MET 305 PLOEGEN AAN DE START

REEKS 1: Girafkes stopt zegereeks van Buunedrok

Woord vooraf

Titelhouder Squadra Gentino startte als uitgesproken favoriet het nieuwe seizoen en een
derde opeenvolgende titel voor Willy Develter was al binnen voor de bal één meter gerold
had. Na anderhalve competitiemaand keek de kampioen echter tegen een achterstand van
vijf punten aan. Die werd de voorbije week met drie eenheden gereduceerd doordat
Buunedrok met 7-4 in het zand beet tegen De Girafkes, een tegenstander die hen al
eerder een pad in de korf zette. Eerder stuntte Oswin Buysse nochtans met een 10-7 zege
tegen titelhouder Squadra Gentino en werden zes opeenvolgende zeges ingeschreven. De
meeste tegenstand ondervonden ze van Meeting Carwash Total, 2-3, maar gisteren
geraakten ze ook niet voorbij een knapspelend MVS Sofa, 6-6.. Het lijkt dus opnieuw een
spannende titelstrijd te worden. Dé revelatie van het seizoen tot nog toe is Int Mandje.
Een echte verrassing is het evenwel niet, want in de Full Time Cup had deze nieuwkomer
vorig seizoen al getoond wat ze in haar mars had. De enige nederlaag kwam er tegen De
Girafkes, terwijl Reflexion knap gelijke tred hield, 4-4. Dit Reflexion presteert duidelijk
beter dan vorig seizoen en draait vlot mee in de subtop.

De kern mocht de start nemen met 305 ploegen en we hadden nooit gedacht dat we nog
maar eens in aantal zouden groeien. De kalender van 21 reeksen in elkaar knutselen was
een hele klus, maar het grootste werk kwam dit seizoen wel nog daarna, want we werden
geplaagd door de meest onverwachte, maar niet minieme problemen met diverse
sporthallen. Vrij laat werd duidelijk dat we zeker in september en oktober niet konden
spelen in Mariakerke, nadien kregen we melding dat de wedstrijden in november en
december niet konden doorgaan in Oostakker en tussendoor liep Melopee onder water en
zijn er ook wekelijkse moeilijkheden in Merelbeke… Reken daarbij nog de talrijke
aanvragen van de clubs om wedstrijden te verplaatsen en we hadden een volle dagtaak om
alles geregeld te krijgen. Hartversterkend was evenwel de medewerking van meer dan 95%
van onze clubs die de ernst beseften en niet maalden voor een extra wedstrijd om 22 uur
of een iets verdere verplaatsing op een niet-voorkeurdag. Heel veel dank hiervoor en ik
denk dat dit net de sterkte van onze kern is, clubs die elkaar willen helpen om in een
recreatieve geest de competitie rond te krijgen. De perfectie bestaat spijtig genoeg niet
en daarom betreuren we de enkele rode kaarten die gegeven werden of moesten gegeven
zijn… Als een speler na een minivoetbalwedstrijd bij de politie aangifte moet doen van een
kopstoot met een blauw oog als gevolg en de dader daar slechts een gele kaart aan over
hield, zijn we niet goed bezig. Als na een rode kaart een aantal spelers op de parking hun
tegenstander afwacht om nog één en ander recht te zetten, is deze ploeg direct verwittigd
dat we dit één keer tolereren en na een tweede keer afscheid nemen. We zullen nooit
toelaten dat een kleine minderheid de pret van zo vele anderen komt bederven.
Er is ook hoopgevend nieuws. De introductie van het digitale wedstrijdblad blijft na een
inloopperiode stilaan vlotter te lopen. Controleer wel de uitslag op het blaadje van de ref.
Wekelijks krijg ik mails binnen van wedstrijduitslagen die omgekeerd staan. Als de uitslag
bij de ref door jullie wat beter gecontroleerd wordt, kan dit probleem verholpen worden.
Samen met jullie blijf ik betreuren dat de support in Brussel zo traag of niet reageert. Bij
VMF was service bieden ons uithangbord... Voor deze minibabbelrubriek is het natuurlijk
een nadeel dat we niet meer beschikken over een scheidsrechtersblad waarop we het
scoreverloop en de namen van de doelpuntenmakers kunnen lezen… Dit moet in de
toekomst op een digitaal blad ook nog mogelijk worden. De werkzaamheden aan de derde
sporthal HGE verlopen vlot en wellicht zal de officiële opening nog dit seizoen
plaatsvinden. In Mariakerke kunnen we vanaf 1 november opnieuw aantreden, zij het
zonder cafetaria voorlopig. De renovatie van de kleedkamers van Sint-Jozef zal kort na
nieuwjaar starten, intussen genieten we van een nieuwe verlichting komt in de zaal. Het
komt dus allemaal wel goed.
In de maanden mei en juni wordt traditioneel de Full Time Cup of kernbeker (tornooi met
rechtstreekse uitschakeling) afgewerkt, inschrijven kan nu reeds via een eenvoudige mail.

De topvijf wordt vervolledigd door Mini Melsen en De Girafkes, samen met Formans
Bornhem de verwachte namen. Een minder goede start kende Eyjafjallajökull dat in de
openingswedstrijd gelijk speelde tegen MVC Sofa, maar recent een eerste zege mocht
inschrijven, 5-3 tegen Reflexion. Nieuwkomer Vollen Tsjoep komt niet onaardig uit de verf.
Het won evenveel wedstrijden als het verloor en draait dus vlot mee in de middenmoot.
Derde nieuwkomer De Graly's wordt nooit weggespeeld, toonde zich de evenknie van Sofa,
Meeting Center en Gand St.Germain en pakte de volle buit tegen Père Total. De promotie
valt dus zeker mee voor deze teams.

Reeks 2A: Nieuwkomers zwaaien de plak
Het gebeurt heel zelden dat kampioenen vanuit derde meteen bovenin meedraaien in
tweede. In deze reeks krijgt gevestigde waarde Sporting 9000 de meeste concurrentie van
MC Sterk.Gent en The Calimeros. Sporting 9000 is nog de enige ploeg met het maximum,
maar de leider was de eerste om toe geven dat Sterk.Gent een tegenstander op niveau
was, 5-4. Tweede nieuwkomer The Calimeros moest ook enkel het hoofd buigen voor
Sporting 9000, dat dus toch al de maat nam van de twee felste concurrenten en velen zien
daar een indicatie in, maar het seizoen is zeker nog lang. De anciens van Los Galacticos
vervolledigen het sterke kwartet tenoren, maar het jonge geweld lijkt bezig aan de
overdracht van de macht. Niet slecht wellicht, want bij Los Galacticos ontbeert de ambitie
voor een promotie naar eerste en de jonge veulens van Sporting en Sterk Gent willen zich
wel eens meten met de tenoren van onze kern. Sterk Gent liet zich deze week verrassen
door Citadel Park Rangers, 6-8 en dat betekende zes verliespunten in minder dan zeven
dagen.
Na twee maanden vinden we Citadel Park Rangers, De Copains en Opel Van Acker als de
betere subtoppers of de ploegen die de linkerkolom vervolledigen. Onderin moet MC
Selecao het nog stellen zonder zege en was ook Gent '90 nog maar één keer aan het feest.
De degradatiestrijd wordt zeker spannend, want er vallen drie teams uit deze reeks.
Overpoort Bowl en Sparerib Caffee doen er ook goed aan dringend wat extra punten te
sprokkelen.

Reeks 2B: Nieuwkomer MVC Boavista deelt de lakens uit

Reeks 2C: Il Padrino de onverwachte leider

Niet alleen in de A-reeks, maar ook in deze poule vinden we bovenin een ploeg dat vorig
seizoen de titel pakte in derde. MVC Boavista moest in de voorbije maanden enkel een 5-5
gelijkspel toestaan aan White Hawks en haalde in de andere wedstrijden soms
verschroeiend uit. Spectex kreeg er met liefst 3-11 van langs. Jenten Vlaeminck vreest
vooral het meer ervaren Kompas Gent. Deze moesten evenwel met 11-6 inbinden tegen
Atletico Patron, dat samen met White Hawks en Celtic Towers de topvijf vervolledigt en
velen gaan ervan uit dat dit vijftal de titelstrijd zal kleuren. De subtoppers zijn zeker in
staat te stunten tegen de twee koplopers en de strijd om de titel te beïnvloeden. Van Den
Atelier hadden we ook één en ander verwacht, maar Glenn Goetgeluk kon de voorbije
week weinig inbrengen tegen Kompas Gent, 8-2 en werd naar de middenmoot verwezen.
Deze week herpakten ze zich met een knappe 3-4 zege tegen White Hawks.

Bij aanvang van het seizoen schoven we Sparta Kaisers en MVC Doeffinge als grootste
favorieten naar voor, maar na twee maanden vinden we Il Padrino op de eerste plaats. De
Vinderhoutse ploeg moest enkel de duimen leggen tegen een sterk Doeffinge, 6-5.
Doeffinge verloor echter de topper tegen Sparta Kaisers met 3-7, waardoor het dus
duidelijk is dat deze drie tenoren elkaar geen duimbreed toegeven. Kaisers schoot iets
minder fel uit de startblokken dan vorig seizoen, want zowel tegen Sporting Baïda als
tegen Ledebronx moesten ze vrede nemen met een puntendeling en tegen Rombaut Digital
werd nipt met 6-7 verloren. Het gevaar komt dus niet alleen van de rechtstreekse
concurrenten en dat maakt het alleen maar des te spannender. Voorlopig blijft ll Padrino
aan de leiding met enkele wedstrijden meer gespeeld, maar deze week verloren ze
onverwacht van hekkensluiter MVC Delta met 8-4. MVC Doeffinge geraakte niet voorbij
Baïda, 5-5.

Footinstruct is een nieuwkomer die met de andere kant van de medaille kennis maakt. Zij
konden in deze aanvangsfase nog geen zege forceren. Minstens even of nog meer
verontrustend zijn de moeilijkheden bij Clio Gent, dat reeds twee forfaits liet optekenen.
De ploeg draait al jaren mee in onze competitie en het zou bijzonder jammer zijn indien
ze het einde van de rit niet zou halen.

En ook in deze reeks vinden we een nieuwkomer die meteen met de top meedraait. DDT
OKE Cars had enkel tegen Ledebronx een complete offday en werd met zware dubbele
cijfers ingepakt en in de voorbije week incasseerden ze een tweede nederlaag tegen
Schuimforellen. Union Maptiko vervolledigt de topvijf, maar de ploeg presteerde vorig
seizoen al vrij onregelmatig en lijkt zich daar dit seizoen opnieuw aan te bezondigen, want
recent verloren ze met 8-4 van Axa Gontrode. Dit Gontrode nestelde zich knap in de
subtop en is zowat de tweede revelatie van deze reeks.
Onderin vinden we nog twee ploegen die een eerste zege blijven nastreven. Charles De
Goal kon wel reeds twee keer een gelijkspel versieren, maar bij Hasta Curva waren nog
geen vreugdekreten te horen. De competitie is nog pril, maar het gegeven blijft dat een
goede start sommige clubs naar een hoger niveau tilt en dat het omgekeerd soms moeilijk
is om uit de kelder weg te geraken.

Reeks 3A: Gentbrugge DC stopt zegereeks van Omgekeerde Wereld
Tot midden oktober hadden we twee ploegen die over de tegenstand heen walsten,
Omgekeerde Wereld en All Star Legends. In de voorbije week struikelden de youngsters van
Omgekeerde Wereld echter over de routine van Gentbrugge DC, 4-6. Hierdoor blijft (de
jonge) The Legends de nog enige ploeg met het maximum. Recent maakten ze indruk tegen
Jupiter Turbo Sletsen, de derdegerangschikte kreeg er met maar liefst 9-2 van langs, zware
cijfers. De twee koplopers zonderden zich daardoor al een stukje af en het valt te bezien
of de clubs uit de tweede rij er nog in slagen om zich te mengen in het titeldebat.
Gentbrugge DC en Uts & Bluts vervolledigen de topvijf. Mooi is natuurlijk ook dat alle
ploegen reeds een overwinning lieten optekenen. Team Jimi, Alchemist Sport en Racing
Sporting moeten het wel nog met één zege stellen, maar ze blijven in de run, worden
zelden weggespeeld en pikken her en der een graantje mee.

MVC BOAVISTA ambieert als nieuwkomer de titel in 2B
Boven: Enzo de la Rivière - Jenten Vlaeminck (C) - Jens Franck
Onder: Jasper Ballegeer - Wesley Ysewyn - Enzo Moeykens.

Reeks 3B: Hééwéé Hazé en Café Des Arts slaan een kloof

Reeks 3E: HA' de eerste lijstaanvoerder

In deze reeks torenen twee clubs er bovenuit. Dit is nieuwkomer Hééwéé Hazé,
overgekomen van kern Deinze waar ze ook al een titel versierden, en Café Des Arts - vorig
seizoen nog actief in de tweede reeks. Beide teams totaliseerden tot eind oktober het
maximum, maar toen moest Café Des Arts vrede nemen met een puntendeling tegen
Germinal Speakers, 3-3. Het is nu uitkijken naar de rechtstreekse confrontatie tussen de
twee toppers. Uustakker City en Den Uitgang blinken op de derde plaats, wat als
nieuwkomer zeker niet onaardig is in dit select gezelschap. Het onderlinge duel tussen de
twee promovendussen werd met 5-6 door Den Uitgang gewonnen. Omerta vervolledigt de
topvijf. Tegen Germinal Speakers moesten ze vrede nemen met een 3-3 puntendeling. Eind
oktober verloor Omerta de subtopper tegen Uustakker City met 4-1. Minder goed vergaat
het Oxfarm dat heel lang moest wachten op een eerste zege, 1-3 tegen Donkey Diesel.
Bavet Unite bengelt net boven de Merelbekenaars. Bavet verloor wel slechts met het
kleinste verschil van leider Café Des Arts en pakte fors uit tegen Komma RIP, 3-11. Patrick
1892 schoof op naar de middenmoot na een 4-2 zege tegen FC Krokodil.

In deze reeks vinden we ook geen maximum meer en dat betekent dat de strijd spannend
verloopt en er meerdere kandidaten zijn. Leider HA' verloor midden september de topper
tegen Van Impe Constructies, moest de voorbije week vrede nemen met een puntendeling
tegen Popol and the defenders of fun en recent beten ze met 8-7 in het zand tegen een
onberekenbaar Sparta Hazards. De dichtste achtervolgers heten Van Impe, MVV Lumbagoal
en Panta Rhei. Het onderlinge duel tussen deze laatste twee verliep volledig in het
voordeel van Panta Rhei, 14-4. Deze week geraakte Panta Rhei evenwel niet voorbij een
alweer niet onaardig acterend Sparta Hazards. Fabiaan Dequidt verloor op de
openingsspeeldag met 6-10 van VVKS Sint-Lieven. Lumbagoal vergat te profiteren deze
week, want zij verloren met 7-3 van Lazio Coma.

Reeks 3C: Een knap trio bovenin
In deze reeks vinden we bovenin drie ploegen die sterk aan elkaar gewaagd lijken, maar
opmerkelijk is dat na twee maanden geen enkele ploeg nog het maximum totaliseert.
Hestur Typpi is de virtuele leider met slechts drie verliespunten. Die kwamen er na een
duidelijke 9-3 nederlaag tegen het onberekenbare Expats Gent. Bananas volgt op vier
punten terwijl Sir Eddie vijf eenheden moet proberen goed maken. Bananas, dat overkwam
van de kern Latem/Deurle, liet zich ook al ringeloren door Expats (7-4), dat dus telkens
sterk uit de verf komt tegen de toppers. Verder moest Sam De Brauwer ook vrede nemen
met een puntendeling tegen 't Verschil en begin november moesten ze de duimen leggen
tegen een sterkspelend De Coulissen, 4-2. De subtop wordt aangevoerd door The A-Team,
Get Driven en Red Hot Willy Peppers. Van deze ploegen wordt verwacht dat ze nu en dan
eens voor een onverwachte uitschieter zorgen. Onderin moet De Protputters het stellen
met één puntendeling, 6-6 tegen Buzze Bears, en was Elektrotechniek Van Hecke ook nog
maar 2x aan het feest, 2-4 tegen de rode lantaarndrager en 6-4 tegen Sporting Cita.

Reeks 3D: Met zes op een voorschoot
In deze reeks lijkt het er op dat we superspannende titelstrijd tegemoet gaan, want na
twee speelmaanden vinden we maar liefst zes ploegen op een tegel van een paar punten.
KGPV, Gienen Druk en Shoeshotters mogen zich de virtuele leiders noemen, maar de
Gentse politiemannen beten deze week in het zand tegen Mini Breughelhof nadat ze
eerder met 3-4 verloren van Café De Karper. Tegen Ultimate Team hadden ze ook niet veel
overschot, 2-3. Op dit moment vinden we met Starfisk, Breughelhof en De Karper drie
ploegen naast elkaar op de eerste plaats, maar met enkele wedstrijden meer gespeeld dan
KGPV, Gienen Druk en Shoeshotters. Met zoveel potentiële kanshebbers regent het
uiteraard toppers en verschuift het bovenin wekelijks, maar ook andere ploegen gooien
wel eens wat roet in het eten. Zo geraakte Mini Breughelhof vorige week niet voorbij een
sterk Thomas Cook Sport, 8-8 en deze week moest Bert Reynvoet het hoofd buigen voor
een te sterk Shoeshotters, 10-5. De toppers volgen elkaar in sneltempo op en bovenin
verandert de volgorde wel eens.

Real Oosterzele en De Daltons vervolledigen de topvijf, maar deze twee ploegen leverden
reeds dertien verliespunten in en dit is wat veel om als volle titelkandidaat aanzien te
worden. Het is wel duidelijk dat vele ploegen aan elkaar gewaagd zijn. MVC Alpha sluit de
rij, maar vergaarde vier punten waardoor alles nog vrij dicht tegen elkaar blijft hangen.
Nieuwkomer FC Walrus staat drie punten boven hen na een knappe driepunter tegen VVKS
en een zege in de degradatietopper tegen Alpha en hield ook Real Oosterzele met 6-6 in
bedwang.

Reeks 3F: De Vagant stopt zegereeks van Dynamo Deklat
In deze reeks vinden we tot vorige week één ploeg met het maximum, 24/24 maar aan dat
rijtje stelde een knapspelend De Vagant een einde. Het pakte het niet meer zo jonge
Dynamo Deklat in met 2-7. Hierdoor wierp de nieuwkomer zich op als de felste concurrent
van de leider en volgt virtueel op drie punten. Het trio Art Nivo - FCE Automatiek Concrete United volgt op zes punten. De leider toonde zich in de topper tegen Automatiek
duidelijk de betere, 9-2 en ook andere concurrenten kregen geen schijn van kans. Dynamo
nam trouwens ook al de maat van Art Nivo met 7-5. Weinig aan te doen dus in de
openingsfase tot ze de degens met De Vagant moesten kruisen.
Onderin vergaat het StoryMe.com een heel stuk minder, want tien weken na elkaar bleef
het zoeken naar een eerste zege die er maar niet kwam. Slilluminati staat met drie punten
net boven de hekkensluiter. De tweede seizoenszege was er eentje om in te kaderen, 6-10
tegen Automatiek. Minder positief waren de twee forfaits de voorbije week.

Reeks 3G: Tien op tien voor Café Gomez, maar…
In het eerste gedeelte van de competitie acteerde in deze reeks één ploeg outstandig,
Café Gomez liet tien opeenvolgende zeges inschrijven, maar moest op de elfde speeldag
vrede nemen met een puntendeling tegen Real Amigos. Dit jonge team veroverde vorig
seizoen de vice-titel in vierde, maar speelt in een reeks hoger de pannen van het dak. De
dichtste achtervolger is MVC Sans Doute en de drie verliespunten van dit team kwamen er
net in de topper tegen Café Gomez, 5-4 na een boeiende kamp. Real Amigos, Sparta Cool
Cast en Hangover vervolledigen de topvijf en deze ploegen leggen zich zeker nog niet neer
bij het voorlopig meesterschap van de leider, want de strijd is ver van gestreden.

Iets meer hadden we van De Pallieterkes verwacht. De Drongense ploeg won wel van ESC
Gent met 11-4, een resultaat dat eerst omgekeerd stond ingegeven. Minder goed vergaat
het Bij Boer Jan dat door een eigen administratieve fout voor het eerst in hun bestaan een
forfait opliep, maar er treedt beterschap op. We zagen hen vlot de maat nemen van De
Kapoenen nadat ze ook al drie punten binnen pakten na een 4-2 zege tegen Het Gouden
Hoofd A. Titans sluit de rij en moest heel lang wachten op een eerste zege. Het kan toch
niet waar zijn dat dit team alweer jojo gaat spelen tussen derde en vierde.

Reeks 4A: Del Bekos wint topper tegen Pro Deo
In de laagste reeksen is het altijd wat uitkijken wat de nieuwe ploegen ervan bakken. In
deze reeks zijn het evenwel de meer ervaren ploegen die de plak zwaaien. Del Bekos
verloor nog niet en moest enkel een gelijkspel toestaan aan Dynamo Kopman, 3-3. Vorige
week werd een kostbare 6-5 zege tegen Turaconstruct ingeschreven en recent werd heel
belangrijke winst geboekt in de topper tegen Pro Deo, 13-5. Aan dichte achtervolgers geen
gebrek, want een sterk kwartet volgt op amper één punt. Pro Deo is zeker niet
uitgeschakeld, al nam het een valse start op de openingsspeeldag tegen nieuwkomer
Turaconstruct, 5-8, wat een binnenkomer dus. Webben Brood en Pietgoal United liggen
eveneens op vinkenslag met net achter hen de youngsters van KFC Gent, de ploeg die twee
jaar terug als nieuwkomer van het kastje naar de muur gespeeld werd, maar snel
bijleerde. De tweede nieuwkomer dit seizoen, Cleverland United, kon reeds vier zeges
inschrijven en met enig geduld schuiven ze wekelijks hoger op na een matige start. Veel
minder goed vergaat het Lokomotiv Sportif dat nog altijd puntenloos onderin bengelt.

Reeks 4B: Bergerac Rangers met sterk trio achter zich
Ook in deze reeks geen maximum meer bovenin en onderin bij iedereen de nul
weggeveegd, een vrij evenwichtige reeks dus. De eerste leider is Bergerac Rangers dat
enkel in het zand beet tegen nieuwkomer MVC Mogelijks, dat dus meteen een prestigieuze
zege mocht inschrijven. Bergerac Rangers is ook niet die pletwals die wekelijks met tien
goals verschil de overwinningen aan elkaar rijgt. De voorbije week werd profijtig met 4-3
gewonnen van FC Sweco en de week ervoor 4-5 tegen Porters 93 en ook 5-4 tegen De
Ploegmoats.
Aan belagers geen gebrek, want niet minder dan drie ploegen volgen op drie eenheden: De
Ploegmoats, The Black Adders en Vertigo. Tegenstanders met al enkele seizoenen op de
teller en niet zinnens de strijd snel op te geven. The Black Adders liet zich deze week wel
verrassen door The White Russians, 8-5. Onderin sluit Aratinga de rij zonder zeges, maar
met twee winstpunten uit evenveel gelijke spelen, o.a. 3-3 tegen Moet Kunnen.
Reeks 4C: Oud Ijzer zoals de wijn
In deze reeks vonden we eind oktober bovenin een team dat reeds een jubileumviering in
onze kern achter de rug heeft en allerlei watertjes doorzwom. Dat ze in hun 'oude dagen'
nog aan de leiding prijkten, moest hen een enorme voldoening geven. Meer dan 20 jaar
geleden waren ze al de meest enthousiaste minivoetballers en daar is nauwelijks
verandering in gekomen. Dichtste concurrent Realo.com werd met 4-2 naar huis gestuurd.
Begin november geraakten ze in een dipje, want na een gelijkspel tegen El Dorado
verloren ze deze week ook de topper tegen De Woody's met 2-7 en dat kostte hen de
leidersplaats.
Nieuwkomer MVC Fikator bezet samen met het veel meer ervaren De Woody's de
leiderspositie en met zo'n sterke kopgroep kan het niet anders dan een spannende
titelstrijd worden. Tweede nieuwkomer De Gebogen Vrienden draait vlot mee en nestelde
zich deze week op een knappe vierde plaats.
Reeks 4D: Nieuwkomer MVC Dorstmund maakt indruk
De leiderspositie in deze reeks wordt ingenomen door een nieuwkomer, die meteen toont
uit het goede minivoetbalhout gesneden te zijn. Vrij vroeg hadden we reeds in de smiezen
dat MVC Dostmund zou meedingen, want op de tweede speeldag wonnen ze met 3-4 van
Piqué, het team dat wij vooraf als een grote kandidaat naar voor durfden schuiven. Het
enige puntenverlies tot nog toe leed de leider tegen die andere nieuwkomer MVC Takim,
5-5. Piqué volgt op één punt, maar alle overige teams kijken tegen een achterstand van
zes punten en meer aan. De topvijf wordt volgemaakt door FC Esperadora, Frigo Loco en
Boca Seniors. Frigo Loco werd de voorbije week zwaar ingepakt door de jonge leiders, 1-10
en dat maakt toch één en ander duidelijk.
Minder goed vergaat het FC Nippoli dat reeds drie keer forfait gaf en met het zwaard van
Damocles boven zich hangt. Bij een vierde forfait worden ze immers uit competitie
genomen. Onderin sprokkelde Veezet2 een puntje tegen Passeer Ma en tegen Heusden
United.

Deze spelers van FRANZ GUSTAV presteerden het om een eerste
cleansheet van de reeks in te schrijven, 6-0 tegen Project 0 Ampe.

Reeks 4E: Het Gouden Hoofd B via de grote poort
In deze reeks vinden we na elf speeldagen 3 ploegen broederlijk naast elkaar. Aanvankelijk
eiste nieuwkomer Het Gouden Hoofd B alle aandacht op, want lange tijd was het 3-3
gelijkspel op de openingsspeeldag tegen Dwaasland Beveren het enige puntenverlies. Maar
in de Allerheiligenweek toonde V.M.A. zich net iets beter dan de leider, 6-5. Hierdoor
kregen ze bovenin het gezelschap van meer ervaren ploegen zoals De Leeuwen en De
Betonnen Muur. Het Gouden Hoofd won wel met 3-7 van De Leeuwen en dat was toch een
indicatie dat de leidersploeg één en ander in haar mars heeft, want de West-Vlamingen
waren vorig seizoen een certitude als subtopper. V.M.A. toonde zich ook lange tijd een
stevige opponent maar verloor met 5-4 van MVC Uuflakke, waardoor ze lichtjes terug
vielen. Ze wonnen wel met 2-3 de subtopper tegen Dwaasland Beveren, ook al een ploeg
die een stuk sterker voor de dag komt dan vorig seizoen. De Betonnen Muur won
gisterenavond in een spannende partij de topper tegen V.M.A. met 3-4.

Reeks 4F: MVC Stormvogels voor The Luciano's
En ook in deze reeks is het maximum bij alle ploegen weggeveegd, maar vinden we
bovenin een nieuwkomer met in zijn zog een veel meer ervaren tegenstander. MVC
Stormvogels toonde in de aanvangsmaanden uit het betere hout gesneden te zijn. De enige
verliespunten kwamen er in augustus toen ze niet verder kwamen dan een puntendeling
tegen Borussia Dorstmund. In de wedstrijden erna was er veel minder spanning en kwamen
er ettelijke keren dubbele cijfers op het bord. De anciens van The Luciano's toonden zich
lange tijd de felste concurrent, maar Nico Peirs reed zich vast tegen Trucker Eddy, 6-3,
geraakte niet voorbij De Flaskes en verloor de topper tegen Borussia Dorstmund met 7-9.
Atletico Rabona moest ook enig terrein prijsgeven na 4-3 verlies tegen Trucker Eddy en een
11-0 pandoering tegen leider Stormvogels. Hierdoor is Borussia Dorstmund de dichtste
achtervolger geworden op vijf punten van de leider. Onderin kon Surfing Elephant nog
maar twee puntjes versieren. Tweede nieuwkomer Real Madre betaalt nog het traditionele
leergeld, maar kon toch reeds zeven punten sprokkelen.

Reeks 4G: Après Foot laat zich ringeloren door FC Dier
In deze reeks vinden we na twee speelmaanden The New Daltons bovenin. Van dichtbij
gevolgd door Après Foot, dat lange tijd ongeslagen bleef, maar dan met 7-8 verloor van FC
Dier. Een misstapje waardoor John Lebon meteen de leidersplaats moest prijsgeven.
The New Daltons prijkt nog steeds met het etiket ongeslagen, maar moest op de
openingsspeeldag van de competitie vrede nemen met een puntendeling tegen het
bescheiden Schwalbe '04. Vorige week won de leider met forfaitcijfers van Biernamaals en
daarmee waren ze nochtans niet zo opgetogen. Biernamaals verscheen na een potje
supporteren voor AA Gent en drukke verkeer rond het stadion één minuut te laat aan de
aftrap te Nazareth (22.09 uur) en de scheidsrechter paste het reglement naar de letter toe
ondanks het aandringen van de twee ploegen om de match toch te fluiten. Wie had gelijk,
maar Willy en vele andere collega's zouden gezien de omstandigheden de match gefloten
hebben…
De twee tenoren hebben al een klein kloofje geslagen op de achtervolgers De Hoeve, Steak
or Chicken, Poba Juniors en Abicor Samba, een ploeg die overkwam van kern Latem. De
andere nieuwkomer Oosterzele United blijft op zoek naar een eerste winstpuntje.

APRES FOOT vinden we na twee speelmaanden op de tweede plaats in 4G.
Boven: Christof Verbraeken, Ricky De Sloover, Patrick Hanssens en Thomas
Oosterlinck. Onder: Quinten Vander Beken, Kris Selen en John Lebon.

Reeks 4H: Elektro Goetgeluk walst over de concurrentie
Elektro Goetgeluk was jaren actief in de kern Latem en met zoveel ervaring op zak hadden
we wel verwacht dat ze in onze laagste reeks een hartig woordje zouden meepraten in het
titeldebat. In de eerste twee speelmaanden lieten de elektriciens nog geen enkel steekje
vallen en maakten ze toch wel indruk met hun doelpuntensaldo. Veelal verschijnen er
dubbele cijfers op het bord en nog geen enkele tegenstander kon het hen echt moeilijk
maken. Dichtste concurrent Los Pépés werd deze week met 2-8 ingepakt. Een eerste
Gentse kerntitel behoort tot de mogelijkheden. MVC Negenduust volgt op drie punten
nadat zij met onwaarschijnlijke 3-22 cijfers werden ingeblikt door Los Pépés. Cédric
Bauwens moet vijf verliespunten inhalen op Goetgeluk.
De overige concurrenten volgen op zeven punten en meer en zij hebben alle titelambities
wellicht reeds opgeborgen. MVC Negenduust kwam gisteren dicht bij een stunt tegen leider
Goetgeluk en moest slechts met 6-5 de duimen leggen. Jago United heeft enkele spelers
van het welbekende Zonnehoeve overgenomen en aast wellicht op een eerste
fairplaytrofee.

Reeks 4I: Lilililili wint topper tegen Paintball
In deze reeks vinden we bovenin twee teams die al enkele Gentse minivoetbalseizoenen op
de teller hebben en ook al eens proefden van de derde reeks. Beide hebben titelambities,
maar iets minder zin om te promoveren, maar dat zullen ze als kampioen er wel bij
moeten nemen. Het is nog vroeg om dergelijke stellingen neer te schrijven, maar de
achtervolgers kijken toch al tegen een respectabele achterstand aan. In de rechtstreekse
topper vorige week toonde Lilililili zich met 6-5 net iets sterker dan de Paintballers. Eerder
won Lilililili ook al een belangrijke partij tegen Charlie Shot, de dichtste achtervolger, met
6-4. Charlie Shot draaide lang mee bovenin, maar verloor ook van Paintball met 3-5 en zo
groeit het verschil snel aan. Plasticboys en De Losse Veters zijn de twee nieuwkomers in
deze reeks en zij draaien vlot mee in de middenmoot. Minder goed vergaat het Los
Pendejos en MVC Bocca. De degradatietopper werd met 3-9 door Bocca gewonnen, de
eerste winstpunten.
Reeks 4J: Jeu de Boules bovenin
Het is wellicht een unicum in het clubbestaan, maar Jeu de Boules voert na twee
speelmaanden de rangschikking aan en het is deze sympathieke ploeg zeker gegund. De
eerste verliespunten kwamen er eind september via een 6-6 gelijkspel tegen Incredible
Lightshooters en vorige week incasseerde men de eerste nederlaag, 4-3 tegen De Patatjes.
Tussendoor werd knap gewonnen van Schenenblutsers met 3-8, een concurrent uit de
topvijf. De nieuwe, virtuele leiders zijn AC Vaticaan en MVC Patatjes. Vroeg in het seizoen
won Patatjes met 7-0 van Vaticaan, het enige puntenverlies voor Tom De Putter. Patatjes
moest ook nog maar drie punten inleveren, maar heeft een tweetal wedstrijden minder
gespeeld. Boca Down Under volgt op zes punten van de leider na de 7-3 nederlaag tegen
Forza Da Mario. Samen maken ze de topvijf vol. Onderin blijven De Trappisten op zoek naar
de eerste winstpunten, terwijl Hellbenders ook tevreden moet zijn met één gelijkspel en
één zege. Het seizoen startte nochtans veelbelovend met een 7-7 gelijkspel op de
openingsspeeldag tegen Forza Da Mario.

