	want	hij	deponeerde	er	zes	in	het	mandje.	Aan	de	overzijde	scoorden	Robbie	Hessens	en	Bjorn	
Caudron	elk	drie	keer.	De	jonge	nieuwkomer	Heusden	United	staat	knap	middenin	en	nam	met	4-6	
de	maat	van	Mooi	&	Meedogenloos.	Robin	Pierre	(3)	zette	de	bezoekers	meteen	op	de	rails	en	de	
youngstars	genoten	doorlopend	van	een	kleine	voorsprong.	Tegen	vice-leider	Romda	sneuvelden	ze	
slechts	met	0-2.	KBC	FC	1366	komt	over	van	de	provinciale	competitie	en	handhaaft	zich	in	de	
middenmoot	via	o.a.	een	5-2	zege	tegen	Star	Balm	met	Jan	De	Rop	en	David	De	Vleeschauwer	als	
afwerkers.		

	

Reeks	4E	:	The	Black	Adders	niet	in	te	nemen	

In	deze	reeks	vinden	we	helemaal	bovenin	The	Black	Adders	met	als	naaste	achtervolger	
nieuwkomer	Sans	Doute.	Deze	nieuwkomer	moest	enkel	tegen	de	leider	de	duimen	leggen	in	een	
felle	partij,	4-6.	The	Black	Adders	won	via	Tim	Maes	en	Roeland	Vasseur	met	8-3	van	Nippoli.	Het	
verschil	kwam	er	pas	na	rust.	Sans	Doute	toonde	tegen	Del	Bekos	uit	het	goede	minivoetbalhout	te	
zijn	gesneden,	2-15	met	alle	spelers	achter	het	kanon,	maar	een	uitblinkersrol	voor	Joachim	Seghers	
(4).	AC	Vaticaan	en	Paintball	Gent	zijn	de	dichtste	achtervolgers	van	de	twee	koplopers.	In	het	
onderlinge	duel	toonde	Paintball	zich	met	2-5	de	betere	ploeg.	Jelle	Langmans	bracht	Paintball	voor	
rust	reeds	0-4	voor	en	dit	verschil	kreeg	Vaticaan	niet	meer	weggewerkt.	Tegen	Face	Tart	moest	
Paintball	vrede	nemen	met	een	6-6	puntendeling.	Wim	Reidanus	bracht	de	Evergemse	bezoekers	in	
de	slotact	langszij.	Los	Pépés	vervolledigt	de	topvijf	en	won	nipt	met	3-4	van	Steak	or	Chicken.	Bavo	
De	Ruyck	opende	de	score	voor	de	thuisploeg,	maar	daarna	kon	Cedric	Bauwens	zijn	team	toch	naar	
een	nipte	zege	voeren.	Après	Foot	volgt	op	de	zesde	stek	en	won	met	8-4	van	De	Blauwe	Peer.	Kris	
Selen	had	met	vijf	goals	een	ruim	aandeel	in	deze	deugddoende	zege.	Del	Bekos	handhaaft	zich	
middenin	na	een	nipte	5-4	zege	tegen	De	Ponyclub.	Een	kwartier	voor	het	einde	leidden	de	Pony's	
nog	met	2-4,	maar	in	de	slotfase	tekende	Sammy	Dhondt	(3)	voor	de	ommekeer.	Jelle	Mertens	
scoorde	drie	keer	voor	de	Ponyclub.	Onderin	kon	nieuwkomer	Los	Pendejos	nog	geen	zege	versieren,	

maar	volharden	is	de	boodschap.	Er	zijn	zovele	voorbeelden	van	ploegen	die	in	het	maidenseizoen	
het	zwakke	broertje	blijken,	maar	na	een	leerschool	van	één	jaar	vlot	meedraaien.	Tegen	De	Blauwe	
Peer	speelden	ze	een	verdienstelijke	partij,	5-9.	Daan	Rombaut	scoorde	vier	keer	voor	de	bezoekers.	

Reeks	4F	:	Een	verjongd	Titans	zwaait	de	plak	

In	deze	reeks	vinden	we	nog	één	ploeg	met	het	maximum	en	dat	zijn	de	routiniers	van	Titans,	die	dit	
seizoen	wel	wat	verjonging	invoerden	en	met	succes	blijkbaar.	Tegen	Isoplast	wonnen	ze	met	6-3.	
Tot	een	kwartier	voor	het	einde	keken	ze	tegen	een	kleine	achterstand	aan,	maar	in	de	slotact	
bewerkten	Michiel	De	Clercq	en	Felix	Van	Eecke	de	ommekeer.	Datsunspor,	MVC	Bounce	It	en	BBC	
United	zijn	de	dichtste	achtervolgers.	Datsunspor	bleef	nipt	overeind	tegen	FC	Kroket,	4-3	met	
Frederik	Vercammen	en	Filip	Leloup	als	afwerkers.	Tegen	koploper	Titans	maakten	ze	geen	kans,	2-
10.	De	thuistreffers	vielen	pas	in	de	slotact.	Bounce	It	haalde	verschroeiend	uit	tegen	MVC	Bocca,	16-
2	met	negen	goals	van	Gio	Beke.	BBC	United	verloor	onverwacht	met	7-3	van	Essevee	Goeste.	Kevin	
Edgerton	kon	in	het	tweede	kwart	4-1	uitlopen	en	dit	verschil	kreeg	BBC	niet	meer	weggewerkt.	
Bjorn	Detremerie	scoorde	drie	keer	voor	Essevee.	Isoplast	is	op	de	vijfde	plaats	de	eerste	
nieuwkomer.	Vorige	week	wonnen	ze	met	11-8	van	De	Schenenblutsers.	Ahmedou	Borhau	tekende	
voor	een	snelle	3-0	voorsprong,	Pieterjan	Colenbie	milderde	eventjes	tot	4-3,	maar	na	rust	toonde	
Isoplast	zich	met	Okan	Sultan	en	Ali	Sen	toch	de	betere	ploeg.	Achter	de	topvijf	valt	een	gat	en	de	
middenmoot	wordt	aangevoerd	door	Vertigo	dat	met	2-8	de	baas	bleef	over	De	Balzakskes.	Johannes	
Wannyn	bracht	de	thuisploeg	nochtans	snel	2-0	voor,	maar	het	poeier	bleek	verschoten	en	nadien	
konden	Wouter	De	Cock	en	Christophe	Moens	de	wedstrijd	naar	hun	hand	zetten.	Daltones	en	Sala	
Thai	vinden	we	middenin	en	het	onderlinge	duel	werd	met	3-2	door	Daltones	gewonnen.	De	rij	wordt	
gesloten	door	Partena,	dat	nog	geen	punt	kon	versieren	maar	eervol	sneuvelde	tegen	Essevee	
Goeste,	6-4.		

	

Reeks	4G	:	Nieuwkomers	Uustakker	City	en	FC	Den	Uitgang	meteen	bovenin	

In	deze	reeks	hebben	de	twee	nieuwkomers	zich	meteen	bovenin	genesteld	met	elk	één	nederlaag	
op	hun	passief.	Uustakker	City	haalde	verschroeiend	uit	tegen	Racing	Nieuw	Gent,	15-2.	Milan	Rupus	
dikte	zijn	doelpuntentotaal	met	vijf	eenheden	aan.	Tegen	Het	Zwarte	Gat	bleef	de	partij	tot	het	
ingaan	van	de	slotact	sterk	gelijkopgaand,	maar	in	de	slotfase	stelde	Youri	Deweirdt	(5)	de	zege	van	
de	leiders	veilig,	5-8.	De	enige	nederlaag	kwam	er	in	de	topper	tegen	FC	Den	Uitgang,	8-3.	Het	bleef	
lange	tijd	spannend,	maar	naar	het	einde	toe	kon	Tibo	De	Block	(3)	toch	een	duidelijk	verschil	op	het	
bord	zetten.	FC	Den	Uitgang	incasseerde	de	enige	nederlaag	tegen	El	Dorado,	4-3.	De	thuisploeg	kon	
voor	rust	2-1	voorkomen	en	hield	dit	kleine	verschil	vast	tot	het	einde.	El	Dorado	en	MP	Trois	zijn	de	
dichtste	achtervolgers	van	de	twee	koplopers	en	volgen	op	drie	punten.	El	Dorado	bleef	nipt	de	baas	
over	MVC	Patatjes,	3-2	met	twee	late	treffers	van	Yasin	Aksoy.	MP	Trois	nam	vlot	de	maat	van	
Lokomotiv	Sportif,	10-6.	Maarten	De	Beer	en	Thomas	Quinten,	elk	vier	goals,	brachten	de	thuisploeg	
voor	rust	4-1	voor	en	dikten	dit	verschil	nadien	nog	lichtjes	aan.	Dieter	Mortier	scoorde	vier	keer	
tegen.	Tegen	Garça	Real	zagen	we	een	schitterende	Servaas	Holvoet	aan	het	werk.	Hij	scoorde	de	
zeven	MP	Troistreffers,	4-7.	Yamagata	Europe	vervolledigt	de	topvijf,	maar	geraakte	niet	voorbij	
Sweco	FC,	6-6.	Pieterjan	Vandeweghe	(3)	kon	niet	verhinderen	dat	Sweco	in	de	slotact	een	kleine	
achterstand	wegwerkte.	De	Woody's	staat	in	de	linkerkolom	na	een	recente	2-4	zege	tegen	
Hellbenders.	Aanwinst	Anton	Carlier	jaste	er	drie	tegen	de	touwen.	Onderin	waren	Lokomotiv	Sportif	



en	Pietgoal	United	nog	niet	aan	het	feest.	Door	een	misverstand	liep	Lokomotiv	tegen	Zwarte	Gat	
zelfs	een	forfait	op.		

	

Reeks	4H	:	Get	Driven	dan	toch	uit	de	startblokken	

In	deze	reeks	werden	we	direct	geconfronteerd	met	een	ploeg	die	niet	uit	de	startblokken	geraakte	
en	de	ene	forfait	na	de	andere	liet	optekenen.	Doordat	zij	nog	geen	spelers	ingebracht	hadden,	
merkten	wij	evenwel	niet	direct	de	forfaits	want	door	ook	de	administratieve	tekortkoming	konden	
geen	uitslagen	ingegeven	worden.	Toen	we	hen	wakker	schudden	en	zij	nog	uitstel	vroegen,	namen	
we	het	zekere	voor	het	onzekere	en	riepen	een	ploeg	op	die	net	te	laat	was	voor	deelname.	Die	
waren	bereid	in	te	vallen	en	de	achterstallige	wedstrijden	in	te	halen.	Intussen	heeft	de	
'nieuwkomer'	een	drietal	wedstrijden	afgewerkt	en	met	succes,	want	het	werden	evenveel	
overwinningen.	Tegen	die	andere	nieuwkomer	De	Vagant,	ook	niet	onaardig	gestart,	won	Get	Driven	
met	4-7.	Arthur	Van	Gaeveren	opende	de	score	voor	De	Vagant	en	tot	halfweg	hield	de	thuisploeg	de	
koord,	maar	nadien	tekende	Gauthier	Thierens	(3)	voor	de	ommekeer.	De	leidersplaats	wordt	
voorlopig	bezet	door	All	Blacks	dat	recent	nog	met	3-5	de	baas	bleef	over	Franz	Gustav.	Dries	Van	
Steenbrugge	bracht	de	leiders	snel	op	voorsprong	en	in	een	boeiende	partij	bleven	ze	overeind.	
Robin	Chapman	scoorde	twee	keer	voor	de	thuisploeg.	Piqué	vinden	we	voorlopig	samen	met	De	
Vagant	op	de	tweede	plaats	na	een	vlotte	7-1	zege	tegen	Incredible	Lightshooters.	Rutger	Vincke	
scoorde	drie	keer	voor	Piqué.	In	het	onderlinge	duel	tussen	De	Vagant	en	Piqué	trok	de	nieuwkomer	
met	6-4	aan	het	langste	eind	in	een	zeer	boeiende	partij.	VMA	en	Esperadora	vervolledigen	de	topvijf	
en	in	het	rechtstreekse	duel	trok	VMA	met	8-6	aan	het	langste	eind.	Lennert	Vincent	en	Tibo	
Temmerman	scoorden	elk	drie	keer	voor	VMA.	Aan	de	overzijde	nam	Louis	Hermus	er	vijf	voor	zijn	
rekening.	Esperadora	moest	bovenin	de	rol	lossen	nadat	het	ook	met	4-5	in	het	zand	beet	tegen	De	
Ploegmoats.	Tiemen	Coussement	mocht	zich	met	drie	treffers	wedstrijdwinnaar	noemen.	In	de	
rechterkolom	verdeelden	Los	Pollos	Hermanos	en	Sunday	Ol.	Tribute	Band	de	buit,	4-4.	De	Tributers	
leidden	halfweg	met	0-2,	maar	werden	finaal	toch	bijgebeend.		
	
Reeks	4I	:	De	Mindere	Goden	verslaat	leider	The	White	Russians	

In	deze	reeks	mag	The	White	Russians	op	een	geslaagde	start	terugblikken,	maar	deze	week	
incasseerden	ze	een	tweede	nederlaag	tegen	De	Mindere	Goden,	2-5.	Hierdoor	slonk	de	bonus	van	
vijf	punten	op	Starfisk	naar	twee	eenheden.	Tegen	AC	Turbo	geraakte	de	leider	ook	slechts	met	de	
hakken	over	de	sloot,	4-3	na	een	late	treffer	van	Jordy	Vermeeren	(3).	Frederick	De	Cock	scoorde	
twee	keer	voor	een	verdienstelijk	Turbo.	Starfisk	won	tegen	subtopper	Kioskvrienden	met	5-1.	In	
geen	tijd	stond	het	3-0	via	Ewoud	Hasenbos	en	de	bezoekers	bekwamen	niet	meer	van	deze	snelle	
uppercut.	De	Mindere	Goden	bezet	virtueel	de	derde	plaats	en	nam	met	4-1	de	maat	van	Soysic.	Bij	
MVC	Bernie	loopt	het	iets	minder	dan	vorig	seizoen.	Tegen	nieuwkomer	De	Zalmpjes	beet	Robin	Van	
Pee	met	1-5	in	het	zand.	Halfweg	leidde	De	Zalmpjes	via	drie	goals	van	Niels	De	Wit	reeds	met	0-4	en	
had	de	schaapjes	zo	goed	als	op	het	droge.	Tegen	MVC	Uuflakke	werden	de	punten	gedeeld,	3-3.	Via	
Bram	Van	Avermaet	liep	Uuflakke	3-0	uit	voor	rust,	maar	op	de	valreep	kon	Jonas	Remy	deze	
achterstand	nog	wegwerken.	De	Betonnen	Muur	handhaaft	zich	in	de	middenmoot	en	nam	met	4-8	
de	maat	van	AC	Turbo.	In	een	bijzonder	gelijkopgaande	partij	noteerden	we	drie	gelijke	
tussenstanden	na	de	eerste	drie	sets,	maar	in	de	slotact	konden	Bart	Merci	en	Bjorn	Van	Belleghem	

de	betonneurs	aan	de	volle	winst	helpen.	Nieuwkomer	Project0-Ampe	won	knap	met	7-10	van	
Kioskvrienden.	De	wedstrijd	bleek	binnen	de	tien	minuten	reeds	gespeeld,	want	Ampe	leidde	toen	al	
met	1-5.	Daarna	verliep	de	wedstrijd	meer	gelijkopgaand,	maar	de	kloof	was	te	groot.	Warre	
Dhuyvetter	lukte	vier	goals	voor	de	nieuwkomer.	Onderin	kon	MVC	Robby	nog	maar	één	puntje	
vergaren.	

	

Reeks	4J	:	FC	Zatletico	de	eerste	leider	

Na	negen	speeldagen	voert	FC	Zatletico	de	lijst	aan	met	drie	punten	voorsprong	op	Popol	and	the	
defenders	of	fun.	De	leider	won	met	6-3	van	FC	Dier.	De	niet	onaardig	presterende	nieuwkomer	kon	
tot	de	rust	gelijke	tred	houden,	maar	in	het	tweede	gedeelte	tekende	Bart	Schollaert	voor	een	
beslissende	voorsprong.	De	leidersformatie	won	ook	de	topper	tegen	Donkey	Diesel	met	11-6.	
Wouter	Eetesonne	prikte	er	zes	tegen	de	netten.	Wouter	Hoedekie	scoorde	drie	keer	tegen.	Popol	
won	met	9-4	van	Moet	Kunnen.	Hasan	Momen	toonde	zich	de	betere	afwerker	bij	Popol.	Tegen	
Donkey	Diesel	verloor	Popol	met	7-5.	B.	Permentier	scoorde	drie	keer	voor	de	Merelbeekse	
thuisploeg.	Porters	'93	voert	de	subtop	aan	en	pronkt	met	de	scalp	van	leidersploeg	Zatletico,	6-5.	
Ewoud	De	Vleeschouwer	bracht	Porters	in	het	derde	kwart	4-1	voor,	maar	Simon	Van	Gansbeke	
bracht	de	leider	nog	vervaarlijk	terug.	Porters	moest	wel	noodgedwongen	forfait	geven	tegen	Moet	
Kunnen.	Tegen	MVC	Stormus	wonnen	ze	vlot	met	7-2.	Simon	Smeets	tekende	voor	een	3-0	
voorsprong	halfweg	en	ook	daarna	toonde	Porters	zich	de	betere	ploeg.	Sleeplife	Oostakker	staat	op	
de	vierde	plaats	na	een	1-4	zege	tegen	Moet	Kunnen.	Donkey	Diesel	vervolledigt	de	topvijf	en	won	
met	8-6	van	Pro	Deo.	In	het	eerste	wedstrijdgedeelte	toonde	Pro	Deo	zich	de	betere	ploeg,	maar	via	
Karim	Benamar	en	Wouter	Hoedekie	trok	Donkey	Diesel	toch	het	laken	naar	zich	toe.	Diego	
Fornaciaro	scoorde	vier	goals	aan	de	overzijde.	KFC	Gent	bengelde	vorig	seizoen	als	nieuwkomer	
onderin,	maar	draait	nu	een	stuk	vlotter	mee.	Tegen	Surfing	Elephant	wonnen	de	youngstars	met	3-
5.	Via	Robin	De	Croock	(3)	maakten	ze	in	het	tweede	gedeelte	een	3-2	achterstand	ongedaan.	Voor	
een	enthousiaste	en	ruime	schare	supporters	verloren	ze	wel	met	7-5	van	nieuwkomer	Véézet2.	
Leonard	Coremans	bracht	de	nieuwkomer	in	de	derde	periode	4-3	voor	en	Nils	Van	Nuffel	
verdubbelde	naar	het	einde	toe	het	verschil.	Dries	De	Moor	scoorde	twee	keer	aan	de	overzijde.	


