
KERN	GENT	

HERFSTKAMPIOENEN	VOOR	ZWARE	OPDRACHT	

Woord	vooraf	

In	de	allereerste	plaats	willen	we	alle	kernleden	een	bijzonder	gelukkig	en	voorspoedig	2019	
toewensen	met	heel	veel	minivoetbalplezier.	We	kunnen	het	nieuwe	jaar	openen	met	positief	
nieuws,	want	na	vele	jaren	wachten	worden	op	7	januari	de	werkzaamheden	voor	de	bouw	van	een	
derde	sporthal	in	de	Hogeschool	eindelijk	aangevat.	Veel	hinder	zullen	de	sporters	er	niet	van	
ondervinden,	maar	in	de	ondergrondse	parking	zul	je	de	inkom	aan	de	overkant	moeten	nemen.	Er	
zal	bewegwijzering	aangebracht	worden.	De	werkzaamheden	zullen	ongeveer	één	jaar	duren	en	dan	
komen	er	ineens	20	uren	per	week	bij	op	de	meest	gunstige	locatie	voor	onze	leden	en	zal	er	hopelijk	
ook	een	nieuwe	cafetaria-uitbater	gevonden	zijn.	

Niettegenstaande	we	door	allerlei	omstandigheden	talrijke	wedstrijden	moesten	verschuiven,	mogen	
we	terugblikken	op	een	vlotte	eerste	ronde.	We	uiten	graag	onze	welgemeende	dank	aan	de	vele	
clubs	die	zich	sportief	opstellen	en	geen	problemen	maken	met	het	spelen	op	een	nieuwe	datum.	
Liever	spelen	dan	een	forfaitzege	krijgen,	is	de	spirit.	Tot	nog	toe	stelden	we	ons	bijzonder	mild	op	
tegenover	diverse	inbreuken	na	het	inpassen	van	een	nieuwe	reglementering	rond	aansluitingen	en	
gele	kaarten…	Nog	te	veel	clubsecretarissen	en/of	spelers	volgen	de	kaartenstand	te	weinig	op	via	de	
website	van	Voetbal	Vlaanderen	of	E-Kickoff.	Het	is	nochtans	niet	zo	moeilijk.	Op	de	website	tik	je	in	
de	zoekstring	je	clubnaam	in	en	je	vindt	alles	(kalender,	uitslagen,	rangschikking	en	kaartenstand).	
Nieuw	is	ook	dat	je	de	uitspraak	van	het	sportcomité	na	een	verslag	of	rode	kaart	niet	meer	gemaild	
krijgt,	maar	de	berichten	op	E-Kickoff	moet	raadplegen.	Wij	vinden	dit	ook	een	achteruitgang	qua	
service	naar	onze	leden	toe,	maar	we	behoren	nu	eenmaal	tot	een	nieuwe	federatie	met	andere	
geplogenheden.	

Na	vier	maanden	moeten	we	voor	een	quasi	honderd	percent	correcte	competitie	durven	gaan	en	
worden	volgende	bestraffingen	ingevoerd.	We	kunnen	niet	meer	tolereren	dat	de	leden	in	E-Kickoff	
niet	overgezet	zijn	als	kernspeler	en/of	staf.	Het	is	een	kleine	ingreep	voor	onze	clubs	en	wie	het	
vertikt,	zadelt	onze	refs	met	extra	werk	op,	want	zij	moeten	alle	gegevens	van	het	wedstrijdblad	
inbrengen	op	E-Kickoff	en	het	geduld	is	op.	We	vragen	met	aandrang	ook	alle	leden	als	staf	over	te	
zetten,	want	bij	vele	clubs	werd	deze	actie	nog	niet	doorgevoerd.	Clubs	die	deze	administratieve	taak	
weigeren	uit	te	voeren,	mogen	vanaf	1	januari	volgende	sancties	verwachten:		

-	Inschrijven	van	een	niet-aangesloten	lid	op	het	wedstrijdblad:	boete	van	10	euro/lid.	
-	Inschrijven	van	meer	dan	één	speler	die	niet	overgezet	is	als	kernlid:	boete	van	2	euro/lid.	
-	Inschrijven	van	een	geschorste	speler:	forfaitboete	of	forfaitverlies	

Mogen	we	ook	vragen	de	hoofding	van	het	wedstrijdblad	correct	in	te	vullen.	We	zijn	halfweg	en	nog	
veel	teams	blijken	niet	te	weten	in	welke	reeks	ze	aantreden…		

Er	zijn	reeds	heel	wat	clubs	ingeschreven	voor	de	Full	Time	Cup,	de	bekercompetitie	met	
rechtstreekse	uitschakeling	in	onze	kern	die	gespeeld	wordt	in	de	maanden	mei	en	juni.	Een	mailtje	
naar	de	kernverantwoordelijke	volstaat	om	te	kunnen	deelnemen.	

We	krijgen	regelmatig	telefoons	over	verlies	van	paspoorten.	Daarvoor	is	nochtans	een	schitterende	
oplossing,	maar	die	wordt	veel	te	weinig	aangewend.	Via	een	kaartlezer	kan	iedereen	zijn	ID-kaart	
uitprinten	of	je	kunt	ook	een	print	nemen	van	E-Kickoff	van	iedere	speler	met	foto	en	alle	
spelersgegevens	zoals	naam	en	geboortedatum	en	deze	prints	mogen	ook	voorgelegd	worden	op	de	
wedstrijden.	

	

REEKS	1:	Squadra	Gentino	halfweg	reeds	zes	punten	voor	

In	de	hoogste	reeks	lijkt	het	er	op	dat	de	competitie	reeds	gespeeld	is,	want	titelhouder	Squadra	
Gentino	laat	zich	op	geen	foutje	betrappen	en	vergaarde	reeds	een	bonus	van	zes	punten	op	naaste	
achtervolger	Mini	Melsen,	de	revelatie	van	het	seizoen.	De	leider	kreeg	het	meeste	weerwerk	van	
Formans	Bornhem,	7-6.	Halfweg	keken	ze	zelfs	tegen	een	1-3	achterstand	aan	en	bij	het	ingaan	van	
de	slotact	hield	Bregt	Savat	(5)	nog	steeds	de	koord	met	3-4.	In	de	slotact	toonde	Lorenzo	Berwouts	
(5)	waarom	hij	in	eerste	nationale	wekelijks	tot	de	uitblinkers	behoort.	De	titelhouder	won	ook	het	
superbelangrijke	treffen	tegen	Mini	Melsen	met	3-6.	Bij	het	ingaan	van	de	slotact	stond	het	evenwel	
nog	1-1.	Nadien	won	de	leidersploeg	ook	met	5-10	van	Eyjafjallajökull.	De	nieuwkomer	hield	stand	
tot	halfweg,	4-4	maar	toen	drukte	Inaki	Van	Der	Cruyssen	(6)	het	gaspedaal	wat	dieper	en	stond	er	
snel	een	beslissende	kloof	op	het	bord.		

Mini	Melsen	mag	op	een	schitterende	heenronde	terugblikken	en	als	de	inhaalwedstrijd	tegen	Père	
Total	kort	na	nieuwjaar	gewonnen	wordt,	zijn	ze	vice-herfstkampioen.	Tegen	Boca	Juniors	wonnen	ze	
met	het	kleinste	verschil,	3-2	in	een	bijzonder	spannende	partij.	Een	week	ervoor	won	David	De	Neve	
alvast	de	topper	tegen	BooneDruk	met	5-9.	Nicky	Descheemaecker	(3)	en	Simon	De	Vroe	(4)	zorgden	
voor	een	1-4	voorsprong	halfweg	en	niettegenstaande	fel	verweer	van	Jurgen	Raman	(4)	werd	dit	
verschil	nog	lichtjes	aangedikt.	De	Girafkes	lieten	iets	te	veel	punten	liggen	om	nog	mee	te	dingen	
naar	de	titel.	Tegen	Boca	Juniors	wonnen	ze	met	het	kleinste	verschil,	4-3.	Na	drie	gelijke	
tussenstanden	scoorde	Axel	Stas	dicht	tegen	het	einde	de	winninggoal.	In	de	topper	tegen	Squadra	
Gentino	moesten	ze	met	6-8	de	duimen	leggen.	Jordy	François	toonde	zich	met	vijf	treffers	de	
absolute	uitblinker	bij	het	team	van	Willy	De	Velter.	In	de	slotwedstrijd	van	2018	verloren	ze	
verrassend	met	7-6	van	Père	Total.	Bij	het	ingaan	van	de	slotact	leidde	De	Girafkes	na	vier	treffers	
van	Axel	Stas	met	5-6,	maar	in	de	slotfase	konden	Ward	en	Stijn	Polfliet	de	naald	naar	de	andere	kant	
doen	omslaan.		

Formans	Bornhem	blijft	een	certitude	op	een	plaats	in	de	topvijf.	Ze	wonnen	de	topper	tegen	
BooneDruk	met	7-4.	Een	kwartier	voor	het	einde	leidde	Boone	nog	met	3-4,	maar	in	een	sensationeel	
slot	tekende	Keanu	Van	Renterghem	(4),	topscoorder	in	tweede	nationale,		voor	de	ommekeer.	
Tegen	Boca	Juniors	moest	Bregt	Savat	wel	alles	uit	de	kas	halen	om	met	5-7	de	driepunter	binnen	te	
slepen.	Bram	Van	Driessche	toonde	zich	de	betere	afwerker	bij	de	Juniors.	Reflexion	Caféspelen	
handhaaft	zich	in	de	linkerkolom	na	een	nipte	3-4	zege	tegen	White	Hawks.	In	een	spannende	partij	
scoorde	Wout	Van	Melle	dicht	tegen	het	einde	de	winninggoal.	Meeting	Carwash	draait	middenin	en	
verloor	met	3-6	tegen	Bornhem.	Ook	hier	kon	Keanu	Van	Renterghem	pas	dicht	tegen	het	einde	voor	
de	aftekening	zorgen.	Dieter	Lampens	scoorde	twee	keer	voor	Meeting.		

Gand	St.Germain	draait	een	stuk	minder	vlot	dan	vorig	seizoen.	In	hun	laatste	wedstrijd	van	de	
heenronde	moesten	ze	tegen	Père	Total	ook	al	vrede	nemen	met	een	magere	2-2	puntendeling	in	
een	wedstrijd	met	vier	gelijke	tussenstanden.	Alexander	Ryckaert	scoorde	twee	goals	voor	Germain,	



John	De	Smet	deed	hem	dat	na	aan	de	overzijde.	Een	week	ervoor	speelden	ze	ook	tegen	MVC	Sofa	
gelijk,	7-7.	Toen	lieten	ze	in	het	tweede	wedstrijdgedeelte	een	3-5	voorsprong	uit	handen	glippen.	
Jan	De	Langhe	(4)	bracht	Sofa	knap	langszij.	Bij	Germain	scoorde	Arthur	Lesaffre	vier	keer.		Camp	Nou	
geraakt	ook	moeilijk	uit	de	bedreigde	zone,	al	verkocht	Sven	Wyckaert	zijn	huid	duur	tegen	Mini	
Melsen,	4-5.	Bij	het	ingaan	van	de	slotact	leidde	de	ex-kampioen	nog	met	4-3,	maar	in	de	beslissende	
fase	kon	Simon	De	Vroe	de	bezoekers	aan	de	zege	helpen.	Tegen	De	Girafkes	verloor	Camp	Nou	met	
het	kleinste	verschil,	5-6.	Ook	in	deze	partij	werd	in	de	slotact	een	5-4	voorsprong	prijsgegeven.	
Kenneth	Teirlynck	scoorde	de	vijf	Camp	Nou-treffers.	

Het	duel	tussen	de	twee	nieuwkomers	Rombaut	Digital	en	White	Hawks	werd	overtuigend	met	3-10	
door	Karac	Vanysackere	gewonnen.	De	Hawks	namen	de	partij	snel	in	handen	en	de	zeven	spelers	
kwamen	allemaal	tot	scoren.	Rombaut	geraakt	wat	afgezonderd	en	beseft	reeds	een	poosje	dat	het	
volgend	seizoen	alweer	in	tweede	zal	spelen.	De	enige	zege	kwam	er	tegen	Père	Total,	5-10	met	
Sanet	Nucelas	als	beste	afwerker.	De	degradatiewedstrijd	tussen	Camp	Nou	en	Eyjafjallajökull	werd	
met	5-8	door	de	nieuwkomer	gewonnen.	Halfweg	leidde	Camp	Nou	nochtans	met	3-1,	maar	in	het	
tweede	gedeelte	kon	Davy	Malysse	de	achterstand	ombuigen	in	een	meer	dan	welkome	zege.	Beide	
ploegen	blijven	echter	in	de	gevaarlijke	zone	hangen.		

	

Reeks	2A	:	Int	Mandje	duldt	geen	tegenstand	

In	deze	reeks	waren	alle	wedstrijden	voor	Kerstmis	netjes	afgewerkt	en	is	de	kampioen	gekend,	want	
halfweg	totaliseert	de	ongeslagen	nieuwkomer	Int	Mandje	maar	liefst	elf	punten	voorsprong	op	het	
duo	Den	Atelier	-	Sporting	9000.	Met	talrijke	spelers	die	op	het	hoogste	nationale	niveau	actief	zijn,	
hoort	deze	ploeg	gewoon	in	de	hoogste	reeks	van	onze	kern.	Niet	zelden	komen	er	dubbele	cijfers	op	
het	bord.	Zo	kon	ook	Axa	Gontrode	weinig	inbrengen	tegen	de	suprematie	van	de	leider,	13-4.	Jeffrey	
Verplancke	prikte	er	die	avond	zes	tegen	de	netten	en	deed	ook	Matthias	Cordonnier	met	drie	stuks	
zijn	duit	in	het	zakje.	Dichtste	achtervolger	Sporting	9000	kon	één	kwartier	gelijke	tred	houden,	maar	
halfweg	stond	het	1-3	en	Matthias	Cordonnier	(4)	liet	de	concurrent	niet	meer	naderbij	sluipen.		

Den	Atelier	moest	alles	uit	de	kas	halen	om	met	4-3	overeind	te	blijven	tegen	Opel	Van	Acker.	In	een	
spannende	partij	stond	de	eindscore	een	kwartier	voor	het	einde	reeds	op	het	bord.	Sporting	9000	
won	met	7-5	van	Sparerib	Caffee.	Pablo	Dossche	bracht	Sparerib	wel	snel	1-2	voor,	maar	nadien	
kantelde	de	partij	en	kon	het	trio	Cazaerck	-	Van	Kerkhove	-	Malysse	de	driepunter	aan	huis	houden.	
Ex-eersteklasser	MVC	Doeffinge	vinden	we	op	de	vierde	plaats,	het	nam	met	3-5	de	maat	van	MVC	
CG.	Eerder	wonnen	ze	met	8-5	van	Gentbrugge	na	vier	goals	van	Joran	Defruyt.	Het	duel	tussen	
Sporting	9000	en	Doeffinge	eindigde	onbeslist,	4-4.	Opel	Van	Acker	draait	op	de	vijfde	plaats	na	o.a.	
een	6-4	zege	tegen	Charles	de	Goal.	Loic	Mol	bracht	de	Opelbrigade	snel	3-0	voor	en	de	zege	kwam	
nadien	niet	meer	in	gevaar.		

Nieuwkomer	Axa	Gontrode	boekte	een	knappe	5-10	zege	tegen	MVC	CG.	Joshua	Van	Damme	(4)	had	
zijn	team	tegen	de	rust	al	aan	een	1-5	voorsprong	geholpen	en	de	thuisploeg	begreep	toen	al	dat	er	
niet	veel	te	rapen	zou	zijn.	MVC	CG	speelde	tegen	The	Green	Lions	4-4	gelijk	in	een	partij	waarin	het	
verschil	nooit	hoger	opliep	dan	één	goal.	Meer	onderin	deed	Sparerib	Caffee	in	de	slotwedstrijd	van	
2018	een	goede	zaak	door	met	6-4	te	winnen	van	Freddy	&	Freggles.	Arthur	Vyncke	zette	zijn	team	
voor	rust	op	de	rails,	3-0	en	dit	verschil	kreeg	Kim	Van	Loo	(3)	niet	meer	weggewerkt.	Naast	Vyncke	
scoorde	ook	Sam	Dossche	drie	keer	voor	Sparerib.		

Onderin	moeten	drie	teams	er	uit	en	de	degradatiestrijd	verloopt	dan	ook	een	stuk	spannender	dan	
de	titelrun.	AS	Roman	kreeg	geen	schijn	van	kans	tegen	Den	Atelier,	1-13	met	Ruben	Van	Severen	als	
uitblinker.	De	nieuwkomer	verloor	wel	slechts	met	het	kleinste	verschil	van	De	Copains,	9-10.	Jeroen	
De	Graeuwe	en	Thomas	Bartel	scoorden	elk	vier	goals	voor	De	Copains.	Sven	De	Croock	en	Maarten	
Dierick	prikten	er	elk	drie	binnen	voor	Roman.		

Helemaal	onderin	vinden	we	Gentbrugge	DC	en	Café	Des	Arts	en	het	onderlinge	degradatieduel	
eindigde	onbeslist	2-2,	waarmee	beide	ploegen	spijtig	genoeg	niet	veel	opschoten.	Matthias	Mottart	
scoorde	dicht	tegen	het	einde	de	gelijkmaker	voor	Gentbrugge,	dat	al	jaren	meedraait	in	deze	reeks.	
Tegen	The	Green	Lions	speelde	Gentbrugge	enkele	weken	ervoor	ook	al	3-3	gelijk.		Freddy	&	Freggles	
sprokkelde	drie	gouden	punten	tegen	De	Copains,	10-3	met	Joris	Wauman	als	betere	afwerker.	Nico	
Van	Vooren	zag	zijn	team	ook	de	maat	nemen	van	Café	Des	Arts	met	8-5.		

	

Reeks	2B	:	Kompas	Gent	de	nieuwe	leider	

In	deze	reeks	vinden	we	bovenin	een	sterk	trio	dat	voor	de	titel	strijdt.	Halfweg	totaliseert	Kompas	
Gent	één	punt	meer	dan	Los	Galacticos	en	drie	meer	dan	De	Graly's.	De	leidersformatie	hield	
doeltjeskermis	tegen	Mini	Breughelhof,	5-19.	Pieterjan	Haers	en	Gijs	Verstraete	dikten	hun	
doelpuntentotaal	die	avond	met	elk	zes	goals	aan.	Half	november	won	Kompas	ook	de	topper	tegen	
Los	Galacticos	met	10-4.	Brecht	De	Baets	(4)	nam	van	bij	de	start	de	partij	in	handen	en	dikte	het	
verschil	stelselmatig	aan.	Los	Galacticos	moest	de	leidersplaats	prijsgeven	na	een	duidelijke	8-2	
nederlaag	in	de	topper	tegen	De	Graly's.	De	thuisploeg	leidde	halfweg	met	4-1	en	daarna	werden	de	
cijfers	gewoon	verdubbeld.	Kevin	Van	De	Wiele	toonde	zich	met	drie	goals	de	best	geïnspireerde	
speler	die	avond.	Bram	Dhondt	lukte	twee	tegentreffers.	De	Graly's	lieten	in	de	slotweken	van	het	
kalenderjaar	enkele	belangrijke	punten	liggen,	want	op	de	slotspeeldag	geraakten	ze	niet	voorbij	
Dagbladh.	Westveld.	Een	kwartier	voor	het	einde	keek	Timpe	Haemelinck	zelfs	tegen	een	3-5	
achterstand	aan.	Met	twee	late	goals	werd	dus	nog	een	punt	gewonnen.	Een	week	eerder	geraakten	
de	Merelbekenaars	ook	al	niet	voorbij	het	bescheiden	MVC	Tronchiennes,	5-5.		

Achter	het	leiderstrio	volgt	Sporting	Baida	op	de	vierde	plaats.	Tegen	Il	Padrino	wonnen	ze	met	
duidelijke	3-8	cijfers.	Beide	ploegen	beschikten	die	avond	over	slechts	vijf	spelers.	Jan	Geers	toonde	
zich	met	vier	treffers	de	beste	afwerker.	Celtic	Towers	draait	op	de	vijfde	plaats	na	een	6-4	zege	
tegen	Mini	Breughelhof.	Sven	De	Volder	(3)	zorgde	voor	het	verschil	naar	het	einde	toe.	Kevin	
Verbeeck	scoorde	de	vier	treffers	aan	de	overzijde.	Tegen	hun	dichtste	belager	Dagbladh.Westveld	
(6de	plaats)	verloor	Jan	Toye	met	8-5.	Bjorn	Moentjens	en	Senne	Morren	scoorden	elk	drie	keer	voor	
de	thuisploeg.	De	Wase	derby	tussen	Pilleken	eps	en	Hasta	Curva	werd	met	7-4	door	Davy	Kerre	
gewonnen.	Halfweg	leidden	Pilleken	met	4-1	en	dit	verschil	bleef	intact	tot	het	eindsignaal.	Bij	een	
collectief	sterk	Pilleken	scoorden	de	zeven	spelers	elk	één	keer.		

In	de	rechterkolom	deed	MVC	Delta	een	schitterende	zaak	door	met	8-5	te	winnen	van	Sir	Eddie.	De	
thuisploeg	toonde	zich	van	begin	tot	einde	iets	gevaarlijker	dan	de	bezoekers.	Tegen	MVC	Selecao	
deelde	Delta	de	buit,	4-4.	De	vier	treffers	van	Selecao	werden	pas	in	de	slotact	gescoord.	Monopole	
geraakt	niet	uit	de	gevarenzone	na	een	nieuwe	9-7	nederlaag	tegen	Hasta	Curva.	Pieter	Broeckaert	
(3)	hielp	zijn	ploeg	aan	een	snelle	voorsprong	en	Ilias	Tigra,	ook	goed	voor	drie	goals,	zorgde	er	
nadien	voor	dat	het	verschil	intact	bleef.	Hekkensluiter	Il	Padrino	geeft	de	strijd	zeker	nog	niet	op	en	
won	met	5-6	van	Sir	Eddie.	Via	het	trio	Kenny	Hoste	-	Willem	Van	Brempt	-	Joanthan	Delbeke	hadden	



ze	een	kwartier	voor	het	einde	bij	een	2-5	voorsprong	de	schaapjes	op	het	droge,	maar	ze	kregen	het	
uiteindelijk	toch	nog	warm.	Tronchiennes	geraakte	van	de	laatste	plaats	weg	door	met	6-7	te	winnen	
van	Celtic	Towers.	Thibaut	Van	Den	Berghe	boog	in	de	slotact	een	4-2	achterstand	om	in	een	nipte	
zege.	Thomas	Arnauw	en	Stijn	Bultinck	scoorden	elk	twee	keer	aan	de	overzijde.		

	

Reeks	2C	:	Sparta	Kaisers	loopt	verder	uit	

Halfweg	bedraagt	het	verschil	tussen	herfstkampioen	Sparta	Kaisers	en	dichtste	achtervolger	Vollen	
Tsjoep	vijf	punten.	In	het	eerste	competitiegedeelte	moest	Sparta	Kaisers	maar	één	keer	een	
gelijkspel	toestaan	en	dat	was	in	de	allerlaatste	wedstrijd	van	de	heenronde,	6-6	tegen	Citadel	Park	
Rangers.	Nieuwkomer	Gent	'90	gaf	flink	weerwerk	tegen	de	leider,	1-1	halfweg	en	2-3	bij	het	ingaan	
van	de	slotact,	maar	via	Pieter	De	Baene	(3)	uiteindelijk	toch	3-6.	Tegen	Clio	Gent	liep	het	veel	vlotter	
voor	Sparta,	6-1	halfweg	en	uiteindelijk	dubbele	cijfers,	10-3	met	Stijn	Vanoverschelde	als	
uitstekende	afwerker.	Vollen	Tsjoep	gaat	De	Schuimforellen	vooraf	en	nam	duidelijk	afstand	van	
Dansjeins,	maar	omdat	Dansjeins	een	geschorste	speler	hadden	opgesteld	(onbewust)	werd	de	score	
omgebogen	naar	0-5.	Citadel	Park	Rangers	vinden	we	als	nieuwkomer	op	een	knappe	vierde	stek.	
Enkel	tegen	Vollen	Tsjoep	konden	ze	een	half	uur	gelijke	tred	houden.	Nadien	forceerden	Gilles	
Verbraecken	en	Thibaut	De	Bruycker	de	3-9	zege	voor	de	vice-leider.		

Spectex	en	Tuanis	draaien	vlot	in	de	linkerkolom.	In	het	onderlinge	duel	toonde	Tuanis	zich	ietsje	
sterker.	De	wedstrijd	kwam	maar	traag	op	gang,	maar	nadien	voerden	Jasper	Cosyns	en	Freek	
Delvaux	de	bezoekers	naar	een	knappe	driepunter.	Hendrik	Spijk	scoorde	twee	keer	voor	Spectex.	
Union	Maptiko	valt	net	uit	de	topvijf	na	een	3-7	nederlaag	tegen	Spectex.	Met	slechts	vijf	spelers	aan	
de	aftrap	moesten	ze	voortdurend	tegen	een	kleine	achterstand	opboksen	en	naar	het	einde	toe	kon	
Geertjan	Vanmeirhaeghe	een	definitieve	kloof	op	het	bord	brengen.	Overpoort	Bowl	staat	net	
middenin	en	sloot	het	seizoen	af	met	een	overtuigende	3-12	overwinning	tegen	Dansjeins.	Halfweg	
stond	het	reeds	1-5	en	Carlo	Waelens	(5)	dikte	dit	verschil	nadien	nog	fors	aan.		

DF	Clio	Gent,	vorig	seizoen	nog	in	eerste,	geraakt	niet	op	het	gewenste	toerental	en	verloor	met	6-10	
van	nieuwkomer	Gent	'90.	Halfweg	leidde	Kirsten	Schatteman	nochtans	met	5-3.	In	de	slotact	kon	
Elias	Hemelaer	(5)	de	achterstand	ombuigen	in	een	knappe	zege	voor	de	Gentse	bezoekers.	Voor	de	
Gentenaars	een	welkome	zege,	want	de	nieuwkomers	hebben	het	niet	zo	gemakkelijk.	MVC	Saltinho	
werd	ook	al	met	4-12	ingepoeierd	door	De	Schuimforellen.	Mathieu	Stevens	(5)	speelde	op	een	ietsje	
te	hoog	niveau	voor	Saltinho.	Aude	au	Vin	staat	net	boven	de	drie	bedreigde	ploegen	en	verloor	met	
9-11	van	Dansjeins.	In	een	boeiende	kamp	leidde	de	thuisploeg	via	Stijn	Eeckhout	en	Niels	
Timperman	halfweg	met	5-4,	maar	nadien	konden	Kevin	Braeckman	en	Nicolas	De	Winter	(3)	de	
achterstand	ombuigen	in	een	meer	dan	deugddoende	zege.	De	rode	lantaarn	is	halfweg	in	het	bezit	
van	ZerOtel	dat	in	de	voorbije	14	wedstrijden	nog	maar	twee	overwinningen	liet	inschrijven.	Tegen	
Ledebronx	verloor	Aster	Nzeyimana	met	1-5.	Tegen	Maptiko	werd	met	het	kleinste	verschil	verloren,	
6-7.	Wie	onderin	bengelt,	heeft	het	ook	altijd	een	stuk	moeilijker	om	het	geluk	te	forceren.		

	

	

	

	

	

Reeks	3A:	The	Calimeros	slaat	tienpuntenkloof	

In	ons	eerste	nummer	durfden	we	reeds	aangeven	dat	de	kampioen	in	deze	reeks	gekend	was.	
Halfweg	bedraagt	het	verschil	tien	punten	met	FCE	Automatiek	en	totaliseert	Steven	De	Mey	nog	
steeds	het	maximum.	De	ploeg	gaf	ook	reeds	aan	dat	ze	de	promotie	aandurven	en	we	gaan	er	nu	al	
vanuit	dat	deze	ploeg	eind	augustus	in	de	tweede	reeks	zal	starten.	De	herfstkampioen	nam	vlot	de	
maat	van	Devaldo	Rojo,	10-3	met	halfweg	een	tussenstand	van	6-1	en	een	tegenstander	die	toen	al	
begrepen	had	dat	een	stunt	er	niet	in	zat.	Steven	De	Mey	en	Kevin	Roeland	scoorden	elk	drie	keer.	
Automatiek	kende	weinig	problemen	met	Bij	Boer	Jan,	5-13.	David	en	Diederik	Van	Den	Neste	
leidden	van	begin	tot	einde.	Robby	Coussement	kroonde	zich	met	vijf	goals	als	beste	afwerker.		De	
vice-leider	zag	het	verschil	met	de	koploper	wel	aangroeien	na	een	5-7	nederlaag	tegen	Los	
Borrachos.	Koutar	Soufiang	zette	de	thuisploeg	snel	op	een	0-3	achterstand	en	de	kloof	geraakte	niet	
meer	gedicht.		

Expats	Gent	deelt	de	derde	plaats	met	KPV,	de	nieuwkomers	in	deze	reeks	doen	het	dus	gewoon	
schitterend.	Expats	nam	met	5-3	de	maat	van	Bij	Boer	Jan.	Na	een	gelijke	tussenstand	halfweg	
scoorde	Luis	Navarrete	vier	keer	op	rij.	KPGV	haalde	het	met	7-5	van	Los	Borrachos.	Halfweg	leidde	
Wim	Roose	nochtans	met	2-4,	maar	in	het	tweede	gedeelte	tekende	Josias	Mpinna	voor	de	
ommekeer.	Lazio	Coma	vervolledigt	de	topvijf	en	nam	met	0-3	de	maat	van	De	Tempeliers,	dat	
intussen	wel	verlost	is	van	de	rode	lantaarn.	Bram	Oosterlinck	scoorde	twee	keer	voor	Lazio.	Lazio	
won	ook	de	topper	tegen	KGPV	met	4-2	met	dit	keer	Simon	Michels	in	een	uitblinkersrol.		

De	Kapoenen	staat	net	middenin,	maar	verloor	wat	onverwacht	met	4-1	van	Shakhtar	Beenhesp.	Bij	
het	ingaan	van	de	slotact	stond	het	nog	1-1,	maar	toen	loodste	Anton	Wallaert	Shakhtar	naar	de	
zege.	Omerta	vertoeft	ook	in	de	zowat	grijze	middenmoot	en	duldde	geen	tegenstand	van	Devaldo	
Rojo,	1-7.	Het	verschil	kwam	er	vooral	na	rust.	Racing	Rogolle	vertoeft	in	het	gezelschap	van	De	
Kapoenen	na	een	6-4	overwinning	tegen	FC	Walrus.	Een	kwartier	voor	het	einde	leidde	de	
nieuwkomer	nog	met	3-4,	maar	in	de	beslissende	fase	loodste	Ruben	Van	Kerhove	zijn	team	naar	de	
zege.	FC	Walrus	moet	nochtans	dringend	wat	punten	vergaren.	De	rode	lantaarn	is	halfweg	in	het	
bezit	van	Paalbinnen,	dat	met	12-5	de	duimen	moest	leggen	voor	De	Kapoenen.	Halfweg	leidde	de	
hekkensluiter	met	1-2,	maar	daarna	ontbonden	Arne	Samijn	en	Tijs	Vanslambrouck	hun	duivels.	De	
hekkensluiter	won	in	de	slotweek	wel	met	6-3	van	Omerta	dankzij	het	trio	Koen	Ackerman-Kevin	
Rouges-Joost	Ackerman.	Koen	Wildemeersch	scoorde	de	drie	Omertatreffers.	

	

Reeks	3B	:	Cercle	Sportif	Gent	neemt	de	leiding	over	

Cercle	Sportif	draait	halfweg	met	één	punt	voorsprong	op	De	Sausers	en	drie	op	Dynamo	Deklat.	
Racing	Sporting	kreeg	tegen	de	leider	geen	voet	aan	de	grond	en	verloor	met	0-7.	Cercle	speelde	van	
begin	tot	einde	een	versnelling	hoger.	Tom	Maertens	toonde	zich	met	drie	goals	de	beste	afwerker.	
Tegen	Concrete	United	liep	het	een	stuk	minder	vlot,	5-6	bij	het	ingaan	van	de	slotact	en	pas	toen	
kon	Tom	Maertens	(3)	wat	meer	zekerheid	brengen	en	won	Cercle	met	6-9.	De	Sausers	verspeelde	de	
leidersplaats	door	4-4	gelijk	te	spelen	tegen	Oud	Ijzer,	dat	nochtans	maar	met	vijf	spelers	aan	de	
aftrap	verscheen.	Jarne	De	Backer	leidde	een	kwartier	voor	het	einde	met	4-2,	maar	in	de	slotfase	
bracht	Gilles	Matthys	de	opponent	langszij.	Dynamo	Deklat	verspeelde	op	de	laatste	speeldag	de	
herfsttitel	door	met	7-5	te	verliezen	van	De	Coulissen.	De	ex-leider	nam	nochtans	een	geslaagde	start	



en	leidde	halfweg	met	2-5	via	Dirk	Devos	(3).	In	het	tweede	wedstrijdgedeelte	liep	het	voor	geen	
meter	meer	en	nadat	Pieter	Vanackere	(5)	zijn	team	eerst	langszij	gebracht	had,	zorgde	hij	in	de	
slotact	voor	een	prestigieuze	overwinning.	

De	Daltons	draait	vlot	mee	bovenin	en	won	met	duidelijke	9-2	cijfers	tegen	Oud	Ijzer.	Tom	Maene	
bleek	onhoudbaar	die	avond	en	scoorde	maar	liefst	zes	keer.	Begin	december	won	De	Daltons	ook	de	
topper	tegen	Team	Teheran	met	4-5	met	alweer	drie	goals	van	Tom	Maene.	Bernd	Kesteleyn	nette	er	
drie	aan	de	overzijde.	Panta	Rhei	deelt	halfweg	de	vijfde	plaats	met	Team	Teheran	en	boekte	een	
knappe	7-2	zege	tegen	MVC	Rabotvins.	Het	trio	Rik	Spanhove	-	Jan	Van	De	Velde	-	Fabian	Dequidt	
scoorde	elk	twee	goals	in	een	wedstrijd	die	de	thuisploeg	van	begin	tot	einde	onder	controle	had.	
Quantico	viel	uit	de	topvijf	na	een	3-7	nederlaag	tegen	Oxfarm	Gent.	Yenten	Van	Der	Stede	bracht	de	
bezoekers	nog	voor	rust	1-3	voor	en	Alain	Hoogstoel	vond	geen	passende	tegenzet	en	zag	het	
verschil	alleen	maar	hoger	oplopen.	In	de	speelweek	ervoor	won	Quantico	wel	knap	van	De	Daltons	
met	7-9	met	Olivier	Van	Der	Eecken	in	een	uitblinkersrol.	Ardi	Devriendt	scoorde	drie	keer	voor	De	
Daltons.		

Concrete	United	doet	er	alles	aan	om	de	aansluiting	met	de	middenmoot	niet	te	verliezen	en	won	
met	8-11	van	Patrick	1892.	Steven	Genbrugge	(4)	bracht	de	thuisploeg	snel	4-2	voor,	maar	in	de	
slotact	tekenden	Steven	Langenaken	en	Egon	Braem,	beiden	vier	goals,	voor	de	ommekeer.	
Hekkensluiter	DonkeySjot	moest	tot	18	december	wachten	op	een	eerste	zege,	4-3	tegen	Team	
Teheran.	Jens	Boute	had	met	drie	treffers	een	ruim	aandeel	in	deze	meer	dan	deugddoende	
overwinning	en	hopelijk	de	start	van	een	reeks.	
	

	
	

CERCLE	SPORTIF	pronkt	met	de	herfsttitel	

Boven:	Maarten	De	Smidt,	Kris	De	Maesschaelck,	Jeroen	Ducheyene,	Jeroen	De	Veirman	en	Paul	
Vandaele.		Onder:	Karel	Puype,	Rutger	Moelaert	en	Roel	Vandaele	

	
	

DE	SAUSERS	vinden	we	halfweg	op	de	tweede	plaats.	

Boven:	Van	Riet	Thibaut,	Spaans	international,	De	Coninck	Joachim	met	kleine	spruit	Nova	en	De	
Grande	Xavier.	Onder:	De	Backer	Jarne,	Van	Hoever	Kjell,	Rigaux	Mike	en	Wauters	Tom.	

	

Reeks	3C	:	MVC	Boavista	op	weg	naar	nieuwe	titel	

Halfweg	leidt	MVC	Boavista	de	dans	met	zes	punten	voorsprong	op	de	Omgekeerde	Wereld.	Jenten	
Vlaeminck	boekte	een	knappe	3-7	zege	tegen	Metalfire+.	Stijn	Steenkiste	bracht	de	leider	nog	voor	
rust	0-3	voor	en	de	zege	kwam	daarna	geen	moment	meer	in	gevaar.	De	Omgekeerde	Wereld	won	
op	een	schitterende	wijze	de	topper	tegen	Real	Amigos	met	7-15.	De	thuisploeg	voelde	van	bij	de	
eerste	baltoets	dat	de	tegenstander	een	maatje	te	groot	was.	Willem	Van	Titelboom	mocht	achter	
alle	spelersnamen	een	streepje	op	het	wedstrijdblad	invullen,	een	gave	collectieve	prestatie	dus.	De	
administratie	op	orde	krijgen	lijkt	de	grootste	opdracht	voor	dit	team.		

Real	Amigos	staat	halfweg	op	een	knappe	derde	plaats	en	nam	vrij	gemakkelijk	de	maat	van	De	
Wacko's,	3-8.	De	iets	oudere	thuisploeg	kon	tot	de	rust	gelijke	tred	houden,	maar	de	ademvoorraad	
bleek	opgebruikt	en	in	het	tweede	wedstrijdgedeelte	kon	het	team	van	Mathias	Polet	het	verschil	
stelselmatig	opvoeren.	FC	Pluisje	deelt	de	vijfde	plaats	met	Thomas	Cook	Sport	na	een	4-2	zege	tegen	
De	Sluwe	Vos.	Dirk	Verhoeven	kon	na	rust	een	0-2	achterstand	ombuigen	in	een	knappe	zege.	
Thomas	Cook	liet	kostbare	punten	liggen	door	met	6-8	te	verliezen	van	Galatasaray	Ledeberg.	Arne	
Verhelst	(7)	bracht	zijn	team	nog	voor	rust	0-4	voor	en	de	reisorganisatoren	stonden	voor	een	
hopeloze	achtervolging.	Ojoo	draait	net	in	de	linkerkolom	na	een	nipte	5-4	zege	tegen	Metalfire+.	
Nikolaas	Onderbeke	tekende	voor	de	2-0	voorsprong	halfweg	en	in	de	slotact	scoorde	Nicolas	
Vanermen	ook	nog	twee	keer	zodat	het	kleinste	verschil	op	het	bord	bleef.		



In	de	rechterkolom	deelden	Uts	&	Bluts	de	punten	met	HA',	4-4.	Via	goals	van	Alex	De	Bruyne	en	
Leander	Van	Dingenen	leidde	Uts	halfweg	met	4-2,	maar	in	de	slotact	bracht	Tom	Dekyvere	zijn	team	
nog	knap	langszij.	In	de	week	ervoor	liet	HA'	een	knappe	8-5	zege	optekenen	tegen	Ojoo.	In	deze	
partij	pakte	Ruben	Brondeel	uit	met	vier	goals.	Sparta	Cool	Cast	moest	noodgedwongen	forfait	geven	
tegen	De	Omgekeerde	Wereld,	maar	mocht	belangrijke	punten	inschrijven	na	een	3-4	zege	tegen	
HA'.	De	eindscore	stond	een	kwartier	voor	het	einde	reeds	op	het	bord.	Bij	The	Luciano's	beginnen	
de	jaartjes	en	bij	sommigen	ook	de	kilootjes	te	wegen.	De	ploeg	sluit	de	rij	en	kon	ook	tegen	De	
Sluwe	Vos	weinig	inbrengen,	9-5.	Via	Carl	Van	Cauwenberghe	bleek	de	wedstrijd	halfweg	bij	een	5-1	
tussenstand	reeds	gespeeld.	In	het	derde	kwart	milderde	Tomas	Van	Landeghem	knap	tot	5-4,	maar	
de	thuisploeg	merkte	bijtijds	het	gevaar	en	stak	een	tandje	bij.	Tegen	Sparta	Cool	Cast	werd	een	
tweede	zege	ingeschreven,	2-6	met	alweer	Van	Landeghem	als	belangrijkste	afwerker	(4).	

	

Reeks	3D	:	Het	venijn	zit	in	de	staart	voor	Atletico	Patron		

In	deze	reeks	reeg	Atletico	Patron	twaalf	opeenvolgende	zeges	aan	elkaar.	Tussen	Kerst	en	Nieuwjaar	
liep	het	in	de	inhaalwedstrijd	tegen	MVV	Lumbagoal	half	mis.	Mathee	Van	Holderbeke	bracht	de	
leider	in	het	eerste	kwart	vlot	3-0	voor,	maar	halfweg	was	alles	te	herdoen.	In	de	slotact	zette	het	
duo	Sander	Huyge	-	Bert	Melkenbeek	de	koploper	zelfs	op	achterstand,	maar	op	de	valreep	scoorde	
Diederik	Opsomer	nog	de	gelijkmaker.	Atletico	won	tegen	MVC	Negenduust	met	7-5.	Mattis	Even	
bracht	de	leider	nog	voor	rust	3-1	voor	en	Simon	Leneeuw	zorgde	er	nadien	voor	dat	deze	
voorsprong	intact	bleef.	Felle	tegenstand	kreeg	de	leider	van	Lil'P	Explosion,	een	zege	met	het	
kleinste	verschil,	6-7.	Mathee	Van	Holderbeke	bracht	de	leidersploeg	tegen	de	rust	2-4	voor,	maar	
verder	afstand	nemen	zat	er	niet	in.	Integendeel,	na	de	aansluitingstreffer	van	Frederik	Van	De	Velde	
werden	het	nog	bange,	laatste	minuten.	Bavet	Unite	volgt	op	de	tweede	plaats	op	zes	punten.	
Matthias	Lezy	(3)	sprokkelde	drie	mooie	punten	in	de	topper	tegen	Nieuw	Kasteelke,	4-3.	De	
clubsecretaris	bracht	zijn	team	snel	2-0	voor,	maar	heel	snel	werd	er	gemilderd	en	bleef	het	
spannend	tot	het	laatste	fluitsignaal.	De	Blauwe	Tovenaars	lieten	een	knappe	6-7	zege	inschrijven	
tegen	MVV	Lumbagoal.	Bij	het	ingaan	van	de	slotact	leidden	de	Tovenaars	via	Kristof	Imschoot	met	
riante	2-5	cijfers,	maar	na	vier	tegentreffers	van	Wouter	Vandergucht	werd	het	nog	bijzonder	
spannend.	Eerder	liet	Bart	De	Waele	een	ferme	steek	vallen	door	met	3-5	te	verliezen	van	P.E.B.		

In	de	rechterkolom	deelden	Treety	MiraCKLes	en	De	Poetjes	de	buit,	2-2	met	een	late	gelijkmaker	
van	Jeroen	Verschueren	voor	MiraCKLes.	Elektro	Van	Hecke	boekte	een	belangrijke	zege	tegen	P.E.B.,	
6-2.	Door	deze	zege	geraakten	de	techniekers	uit	de	gevaarlijke	zone.	Onderin	boekte	Lil'P	Explosion	
een	heel	belangrijke	12-8	zege	in	de	degradatietopper	tegen	P.E.B.	Opvallend	feit	was	heel	zeker	dat	
bij	de	thuisploeg	slechts	twee	spelers	tot	scoren	kwamen.	Jonas	Gosseye	en	Pieter	Vanherreweghe	
verdeelden	broederlijk	het	dozijn.	Door	deze	zege	werd	de	rode	lantaarn	doorgegeven	aan	ESC	Gent.	
De	hekkensluiter	kon	nog	maar	één	zege	inschrijven,	maar	kreeg	tegen	StoryMe.com	geen	kans.	Jan	
Ketelers	scoorde	drie	goals.		

	

	

	

	

	

Reeks	3E:	The	A-Team	houdt	het	spannend	

Het	werd	een	drukke	kerstperiode	voor	The	A-Team	dat	tussen	Kerst	en	Nieuwjaar	twee	
inhaalwedstrijden	afwerkte.	Steven	Mahieu	haalde	zes	op	zes	in	deze	twee	toppers	en	daardoor	blijft	
het	spannend,	want	op	de	allerlaatste	speeldag	(30.12)	won	The	A-Team	de	absolute	topper	tegen	
leider	Young	Boys	Bornhem	met	6-2	en	volgen	ze	na	deze	zege	samen	met	Komma	Rip	op	vier	punten	
van	Benjamin	Van	Synghel.	In	de	topper	werd	niet	gescoord	voor	rust	en	leidde	Bornhem	met	1-2	bij	
het	ingaan	van	de	slotact.	In	een	wedstrijd	met	veel	inzet	scoorde	The	A-Team	in	de	slotact	nog	vijf	
keer	en	werden	er	dus	net	voor	nieuwjaar	gouden	punten	ingeschreven.	Bornhem	moest	ook	alles	
uit	de	kas	halen	om	MVC	Klublr	met	5-6	te	verslaan.	Een	kwartier	voor	het	einde	keken	ze	nog	tegen	
een	5-4	achterstand	aan,	maar	twee	late	treffers	van	Sali	De	Ville	leverden	in	extremis	nog	drie	
punten	op.	Met	vier	punten	voorsprong	zijn	de	schaapjes	nog	niet	op	het	droge	voor	de	niet	meer	zo	
jonge	Young	Boys,	maar	het	blijft	een	bonus	die	de	achtervolgers	moeten	wegwerken.	The	A-Team	
haalde	het	alvast	met	duidelijke	10-4	cijfers	van	Alchemist	Sport	via	vier	treffers	van	Wouter	Maes.	
Komma	Rip	volgt	eveneens	op	de	tweede	plaats	en	haalde	fors	uit	tegen	Joga	Bonito,	1-9.	Thomas	
Lagae	toonde	zich	met	vier	goals	de	beste	afwerker.		Minder	goed	verging	het	hen	tegen	Olympique	
Magnifique,	10-7	met	Dieter	Gillis	(5)	als	uitblinker	bij	de	thuisploeg.	Komma	Rip	won	wel	de	topper	
tegen	The	A-Team	met	5-6.	Erik	Claeys	had	met	vier	goals	een	ruim	aandeel	in	deze	zege.	

De	Bierfalo's	zag	het	verschil	met	de	drie	tenoren	aangroeien	na	een	8-5	nederlaag	tegen	Alchemist	
Sport.	Benjamin	Callens	en	Louis	Libeert	scoorden	elk	een	hattrick.	Eratic	handhaaft	zich	in	de	
linkerkolom,	maar	liet	twee	kostbare	punten	liggen	tegen	Forza	Da	Mario,	7-7.	Vincent	Van	Severen	
had	Eratic	in	het	derde	kwart	3-4	voorgebracht,	maar	David	Guldemont	bracht	Forza	in	de	slotact	
langszij.	Cocoon	vinden	we	halfweg	de	rij	en	de	Waarschootse	ploeg	kon	niet	stunten	tegen	leider	
Bornhem,	8-3	met	Stan	Debussche	(3)	als	beste	afwerker	bij	de	leiders.		

Charlie	Shot	blijft	hekkensluiter,	want	tegen	het	geplaagde	MVC	Klublr	(forfait	tegen	De	Bierfalo's)	
verloren	ze	met	4-7.	Francis	De	Meulemeester	kon	de	bezoekers	nog	voor	rust	1-4	voorbrengen	en	
dit	verschil	bleek	beslissend.	De	hekkensluiter	lukte	wel	een	2-2	gelijkspel	tegen	't	Verschil.	Johnny	
Roelandts	kon	voor	rust	2-0	uitlopen,	maar	in	de	slotfase	bracht	Taulant	Cangai	de	bezoekers	langszij.		
Skilluminati	geeft	de	strijd	nog	niet	op	en	won	overuigend	met	14-6	van	Forza	Da	Mario.	Halfweg	
stond	het	reeds	5-0	en	daarna	dikte	uitblinker	Senne	Goemare	(7)	het	verschil	nog	aan.	Ook	Jelle	
Magerman	toonde	zich	met	vier	goals	van	zijn	beste	zijde.		Tegen	Klublr	speelde	de	Oosterzeelse	
ploeg	ook	al	5-5	gelijk	in	een	wedstrijd	waarin	beide	teams	beurtelings	de	leiding	verwierven.		

	

Reeks	3F	:	Vier	regelrechte	titelkandidaten	

In	ons	eerste	nummer	na	dik	twee	speelmaanden	stond	de	ganse	linkerkolom	op	een	voorschoot	van	
enkele	punten	geklasseerd.	Na	de	eerste	ronde	rest	er	nog	een	kwartet	dat	iets	boven	de	
concurrentie	uitsteekt.	De	herfsttitel	ging	op	de	valreep	naar	Germinal	Speakers	dat	tussen	Kerst	en	
Nieuwjaar	de	maat	nam	van	Café	De	Karper,	7-5.	Ongenaakbaar	is	de	leider	zeker	niet,	want	zo	
speelden	ze	4-4	gelijk	tegen	Atom	Solar,	een	tegenstander	die	de	voorlaatste	plaats	bezet.	Andreas	
Lepoutre	bracht	Atom	dicht	tegen	het	einde	langszij.	Tegen	Webben	Brood	hadden	ze	ook	al	niet	
veel	overschot,	4-5	in	een	zeer	gelijkopgaande	wedstrijd.	DDT	OKE	Cars	verspeelde	de	herfstkroon	
door	met	9-6	te	verliezen	van	Hestur	Typpi.	Jürgen	Vanderaa	bracht	Typpi	voor	rust	6-3	voor	en	Lens	



Lapauw	(5)	zorgde	er	nadien	voor	dat	de	ex-leider	dit	verschil	niet	meer	gedicht	kreeg.	Het	verschil	
met	de	leider	bedraagt	amper	twee	punten.	Shoeshotters	volgt	op	drie	punten	en	de	familie	
Schoenmaekers	nam	heel	vlot	afstand	van	Hangover	'96,	dat	pas	in	de	slotact	een	eerste	opening	
vond.	Matthijs	Schoenmaekers	toonde	zich	met	vier	goals	de	beste	afwerker.	Minder	goed	verging	
het	hen	tegen	Real	Oosterzele,	11-6.	De	toenmalige	leidersploeg	verscheen	slechts	met	vier	spelers	
aan	de	aftrap	en	dat	bleek	een	onbegonnen	zaak.	Tegen	Great	Balls	of	Fire	keken	De	Schoenmaekers	
een	kwartier	voor	het	einde	tegen	een	2-3	achterstand	aan,	maar	in	een	uiterste	krachtinspanning	
werd	deze	achterstand	nog	omgebogen	in	een	nipte	zege.		

JTS	Fiers,	de	eerste	competitieleider,	vinden	we	na	een	kleine	inzinking	op	de	vierde	stek	op	vier	
punten	van	de	nieuwe	koploper.	Tegen	't	Misverstand	wonnen	ze	met	5-7.	Kapitein	Thomas	
Vercaigne	bracht	zijn	team	in	het	eerste	kwart	0-3	voor.	Na	rust	kon	't	Misverstand	lichtjes	milderen,	
maar	echt	bedreigen	zat	er	niet	meer	in.	Tegen	De	Karper	moest	Lieven	Vercaemer	met	6-9	de	
duimen	leggen.	Wesley	Colanbeen	was	met	vijf	goals	de	absolute	uitblinker	die	avond.	ATS	Soccer	
Team	staat	net	middenin	en	deelde	de	punten	met	Café	De	Karper,	5-5.	Jonathan	De	Vlam	zag	een	
vroege	4-1	voorsprong	voor	De	Karper	nadien	wegsmelten.	Dries	Dury	(3)	scoorde	dicht	tegen	het	
einde	de	gelijkmaker.	Sparta	Hazards	bezet	de	laatste	plaats	en	kon	het	ook	tegen	Webben	Brood	
niet	waarmaken,	2-4.	Bram	Serranne	bracht	de	Merelbeekse	bezoekers	nog	voor	rust	1-3	voor	en	de	
thuisploeg	bleef	ook	na	rust	zo	goed	als	onmondig.	In	de	slotwedstrijden	van	2018	kwamen	ze	beter	
uit	de	verf,	want	zo	gaven	ze	een	degelijke	repliek	aan	Café	De	Karper,	4-4	halfweg	maar	toen	sloeg	
Bart	Jonckheere	een	kloofje	dat	Niels	De	Leeuw	(3)	niet	meer	gedicht	kreeg.	In	de	allerlaatste	
wedstrijd	van	het	jaar	speelden	ze	knap	4-4	gelijk	tegen	Hestur	Typpi.	Nicolas	Dierckens	bracht	Typpi	
snel	op	een	dubbele	voorsprong,	maar	halfweg	leidde	Hazards	ineens	met	4-3.	Typpi	trof	nadien	
enkele	keren	paal	en	lat	en	met	nog	een	kwartier	te	gaan	stond	het	eindresultaat	reeds	op	het	bord.	

	

Reeks	3G	:	Olympique	Flâneur	met	kleine	voorsprong	

In	deze	reeks	tellen	we	halfweg	nog	drie	regelrechte	titelkandidaten	die	op	amper	twee	punten	van	
elkaar	staan.	Helemaal	bovenin	vinden	we	het	getalenteerde	Olympique	Flâneur	dat	in	de	voorbije	
periode	Gienen	Druk	van	de	eerste	plaats	verdrong.	Dit	gebeurde	in	de	slotweek	van	de	heenronde	
toen	Flâneur	het	rechtstreekse	duel	tegen	Gienen	Druk	met	8-11	won.	De	nieuwe	leider	toonde	zich	
van	begin	tot	einde	de	betere	ploeg	en	vooral	Mathies	Gijsels	bleek	met	zes	treffers	outstandig	die	
avond.	Mathias	Present	scoorde	vier	goals	voor	de	thuisploeg.	Eerder	liet	Gienen	Druk	ook	al	
kostbare	punten	liggen	tegen	Buzze	Bears,	5-5.	Stijn	Cocquyt	moest	zich	reppen	om	nog	een	punt	uit	
de	brand	te	slepen	voor	de	toenmalige	leidersploeg.	Footinstruct	is	de	derde	eend	in	de	bijt	en	de	
broertjes	Candries	wonnen	met	9-5	van	Mini	KBC.	Bij	het	ingaan	van	de	slotact	stond	het	4-4,	maar	in	
de	beslissende	fase	tekende	Joeri	De	Rudder	(5)	voor	het	verschil.	Footinstruct	verloor	met	het	
kleinste	verschil	de	topper	tegen	Flâneur,	8-7.	Bij	het	ingaan	van	de	slotfase	stond	het	5-5,	maar	in	de	
slotminuut	scoorde	Bram	Van	Herzele	(5)	de	winninggoal.	Bram	Candries	scoorde	vier	keer	aan	de	
overzijde.		

Geelzwart	Elfendertig	bezet	de	vierde	plaats	en	Cliff	Debue	zag	het	verschil	met	de	koplopers	
aanzwellen	na	een	4-8	nederlaag	tegen	MVC	Lansweeper.	Ook	in	deze	partij	kwam	het	definitieve	
verschil	er	pas	in	de	slotfase	via	Bram	Van	De	Rostyne.	Viking	United	vinden	we	halfweg	op	de	vijfde	
stek	en	de	Vikingers	sloten	het	oude	kalenderjaar	af	met	een	0-7	zege	tegen	Pane	&	Vino.	Tom	

Lagaert	en	David	Van	Boxstael	toonden	zich	de	betere	afwerkers.	Viking	toonde	zich	ook	de	betere	in	
de	subtopper	tegen	Geelzwart,	7-5	met	Simon	Van	Der	Meeren	(4)	als	uitblinker.	Buzze	Bears	
verwees	in	de	slotweek	De	Protputters	naar	de	rechterkolom,	5-1.	Stan	De	Grove	mocht	zich	met	drie	
treffers	wedstrijdwinnaar	noemen.	MVC	Lansweeper	doet	het	schitterend	dit	jaar,	maar	had	de	
handen	vol	met	Oranjeberg,	13-11.	Er	was	een	bovenste	beste	Bram	Van	De	Rostyne	(10)	nodig	om	
de	bezoekers	af	te	houden.	Jens	Van	Den	Mergel	scoorde	vijf	keer	voor	Oranjeberg.	

Op	de	slotdag	van	de	eerste	ronde	boekte	Team	Jimi	in	het	kader	van	het	behoud	een	belangrijke	3-6	
zege	tegen	FC	Krokodil.	In	een	genietbare	partij	zorgde	Niels	Franckaert	na	rust	voor	een	beslissende	
voorsprong.	Eerder	op	de	maand	verloor	Team	Jimi	het	degradatieduel	tegen	Pane	&	Vino	met	4-7.	
Jari	Goeminne	had	met	vier	goals	uiteraard	een	groot	aandeel	in	deze	zege.	Hekkensluiter	Realo.com	
mocht	nog	maar	één	keer	vieren,	7-5	tegen	Mini	KBC	met	vijf	treffers	van	Kenneth	Van	
Nieuwenhuyze.	Tegen	subtopper	Geelzwart	Elfendertig	speelden	ze	knap	4-4	gelijk.	

	

Reeks	4A	:	Sporting	Cita	halfweg	op	kop	

In	deze	reeks	is	zeker	nog	niets	beslist,	want	de	verschillen	zijn	niet	onoverbrugbaar.	Sporting	Cita	
vinden	we	helemaal	bovenin	en	telt	drie	punten	meer	dan	De	Bananas,	terwijl	Frigo	Loco	er	zes	moet	
goedmaken,	maar	dat	is	allemaal	snel	gebeurd	in	een	terugronde	waar	de	druk	zeker	zijn	tol	zal	
eisen.	Achtervolger	Bananas	zal	zich	zeker	optrekken	aan	de	recente,	prestigieuze	overwinning	tegen	
leider	Cita,	3-7.	Door	de	staking	in	het	Tolhuis	had	het	wat	voeten	in	de	aarde	om	deze	wedstrijd	toch	
nog	dezelfde	avond	in	een	andere	sporthal	gespeeld	te	krijgen,	maar	beide	ploegen	stelden	zich	
bijzonder	sportief	op,	waarvoor	onze	dank.	Bij	de	Latemse	nieuwkomer	werden	de	goals	gescoord	
door	de	broertjes	Toon	en	Jan	Venneman.	Sporting	Cita	haalde	fors	uit	tegen	FC	Sorryklaas,	4-14	met	
acht	treffers	van	Ben	De	Coster.	Bananas	gaf	de	leidersplaats	uit	handen	door	met	2-5	te	verliezen	
van	Red	Hot	Willy	Peppers.	Stijn	Jacobs	en	Marcel	Vandenbussche	waren	de	dooddoeners.		Even	
ervoor	hadden	ze	ook	al	in	de	topper	tegen	Frigo	Loco	met	4-0	in	het	zand	gebeten.	Wie	niet	scoort,	
kan	niet	oogsten	uiteraard.	Cita	sloot	de	eerste	ronde	af	met	een	0-6	zege	tegen	RSC	Prammen.	Ben	
de	Coster	toonde	zich	met	vier	goals	het	gevaarlijkste	heerschap.	Frigo	Loco	eindigde	met	een	3-6	
overwinning	tegen	Buena	Vista	FC.	Bruno	Lemeire	toonde	zich	de	betere	afwerker	bij	Loco.		

Poba	Juniors	vervolledigt	samen	met	Red	Hot	Willy	Peppers	de	topvijf.	Dat	deze	ploegen	even	sterk	
zijn,	werd	onderstreept	in	het	onderlinge	duel	dat	voor	hen	meteen	de	slotwedstrijd	was	van	2018.	
De	Peppers	leidden	halfweg	met	1-2,	maar	in	de	slotact	bracht	Thomas	Leroy	de	score	in	evenwicht,	
3-3	en	elk	één	punt.	Achter	de	topvijf	valt	een	klein	gaatje	en	de	brede	middenmoot	wordt	
aangevoerd	door	Trucker	Eddy,	dat	met	9-3	de	maat	nam	van	MVC	Deportivo.	Alle	thuisspelers	
kwamen	tot	scoren	in	deze	partij.	Nieuwkomer	Dwaasland	Beveren	moest	tot	de	laatste	speeldag	
van	de	heenronde	wachten	om	een	eerste	zege	in	te	schrijven.	Kind	van	de	rekening	werd	MVC	
Zonnehoeve.	Jens	Heyrman	scoorde	vijf	keer	die	avond.	Even	ervoor	sprokkelden	ze	een	eerste	punt	
tegen	Trucker	Eddy,	6-6	met	dit	keer	Jef	Van	Puyvelde	als	betere	afwerker.	MVC	Zonnehoeve	sluit	de	
rij,	maar	de	sympathiekste	ploeg	van	het	lot	won	met	8-11	van	Trucker	Eddy.	Kim	Vercrusse	tikte	er	
die	avond	maar	liefst	vier	tegen	de	netten.		

	

	



	

Reeks	4B	:	Nieuwkomer	Ultimate	Team	niet	te	verschalken	

In	deze	reeks	gaat	Ultimate	Team	het	nieuwe	kalenderjaar	ingaan	met	een	voorsprong	van	zes	
punten	op	Café	Gomez.	De	voorsprong	verdubbelde	na	de	4-2	zege	van	de	leiders	tegen	hun	dichtste	
achtervolger.	Michael	Van	Eetvelde	liep	snel	2-0	uit	en	dit	kleine	verschil	bleek	beslissend	om	de	drie	
punten	binnen	te	rijven.		De	sterke	nieuwkomer	zette	in	de	slotwedstrijd	van	2018	Harde	Krista's	
opzij	met	1-4.	De	topper	bleef	lang	een	gesloten	wedstrijd,	want	halfweg	was	er	nog	niet	gescoord.	
Naar	het	einde	toe	vond	Brian	De	Neve	toch	nog	twee	openingen	en	was	de	partij	beslist.	Atletico	
Rabona	vinden	we	op	een	knappe	derde	plaats	en	Pieter	Deckers	won	in	de	slotmaand	met	4-8	van	
de	sterke	nieuwkomer	New	Daltons.	De	meer	ervaren	bezoekers	namen	de	partij	snel	in	handen	en	
leidden	halfweg	reeds	met	0-4,	een	verschil	dat	ze	vasthielden	tot	het	eindsignaal.	De	Leeuwen	zag	
het	verschil	met	de	drie	tenoren	van	de	reeks	aanzwellen	na	een	8-7	nederlaag	tegen	Sparta	Novak.	
Halfweg	leidde	De	Leeuwen	met	2-4,	maar	in	het	tweede	gedeelte	tekende	Jan	Brys	(5)	voor	de	
kentering.	De	Balcoholiekers	deelt	de	vijfde	plaats	met	The	New	Daltons.	Geoffrey	Venneman	sloot	
2018	af	met	een	klinkende	12-2	zege	tegen	Hellstars.		

In	de	rechterkolom	haalde	Partizan	Gent	fors	uit	tegen	Ladrome	Ultime,	0-8	met	vier	goals	van	
Christoph	Verberckmoes.	Hellstars	sluit	de	rij	en	de	enige	overwinning	werd	gevierd	tegen	Boca	
Seniors,	5-4	met	Michael	Verest	en	Matheus	De	Padua	als	afwerkers.	Tegen	Partizan	werd	nipt	
verloren,	4-3.	Ladrome	Ultime	mocht	een	tweede	keer	juichen,	1-2	tegen	Sturm	und	Drank.	Lowie	De	
Loose	scoorde	in	de	slotfase	de	winninggoal.		

	

Reeks	4C	:	De	Flaskes	dichtste	achtervolger	op	VVKS	Sint-Lieven		

Halfweg	totaliseert	VVKS	Sint-Lieven	nog	steeds	een	bonus	van	vier	punten	op	de	dichtste	
achtervolger,	maar	dat	is	niet	meer	Red	Star	Lumberjack	maar	nieuwkomer	De	Flaskes,	dat	het	dus	
flink	naar	zijn	zin	heeft	in	de	nieuwe	omgeving.	De	topper	tussen	VVKS	en	Lumberjack	eindigde	
onbeslist	3-3.	Jan	Poppe	bracht	de	leider	snel	2-0	voor,	maar	in	de	slotfase	scoorde	Jens	Devos	de	
gelijkmaker	in	een	spannende	topper.	De	Flaskes	liet	de	kans	liggen	om	naderbij	te	sluipen	door	met	
6-3	te	verliezen	van	Racing	Zeemeeuw.	Via	Niels	Van	Hove	leidden	de	bezoekers	halfweg	nochtans	
met	2-3,	maar	nadien	kwam	daar	niets	meer	bij	en	kon	Zeemeeuw	via	goals	van	Nick	Marlein	en	Jan	
Simoens	het	laken	naar	zich	toetrekken.		
	
Red	Star	Lumberjack	moest	de	tweede	plaats	inleveren	na	een	6-5	nederlaag	tegen	De	Players.	In	een	
bijzonder	boeiende	partij	veroverden	beide	teams	om	beurt	de	leiding,	maar	uiteindelijk	gingen	de	
drie	punten	naar	De	Players	bij	wie	Stijn	Van	Daele	drie	keer	scoorde.	Bom@bay	staat	vierde	en	won	
knap	met	7-4	van	De	Players.	Mathias	Vanthienen	had	met	vijf	goals	een	ruim	aandeel	in	deze	zege.	
Tegen	Foeke	Boys	liep	het	iets	minder,	3-7	verlies	voor	Bom@bay.	Jakob	Roelandt	scoorde	drie	keer	
voor	Foeke.	FC	Endelarm	deelt	de	vijfde	plaats	met	Zeemeeuw	en	won	met	5-3	van	Rock	Circus.	
Tomas	Gevels	tekende	met	drie	goals	voor	het	verschil.		

De	Players	handhaaft	zich	in	de	linkerkolom	na	een	4-3	zege	tegen	rechtstreeks	concurrent	Yolo	
Touré.	Na	drie	gelijke	tussenstanden	scoorde	Stijn	Vandaele	dicht	tegen	het	einde	de	winninggoal.	In	
de	rechterkolom	boekte	Rock	Circus	een	knappe	6-5	zege	tegen	The	Boys.	Jasper	Branteghem	kon	na	
rust	een	kleine	achterstand	ombuigen	in	een	nipte	zege.	FC	Kaktars	kon	nog	geen	punt	sprokkelen	en	

betaalt	het	traditionele	leergeld	zoals	zovele	nieuwkomers	hen	voor	gingen.	Tegen	Bier	van	de	
Maand	speelden	ze	een	verdienstelijke	partij	en	bij	het	ingaan	van	de	slotact	was	bij	een	2-2	
tussenstand	nog	niets	beslist.	Late	treffers	van	Jan	Persan	en	Mathias	Gheysens	beslisten	evenwel	de	
partij.		

	

Reeks	4D	:	Art	Nivo	niet	onverwacht	bovenin	

Nieuwkomer	Art	Nivo	vinden	we	meteen	bovenin	en	een	echt	grote	verrassing	is	dit	niet,	want	als	je	
een	inschrijving	binnenkrijgt	voor	de	vierde	reeks	van	de	broertjes	Verdonck,	mannen	met	toch	wat	
ervaring	op	de	teller,	kun	je	zo	voorspellen	dat	dit	team	zal	meestrijden	voor	de	knikkers.	Groot	is	het	
verschil	nog	niet,	maar	een	15-3	eindresultaat	tegen	subtopper	Pinternazionale	is	toch	een	indicatie	
dat	deze	ploeg	een	trapje	hoger	staat	dan	de	concurrentie.	De	'topper'	werd	een	potje	
eenrichtingsvoetbal	met	een	tussenstand	van	7-0	halfweg	en	12-0	bij	het	ingaan	van	de	slotact.		
Steven	Verdonck	prikte	er	maar	liefst	acht	tegen	de	netten	die	avond	en	de	opponenten	zijn	nog	aan	
het	bekomen	van	deze	oplawaai.	Romda	JC	is	de	dichtste	achtervolger,	maar	moest	alles	uit	de	kas	
halen	om	overeind	te	blijven	tegen	Mooi	&	Meedogenloos,	8-9.	Gelukkig	toonde	Jan	De	Winne	zijn	
supervorm	met	vijf	goals.	Lilililili	won	de	topper	tegen	Pinternazionale	met	6-8.	Halfweg	leidde	de	
thuisploeg	de	dans,	maar	een	collectief	sterk	Lilililili	bewerkte	nadien	de	ommekeer.	Jeu	De	Boules	
presteert	dit	seizoen	vooral	sterk	in	de	toppers.	Tegen	Romda	werd	5-5	gelijk	gespeeld.	Jan	Tratsaert	
moest	zich	reppen	om	nog	een	punt	uit	de	brand	te	slepen	voor	Romda.	Laurens	Vanderstraeten	was	
met	vier	goals	de	absolute	uitblinker	aan	de	overzijde.	MVC	Bluesette	vervolledigt	achter	Lilililili	de	
topvijf.	Tegen	De	Smossers	werd	vlot	met	2-6	gewonnen.	Michael	De	Backer	(3)	tekende	voor	een	
snelle,	beslissende	voorsprong.		

KBC	FC	1366	kwam	over	van	de	provinciale	competitie	en	is	het	al	flink	gewoon	in	de	kern,	4-8	winst	
tegen	Mooi	&	Meedogenloos	met	zes	treffers	van	David	De	Vleeschauwer.	Tegen	een	topper	als	
Pinternazionale	werd	slechts	met	het	kleinste	verschil	verloren,	4-3.	Bij	het	ingaan	van	de	slotact	
leidden	de	bezoekers	zelfs	met	2-3.	De	youngsters	van	Heusden	United	lieten	zich	in	de	luren	leggen	
door	de	veel	meer	ervaren	spelers	van	Cuba	Friends,	7-14.	Vooral	Bjorn	Caudron	en	Robbie	Hessens	
speelden	zich	bij	Cuba	in	de	kijker.	Victor	Auman	scoorde	vier	keer	voor	de	thuisploeg.	Star	Balm	
moest	wachten	tot	de	slotweek	om	de	eerste	seizoenszege	te	mogen	inschrijven,	5-6	tegen	De	
Smossers.	Halfweg	leidde	de	hekkensluiter	met	onwaarschijnlijke	0-4	cijfers.	In	het	tweede	gedeelte	
kregen	ze	het	nog	heel	warm,	maar	late	treffers	van	Pieter	Sprangers	en	Jeroen	Malfait	hielden	hen	
overeind.	



	
	

ART	NIVO	pakte	de	herfsttitel	in	reeks	4D	

Boven:	Genbrugge	Kenneth,	Verdonck	Steven,	Duquet	Bram,	Verdonck	Stijn	en	Van	den	Heede	
Dorian.	Onder:	Verdonck	Simon,	Laerte	Fabian,	Matthijs	Koen	en	Hosten	Kwinten.	

	

Reeks	4E	:	Nieuwkomer	Sans	Doute	waardige	concurrent	van	The	Black	Adders		

Halfweg	vinden	we	met	The	Black	Adders	en	nieuwkomer	MVC	Sans	Doute	twee	koplopers	die	elkaar	
geen	duimbreed	toegeven.	Het	onderlinge	verschil	bedraagt	amper	één	punt.	Leider	The	Black	
Adders	geraakte	niet	voorbij	AC	Vaticaan,	5-5.	De	broertjes	Volckaert	genoten	tot	het	ingaan	van	de	
slotact	van	een	kleine	voorsprong,	maar	in	de	beslissende	fase	lukte	William	Haspeslagh	de	
gelijkmaker.	Een	tweede	seizoensnederlaag	liet	The	Black	Adders	optekenen	tegen	een	sterk	
Paintball	Gent,	3-8.	De	Gentenaars	kwamen	na	rust	3-4	voor	en	in	de	slotfase	dikte	uitblinker	
Jonathan	De	Jonghe	nog	fors	aan.	De	leiders	kregen	ook	flink	weerwerk	van	Del	Bekos.	Halfweg	werd	
er	gerust	bij	4-4,	waarna	Pieter	Ghyselinck	Del	Bekos	op	voorsprong	bracht.	In	de	slotfase	konden	
Tim	Maes	en	Jonas	Vekeman	de	leiders	toch	nog	naar	een	6-8	zege	voeren.	Concurrent	Sans	Doute	
vergat	van	de	situatie	te	profiteren	door	met	6-2	te	verliezen	van	De	Blauwe	Peer.	Een	kwartier	voor	
het	einde	hield	de	vice-leider	nog	de	koord	met	1-2,	maar	in	een	onwaarschijnlijk	slot	scoorde	De	
Blauwe	Peer	ineens	vijf	keer	(driemaal	Joram	De	Beukelaer)	en	was	de	leidersplaats	gaan	vliegen.	
Sans	Doute	sloot	de	eerste	ronde	af	met	een	vlotte	9-2	zege	tegen	Los	Pépés.	Ruben	Vermaercke	was	
goed	voor	zes	goals	in	een	wedstrijd	die	halfweg	bij	een	5-0	tussenstand	al	in	de	beslissende	plooi	
lag.		

De	topvijf	wordt	vervolledigd	met	Paintball	Gent,	AC	Vaticaan	en	Del	Bekos.	Paintball	had	het	
aanvankelijk	heel	moeilijk	tegen	Steak	or	Chicken,	1-3	halfweg.	In	het	tweede	gedeelte	zetten	Ruben	
Grandsire	en	Michale	Byosiere	de	puntjes	op	de	i,	7-4.	AC	Vaticaan	liet	kostbare	punten	liggen	tegen	
Los	Pépés,	4-1	verlies.	Bij	het	ingaan	van	de	slotact	stond	het	1-1,	maar	in	de	beslissende	fase	voerde	

Louis	Vanden	Berghe	zijn	team	naar	een	onverhoopte	zege.	Del	Bekos	keek	tegen	hekkensluiter	Los	
Pendejos	na	één	kwartier	tegen	een	3-1	achterstand	aan,	maar	schoot	net	bijtijds	wakker	en	boog	de	
achterstand	na	rust	om	in	een	3-6	zege.	Tegen	AC	Vaticaan	won	Del	Bekos	knap	met	3-5.	Pieter	
Francq	lukte	drie	treffers.	AC	Vaticaan	kende	weinig	moeilijkheden	met	Nippoli	FC,	9-4.	Karel	Herman	
zette	zijn	team	snel	op	de	rails,	halfweg	4-1	en	daarna	werd	het	verschil	nog	stelselmatig	opgevoerd.	
Kasper	Hobin	scoorde	de	vier	tegentreffers.		

In	de	rechterkolom	beende	De	Ponyclub	de	routiniers	van	Après	Foot	bij	door	Kristof	Verbraeken	met	
8-4	te	verslaan.	Jelle	Martens	nam	de	helft	van	het	pakketje	thuistreffers	voor	zijn	rekening.	Kris	
Selen	scoorde	drie	keer	aan	de	overzijde.	Hekkensluiter	Los	Pendejos	liet	een	eerste	zege	optekenen	
tegen	De	Ponyclub,	2-1.	De	eindscore	stond	halfweg	reeds	op	het	bord.		

	

Reeks	4F	:	MVC	Bounce	It	de	nieuwe	leider	

In	deze	reeks	is	MVC	Bounce	It	de	nieuwe	leider	geworden	door	Titans	met	4-1	te	verslaan.	Bij	het	
ingaan	van	de	slotfase	stond	het	2-1,	maar	vrij	snel	kon	Gio	Beke	het	verschil	aandikken	en	Titans	
geraakte	niet	meer	door	het	opgetrokken	cordon	van	de	thuisploeg.	De	nieuwe	leider	nam	vlot	de	
maat	van	Daltones,	1-7	met	Sven	Gevaert	en	Kwinten	Fiers	als	gevaarlijkste	afwerkers,	elk	drie	goals.	
Titans	moest	alles	uit	de	kas	halen	om	BBC	United	met	het	kleinste	verschil	te	verslaan,	6-7.	In	een	
spannende	wedstrijd	stond	het	5-5	met	nog	een	kwartier	te	gaan.	In	de	beslissende	fase	scoorde	
Stefan	Arickx	dicht	tegen	het	einde	de	winninggoal.	Datsunspor	en	Isoplast	delen	de	vierde	plaats,	
maar	in	het	onderlinge	duel	toonde	Isoplast	zich	veruit	de	betere	ploeg,	5-13.	Tot	halfweg	bleven	de	
ploegen	aan	mekaar	gewaagd,	maar	daarna	konden	Ali	Sen	en	Borhan	Ahmedov	de	nieuwkomer	naar	
een	afgetekende	zege	voeren.	Vertigo	staat	net	in	de	linkerkolom,	maar	verloor	met	6-4	van	Partena	
in	een	partij	waarin	beide	teams	beurtelings	aan	de	leiding	kwamen	en	na	afloop	verbroederden	in	
de	cafetaria.	Wat	kan	zo'n	wekelijks	minivoetbalmatchke	toch	mooi	zijn	en	deugd	doen.		

In	de	rechterkolom	deelden	Essevee	Goeste	en	Salathai	de	buit,	3-3.	Essevee	ging	het	laatste	kwart	in	
bij	een	3-1	voorsprong,	maar	liet	uiteindelijk	toch	nog	de	kaas	van	tussen	de	boterham	halen.	Kevin	
Edgerton	scoorde	de	drie	Goestetreffers.	Onderin	sprokkelde	De	Balzakskes	een	punt	tegen	Partena,	
7-7.	Gedurende	de	ganse	partij	bleken	de	twee	ploegen	sterk	aan	elkaar	gewaagd	en	kwam	er	nooit	
een	groot	verschil	op	het	bord.	Pieterjan	De	Graeve	scoorde	drie	keer	voor	de	Balzakskes.	Chris	
Geiregat	en	Jurgen	Van	Overmeire	deden	hem	dat	na	aan	de	overzijde.	FC	Kroket	mocht	een	
welkome	driepunter	inschrijven	tegen	MVC	Bocca,	2-3	met	de	winninggoal	in	de	derde	speeltime	via	
Michael	Boone.	De	Schenenblutsers	blijven	het	traditionele	leergeld	betalen	en	sluit	de	rij.	Van	
Essevee	Goeste	werd	met	6-1	verloren.	Kevin	Edgerton	dikte	zijn	doelpuntentotaal	die	avond	alweer	
met	drie	eenheden	aan.		

	

Reeks	4G	:	Nieuwkomer	Uustakker	City	pronkt	met	de	herfsttitel	

Leider	Uustakker	City	nam	vlot	de	maat	van	Pietgoal	United,	8-4.	Na	één	kwartier	stond	het	reeds	3-1	
en	dit	verschil	werd	nadien	door	Dylan	De	Decker	(3)	nog	lichtjes	aangedikt.	Minder	goed	verging	het	
de	leider	tegen	MP	Trois,	4-3.	Sandy	Robaeyst	bracht	de	Oostakkerse	ploeg	snel	op	voorsprong,	maar	
overmoed	en	te	grote	aanvalsdrift	zette	de	deur	open	voor	enkele	gevatte	counters	en	eenmaal	
routiniers	als	Thomas	en	Maarten	De	Beer	op	voorsprong	stonden,	werd	het	slot	op	de	grendel	



geplaatst	en	hadden	we	half	november	twee	leidersploegen.	FC	Den	Uitgang	is	de	tweede	sterke	
nieuwkomer	in	deze	reeks,	want	het	verschil	met	de	koploper	bedraagt	amper	twee	punten.	Racing	
Nieuw	Gent	kreeg	er	met	maar	liefst	14-4	van	langs.	Justin	Berbiers	tikte	er	vier	tegen	de	netten.	Den	
Uitgang	won	ook	de	topper	tegen	Patatjes	met	6-9.	Ruben	Deloof	bracht	de	vice-leider	snel	op	
voorsprong	en	in	een	felle	partij	werd	het	verschil	stelselmatig	aangedikt	door	Timon	Debbaut	(3).	De	
Uitgang	verloor	wel	de	topper	tegen	MP	Trois	met	7-11.	Servaas	Holvoet	scoorde	maar	liefst	zeven	
keer	voor	de	bezoekers.	Desondanks	volgt	MP	Trois	op	vier	punten	van	de	leider	en	dit	verschil	kwam	
er	o.a.	na	een	puntendeling	tegen	Pietgoal	United,	3-3.	De	bezoekers	genoten	doorlopend	van	een	
kleine	voorsprong,	maar	op	de	valreep	scoorde	Ko	Cattoor	nog	de	gelijkmaker	voor	MP	Trois.		

El	Dorado	en	Patatjes	vervolledigen	de	topvijf.	El	Dorado	won	met	7-4	van	Pietgoal	via	drie	treffers	
van	Mario	Boldens	in	een	wedstrijd	waar	halfweg	gerust	werd	bij	een	3-0	voorsprong.	Bert	Bothuyne	
geraakte	verrassend	niet	voorbij	Yamagata	Europe,	3-3	in	een	zeer	evenwichtige	wedstrijd.	MVC	
Patatjes	kwam	tegen	MP	Trois	sterk	uit	de	verf,	5-5.	Na	een	1-1	ruststand	leidde	Patatjes	een	
kwartier	later	via	David	De	Pourcq	met	2-3,	maar	dicht	tegen	het	einde	lukte	Maarten	De	Beer	(3)	de	
gelijkmaker	voor	MP	Trois.	Twee	gelijke	spelen	in	een	tijdspanne	van	één	week	kostten	Arne	
Heyerich	de	leidersplaats.	In	de	rechterkolom	won	De	Woody's	met	8-6	van	MC	Het	Zwarte	Gat	in	
een	genietbare	partij.	Brecht	Baert	onderscheidde	zich	met	vier	treffers	bij	de	thuisploeg,	die	na	het	
openingskwartier	reeds	comfortabel	met	4-1	leidde.	Stijn	Vercruysse	milderde	in	het	derde	kwart	tot	
6-5,	maar	verder	kwamen	ze	niet.	Sweco	speelde	Pietgoal	op	een	hoopje,	0-8	met	drie	goals	van	
Dennis	Desmedt.	Garça	Real	nam	met	5-7	de	maat	van	Yamagata	Europe	dankzij	drie	treffers	van	
Maarten	Declercq.	Onderin	vierde	Lokomotiv	Sportif	half	december	de	eerste	seizoenszege,	8-5	
tegen	Hellbenders.	Tjörven	Bossu	en	Dieter	Mortier	scoorden	de	acht	thuistreffers.	Tim	D'hondt	lukte	
drie	tegentreffers.		
	

	
	

UUSTAKKER	CITY	mocht	zonet	de	herfsttitel	vieren.	

Boven:	Lorenzo	Lefevre,	Sandy	Robaeyst,	Kevin	Claus,	Robin	Claus	en	Dylan	Dedecker.	Onder:	Milan	
Rupus,	Thibo	Bontinck,	Joey	Van	Waes	en	Tom	Van	Baeveghem.	

	

Reeks	4H	:	Pique	stunt	tegen	Get	Driven	

Voor	deze	reeks	hadden	we	als	titel	'Get	Driven	niet	te	verschalken'	in	het	hoofd,	maar	in	de	
slotpartij	liet	de	leider	zich	half	verschalken	door	Piqué,	3-3.	De	leider	was	omzeggens	gans	de	
wedstrijd	op	achtervolgen	aangewezen	en	pas	dicht	tegen	het	einde	lukte	Bram	Decoene	de	
gelijkmaker.	Hierdoor	slonk	de	voorsprong	in	de	klassering	tot	vier	punten.	Get	Driven	werd	pas	in	de	
loop	van	het	seizoen	tot	de	competitie	toegelaten,	na	vier	forfaits	van	hun	voorganger.	Die	lagen	er	
dus	reeds	uit	voor	ze	begonnen	waren.	De	nieuwe	Get	Drivenploeg	heeft	nog	geen	seconde	spijt	dat	
ze	opgevist	geraakten,	want	week	na	week	werd	een	nieuwe	zege	ingeschreven	en	bleken	Ewoud	
Stroom	en	maats	een	maatje	te	groot	voor	deze	reeks.	De	oudjes	van	FC	Esperadora	bleken	zeker	
geen	tegenstander	op	maat	en	kregen	er	met	2-16	van	langs.	Flink	weerwerk	kregen	ze	van	Boca	
Down	Under,	4-5	in	een	zeer	gelijkopgaande	wedstrijd.	De	dichtste	achtervolger	is	ook	al	een	
nieuwkomer.	De	Vagant	sloot	de	eerste	ronde	af	met	een	5-2	zege	tegen	Boca	Down	Under.	Arthur	
Verstraete	(3)	zorgde	ervoor	dat	het	eindresultaat	een	kwartier	voor	het	einde	reeds	op	het	bord	
stond.	All	Blacks	vervolledigt	het	podium	en	won	met	duidelijke	1-6	cijfers	van	Esperadora.	Tegen	
Piqué	hadden	ze	minder	overschot,	3-2	met	twee	treffers	van	Ruben	Vanhee.	VMA	deelt	de	vierde	
plaats	met	FC	Esperadora,	maar	geraakte	niet	voorbij	Incredible	Lightshooters,	6-6.	Emine	Youssef	
scoorde	drie	keer	voor	de	lichtmannen.	Eddy	Sergeant	deed	hem	dat	na	aan	de	overzijde.		

Piqué	viel	uit	de	topvijf	door	met	4-6	te	verliezen	van	Aratinga.	Halfweg	leidde	Piqué	met	1-0,	maar	in	
het	tweede	gedeelte	konden	Wim	Marquenie	en	Maarten	Lowie	hun	stempel	op	het	gebeuren	
zetten.	Eerder	verloor	Piqué	ook	al	het	belangrijke	treffen	tegen	Esperadora	met	5-6.	Bij	het	ingaan	
van	de	slotact	stond	het	4-2,	maar	opnieuw	lieten	ze	de	voorsprong	uit	handen	glippen.	Louis	
Hermus	was	de	dooddoener.	FC	De	Ploegmoats	doen	het	niet	onaardig	en	draaien	in	de	linkerkolom	
na	een	6-3	zege	tegen	Red	Star	Ghent.	Bij	het	ingaan	van	de	slotact	stond	het	3-3,	maar	bleek	de	
ademvoorraad	bij	Kurt	Ryckaeert	opgebruikt.	Tiemen	Coussement	scoorde	drie	en	Kyle	Van	
Gaeveren	twee	goals	voor	de	thuisploeg.	Franz	Gustav	schoof	enkele	plaatsen	op	via	een	nipte	2-1	
zege	tegen	Oliseh	Trib.	Band.	Robin	Chapman	scoorde	dicht	tegen	het	einde	de	winninggoal.		

	

Reeks	4I	:	Acht	ploegen	op	een	voorschoot	van	twee	punten	

Kan	het	nog	spannender?	Wij	hebben	het	nog	niet	meegemaakt	dat	er	halfweg	de	competitie	nog	
acht	regelrechte	titelkandidaten	resteren.	De	ganse	eerste	ronde	werd	afgewerkt	en	na	13	
wedstrijden	vinden	we	De	Mindere	Goden	en	Kioskvrienden	bovenin	met	25	punten,	gevolgd	door	
De	Zalmpjes	met	24.	Daarachter	volgen	vier	ploegen	met	23	punten	en	The	White	Russians	bezet	de	
achtste	plaats	met	22	eenheden.	Wekelijks	worden	er	dus	toppers	gespeeld	en	we	kijken	met	grote	
nieuwsgierigheid	uit	naar	het	verder	vervolg.		

De	Mindere	Goden	zag	de	voorsprong	slinken	na	een	1-4	nederlaag	tegen	MVC	Uuflakke.	Jasper	
Claeys	was	met	drie	goals	de	grote	meneer.	Medeleider	Kioskvrienden	nam	met	3-7	de	maat	van	
Uuflakke.	Jonas	Algoet	(4)	bracht	de	bezoekers	in	het	tweede	kwart	0-2	voor	en	in	de	slotact	dikte	
Zeno	Goethals	het	verschil	nog	lichtjes	aan.	De	topper	tussen	de	twee	leiders	werd	met	8-6	
gewonnen	door	Kioskvrienden,	dat	in	het	openingskwartier	reeds	een	5-0	voorsprong	vergaarde.	
Deze	kloof	kreeg	de	concurrent	niet	meer	gedicht.	Jonas	Algoet	dikte	zijn	doelpuntentotaal	die	avond	



met	vier	eenheden	aan.	Nieuwkomer	De	Zalmpjes	heeft	zich	knap	op	de	derde	plaats	genesteld	na	
een	6-3	zege	tegen	The	White	Russians.	Siemen	en	Niels	De	Wit	verdeelden	broederlijk	de	goals.	
Tegen	Starfisk	werd	2-2	gespeeld.	Aaron	De	Bolle	scoorde	dicht	tegen	het	einde	de	gelijkmaker	voor	
De	Zalmpjes.	Veel	harder	kwam	het	puntenverlies	tegen	De	Trappisten	aan	voor	de	Zalmpjes,	4-3	
met	Benoit	Tuybens	als	wedstrijdwinnaar	bij	De	Trappisten.	MVC	Soysik	nestelde	zich	naast	De	
Betonnen	Muur	door	hun	concurrent	met	4-2	te	verslaan.	Na	een	2-2	ruststand	bezorgde	Olivier	
Opsomer	de	thuisploeg	de	zege.	Starfisk	moest	onverwacht	twee	punten	prijsgeven	aan	MVC	Robby,	
5-5.	Bruno	Mathijs	scoorde	twee	keer	voor	Robby.	Ervoor	speelden	ze	ook	4-4	gelijk	tegen	Uuflakke	
in	een	partij	waar	ze	halfweg	tegen	een	0-2	achterstand	aankeken.		

MVC	Bernie	vinden	we	op	de	negende	plaats	en	maakte	brandhout	van	Raging	Goblins,	9-0	met	drie	
goals	van	Tom	Geldof.	In	de	rechterkolom	won	Project	0	Ampe	met	8-10	van	AC	Turbo.	Warre	
D'Huyvetter	bracht	Ampe	snel	op	voorsprong	en	Turbo	geraakte	nooit	meer	langszij.	Arne	De	Graeve	
en	Steven	Willems	scoorden	elk	drie	goals	voor	Turbo.		

	

Reeks	4J	:	FC	Zatletico	één	puntje	voor	

Halfweg	vinden	we	FC	Zatletico	helemaal	bovenin,	van	heel	nabij	gevolgd	door	Popol	and	the	
Defenders	of	fun.	De	leider	won	met	3-6	van	nieuwkomer	Véézet2	dankzij	drie	treffers	van	Wouter	
Eetesonne.	Tegen	Sleeplife	Oostakker	geraakte	de	koploper	niet	verder	dan	een	3-3	gelijkspel.	
Halfweg	keken	ze	zelfs	tegen	een	0-2	achterstand	aan,	maar	Bart	Schollaert	wist	nog	half	de	
meubelen	te	redden.	Günther	Deboes	scoorde	de	drie	Sleeplifetreffers.	Nog	minder	goed	verging	het	
Zatletico	tegen	Pro	Deo,	6-7.	De	nieuwkomer	verscheen	slechts	met	vijf	spelers	aan	de	aftrap,	keek	
halfweg	tegen	een	5-2	achterstand	aan,	maar	pakte	via	drie	late	treffers	van	Diego	Fornaciari	toch	de	
volle	buit.	Pro	Deo	doet	het	met	een	derde	plaats	trouwens	schitterend.	Als	afsluiter	van	het	
kalenderjaar	werd	met	4-7	van	Sleeplife	Oostakker	gewonnen.	Halfweg	lag	de	partij	bij	een	0-4	
tussenstand	reeds	in	de	beslissende	plooi.	Popol	and	the	defenders	of	fun	volgt	halfweg	op	één	
puntje	van	de	leidersformatie	en	won	niet	zonder	moeite	van	Sleeplife	Oostakker	met	8-6.	Surfing	
Elephant	staat	vierde	en	won	met	de	kleinste	marge	van	Moet	Kunnen,	3-2.	Pas	dicht	tegen	het	einde	
lukte	Jeroen	Deloddere	de	winninggoal.		Donkey	Diesel	handhaaft	zich	in	de	topvijf,	maar	moest	enig	
terrein	prijsgeven	na	een	9-7	nederlaag	tegen	Porters	'93.	Ewoud	De	Vleeschouwer	was	de	man	van	
de	wedstrijd	met	vijf	goals.	Tegen	De	Hoeve	won	de	familie	Hoedekie	vrij	vlot	met	6-3,	halfweg	stond	
het	2-0.		

Porters	'93	sluit	de	linkerkolom,	maar	verloor	met	4-2	van	De	Hoeve	bij	wie	David	De	Puydt	drie	keer	
scoorde.	Hekkensluiter	MVC	Stormus	boekte	een	knappe	7-1	zege	tegen	Het	Plan	in	een	wedstrijd	
die	het	van	begin	tot	einde	domineerde	en	Liam	Van	Driessche	drie	keer	scoorde.	KFC	Gent	blijft	
eveneens	onderin	bengelen	na	een	nipte	5-4	nederlaag	tegen	Het	Plan.	Dries	Celis	bracht	Het	Plan	in	
het	tweede	kwart	3-1	voor	en	ondanks	drie	tegentreffers	van	Robin	De	Croock	kregen	de	youngsters	
het	gaatje	niet	meer	gedicht.	KFC	Gent	moest	ook	al	tegen	FC	Dier	de	duimen	leggen	met	het	kleinste	
verschil,	5-4	na	drie	treffers	van	Brecht	Courteyn	voor	Dier.		


