Woord vooraf

REEKS 1 : SQUADRA GENTINO WINT TOPPER OP SLOTSPEELDAG

BLIJVEN DE HERFSTKAMPIOENEN OVEREIND?

Titelverdediger Squadra Gentino slaagde er in op de slotspeeldag van de heenronde de
leiding te heroveren en de symbolische herfstkroon door in een spannende topper met nipt
verschil (7-8) te winnen van nieuwkomer Int Mandje.

We zijn halfweg de competitie en we wensen
iedereen heel graag het allerbeste en een goede
gezondheid toe voor het komende jaar.
Uiteraard rekenen we op een verder spannend en
sportief verloop van onze competitie, zodat
iedereen heel veel minivoetbalplezier aan onze
competitie blijft beleven.
Ik moet jullie er niet aan herinneren dat we in het eerste competitiegedeelte niet
gespaard bleven van diverse sporthalperikelen, maar er is beterschap in zicht.
In Mariakerke staat een vriendelijke en behulpzame Lynn Wauters achter de toog en
uiteraard rekent ze er op dat alle minivoetballers een pintje komen drinken in haar
opgefriste cafetaria.
Melopee, waar de belijning te wensen overliet, wordt vervangen door Wolfput Oostakker,
dat gerenoveerd werd (maar waar voorlopig ook nog de 5-m lijnen ontbreken...) en zo
blijven we bezig met alles opvolgen en interveniëren.
In Sint-Jozef werd de verlichting reeds vervangen en in de komende maanden worden de
kleedkamers volledig gestript.
De voornaamste aanwinst wordt uiteraard HGE3, maar dat zal pas voor volgend seizoen
zijn, want de openingsreceptie is voorzien voor april. Het brengt wel mee dat onze clubs
volgend seizoen iets minder wedstrijden om 22 uur zullen moeten afwerken en dat we niet
meer naar het verre KRU zullen bollen.
We denken er wel aan met een vrouwenreeks te starten. Wie sportieve meisjes kent, mag
dit nieuws gerust overbrengen.
De clubs kregen intussen ook twee facturen, één van Voetbal Vlaanderen (spijtig genoeg
alweer zonder voorafgaande mail en nieuwe clubs kregen die nog niet toegestuurd…) en
een tweede van de kern. Aan Voetbal Vlaanderen moeten de lidmaatschappen betaald
worden en aan de kern de competitiekosten. Mogen we er op rekenen dat alle clubs de
betaaldatum respecteren, een vorm van respect t.o.v. de organisatie.
In de maanden mei en juni wordt traditioneel de Full Time Cup of kernbeker (tornooi met
rechtstreekse uitschakeling) afgewerkt, inschrijven kan via een eenvoudige mail.

Deze nieuwkomer mogen we gerust dé revelatie van het seizoen noemen, want in de
voorbije periode lieten ze tot deze topper geen steek vallen. Halfweg de competitie
volgen ze op één punt van Gentino en kan het niet anders dan een spannende tweede
competitiehelft worden, want als The Formans er in slaagt de inhaalwedstrijd tegen
Buunedruk te winnen, hebben we twee achtervolgers op één punt.
The Formans liet een sterke indruk in de voorbije maanden, maar moest wel alles uit de
kast halen om met 6-7 overeind te blijven tegen Boca Juniors. Bregt Savat toonde zich
voordien de evenknie van leider Gentino, 6-6. De Girafkes volgt ook al op amper drie
punten en die kwamen er na de 4-2 nederlaag tegen Bormans. Op de eerste speeldag van
de terugronde staat de topper Gentino - Girafkes geprogrammeerd. Met zo'n brede
kopgroep staat er wekelijks wel één of andere topper op de tabel.
De ploeg die in de voorbije maanden de sterkste terugval kende, was Buunedrok. Tegen
Sofa werd 6-6 gelijk gespeeld, tegen Mini Melsen werd met 8-12 verloren en van Int Mandje
kreeg Oswin Buysse ook minivoetballes, 5-14. Hiermee zijn ze teruggevallen naar de vijfde
plaats.
Spannende strijd bovenin, maar ook onderin is verre van alles beslist als we er rekening
mee houden dat drie ploegen degraderen.
Père Total geraakt wat afgezonderd en Eyjafjallajökull doet er goed aan ook snel wat
punten te vergaren om op geen eiland te geraken. Gand St.Germain bezet verrassend de
derde degradatieplaats, maar de achterstand op de ploegen er net boven is te
verwaarlozen voor Christopher Ryckaert. De Graly's telt amper één punt meer en Vollen
Tsjoep en Meeting Carwash totaliseren er twee meer. Meeting sprokkelde net op tijd een
punt tegen MVC Sofa, 4-4 nadat ze eerder de belangrijke degradatietopper tegen Germain
wonnen met 10-6.

REEKS 2A : SPORTING 9000 MET DE KLEINSTE VOORSPRONG

REEKS 2C : MVC DOEFFINGE MET ÉÉN BEEN OPNIEUW IN EERSTE

Het blijft bijzonder spannend in deze reeks. Halfweg totaliseert Sporting 9000 één punt
meer dan The Calimeros en we mogen stellen dat 90% van de wedstrijden een spannend
verloop kennen. De leider steekt er ook niet met kop en schouders bovenuit, maar moet
iedere week bij de pinken zijn om geen averij op te lopen. Begin december kenden ze een
mindere avond tegen De Copains, 8-4 en als afsluiter van de heenronde geraakten ze niet
voorbij Los Galacticos, 5-5. In de overige partijen toonden ze zich wel telkens de sterkste.
Nieuwkomer The Calimeros volgt op één punt en van deze ploeg onthouden we vooral hun
optreden tegen Los Galacticos.
De meervoudige vice-kampioen van deze reeks zette Calimeros op een ongeloofwaardige
10-1 achterstand, maar op een nog meer ongeloofwaardige manier geraakte Steven Demey
in de slotact langszij. Een owngoal van de vice-leider in de slotminuut leverde Los
Galacticos uiteindelijk toch nog een 11-10 zege op. Samen met Sterk.Gent volgt Los
Galacticos op zeven punten van de leider. De youngsters van Sterk.Gent geraakten begin
november aan geen vijf spelers om Tronchiennes partij te geven en zagen de titelkansen
ferm slinken. Citadel Park Rangers vervolledigt de topvijf en in de kerstperiode won deze
kernformatie een minivoetbaltornooi te Antwerpen. Een beetje publiciteit over de
provinciegrenzen heen is altijd welkom.

In ons vorig nummer hadden we het over Il Padrino als onverwachte leider, maar de ploeg
uit Vinderhoute kende een enorme terugval in de voorbije twee maanden en halfweg
vinden we ze op een zevende stek. Helemaal bovenin staat de ploeg die we daar ook het
meest verwachtten. MVC Doeffinge zette in de voorbije maanden een sterke reeks neer en
enkel tegen Sporting Baïda moest Gilles Hollanders vrede nemen met een 5-5
puntendeling.

Er degraderen drie ploegen in deze reeks en voor Gent '90 en MC Seleçao ziet het er
halfweg bedenkelijk uit. Pilleken eps doet er alles aan om van die derde degradatieplaats
weg te geraken. Na hoopgevende nipte verliezen tegen The Calimeros, 6-7 en Sterk.Gent,
9-7 verloren ze net voor Kerstmis de degradatietopper tegen Sparerib Caffee met 6-5. Het
zit soms in een klein hoekje.

Op 3 januari wordt de heel belangrijke inhaalwedstrijd tegen DDT OKE Cars gespeeld. De
Merelbekenaars volgen na een 9-7 zege tegen MVC Delta op zes punten van Doeffinge en
beseffen dat op 3 januari minstens een gelijkspel moet behaald worden of de kampioen is
gekend. Doeffinge sloot 2019 ook al af met een 4-6 zege tegen MVC Delta.
De verdere achtervolgers heten Union Maptiko, Sporting Baïda en Sporting Kaisers.
Met zo'n sterke subtop blijft alles mogelijk, maar in de heenronde speelde dit vooral in het
voordeel van leider Doeffinge want de achtervolgers snoepten wekelijks punten van elkaar
af. Zo verloor Maptiko met 12-8 van DDT OKE Cars en 9-7 van Baïda. De Brabanders
handhaven zich desondanks bovenin en sloten het eerste competitiegedeelte af met een
nipte 10-9 zege tegen Charles de Goal.
De drie degradatieplaatsen in deze reeks worden momenteel bezet door Charles de Goal,
MVC Delta en Y.Boys Bornhem. Hopeloos is het zeker niet want de voorsprong van Hasta
Curva en De Schuimforellen is niet onoverbrugbaar. Bij sommige van deze clubs is het
voetballend vermogen ietsje minder en dat laat zich voelen in tweede.

REEKS 2B : TOPPER EINDIGT ONBESLIST
In deze reeks heeft Kompas Gent de fakkel overgenomen omdat Boavista onverwacht de
boot inging tegen het bescheiden Footinstruct, dat slechts met vijf spelers present
tekende, maar voor de uitschieter van het seizoen zorgde. Voor Jenten Vlaeminck was dit
een slechte repetitie in het vooruitzicht van de topper tegen Kompas Gent. In deze
confrontatie toonden beide teams iets teveel respect voor elkaar en kreeg de schrik om
niet te verliezen de bovenhand, waardoor de partij op een bescheiden 2-2 eindigde.
Hiermee behield Kompas halfweg de koord met twee punten voorsprong op Boavista.
Brecht De Baets wacht nu de bijzonder moeilijke taak om in de resterende 14 wedstrijden
niet te mogen verliezen. White Hawks, Atletico Patron en Den Atelier maken de topvijf vol,
maar volgen op een respectabele achterstand van een tiental punten. White Hawks boekte
een belangrijke 2-6 zege in de subtopper tegen Atletico Patron. Dit Atletico verloor ook
nipt van AS Roman.
Onderin ziet het er bedenkelijk uit voor MVC CG en Monopole. MVC CG won de
dedegradatietopper met 1-3, dit was pas de tweede zege voor Timo Taelman. Dit duo moet
dringend verder punten sprokkelen om het behoud in tweede te verzekeren. Clio Gent
probeert uit de degradatiezone te kruipen en won knap met 10-5 van Dansjeins.

REEKS 3A : ALL STAR LEGENDS HAALT FORS UIT OP SLOTSPEELDAG
Op de laatste speeldag van 2019 dikte leider All Star Legends de voorsprong op
achtervolger De Omgekeerde Wereld aan tot vijf punten door fors uit te halen in de topper
tegen Gentbrugge DC, 12-3.
Dit klassement is onder voorbehoud, want door moeilijkheden in de Bloso-sporthal voor de
wedstrijd Omgekeerde Wereld - All Blacks zal deze wedstrijd herspeeld worden en kan de
niet-reglementaire 5-5 uitslag dus nog wijzigen.
Omgekeerde Wereld geeft de titelambities nog niet op en zeker niet na de overtuigende
8-2 zege tegen leider All Star Legends. Achter Gentbrugge DC op de derde plaats volgen
Uts & Bluts en All Blacks op een respectabele achterstand. Uts & Bluts geraakte niet
voorbij Jupiter T.Sletsen, 5-5.
Een aangename vaststelling is trouwens dat de meeste wedstrijden in deze reeks een
spannend verloop kennen en dat de strijd onderin minstens even boeiend verloopt als de
titelstrijd. Halfweg sluiten Eratic en Alchemist de rij met 10 punten, maar R.S.Lumberjack
met 12 en het duo Racing Sporting - Devaldo Rojo met 13 punten staan even goed in de
gevarenzone. In de slotmaand speelde Alchemist knap 6-6 gelijk tegen Great Balls of Fire
en hielden Eratic en R.Star Lumberjack elkaar ook in evenwicht, 2-2.

REEKS 3B : CAFÉ DES ARTS NET VOOR HÉÉWÉÉ HAZÉ

REEKS 3D : NOG VIER KANSHEBBERS

In deze reeks is de titelstrijd herleid tot een duel tussen twee ploegen die meer dan tien
punten voorsprong hebben op de achtervolgers. Helemaal bovenin vinden we Café Des
Arts, een ploeg die de vorige seizoenen reeds in tweede actief was en in de kortste tijd de
terugkeer wil bewerkstelligen. De dichtste achtervolger is een ploeg die de vorige
seizoenen in Deinze minivoetbalde, maar zich snel aanpaste te Gent.

Twee maanden terug stonden ze nog met zes op een voorschoot of een tegel, dat
opppervlak is intussen wat groter geworden en vinden we maar vier echte kanshebbers
meer.

De meest beslissende partij was uiteraard het onderlinge duel en na een uiterst spannende
partij won Café Des Arts met 4-5, meteen het eerste en enige puntenverlies voor de
tegenstander. We kijken nu al uit naar de terugwedstrijd. Het kan uiteraard nog altijd
gebeuren dat de toppers onderweg een steekje laten vallen. Zo moest Kevin Vanhooren
alles uit de kast halen om met 2-3 overeind te blijven tegen 't Misverstand. De topvijf
wordt vervolledigd met Den Uitgang, Omerta en Uustakker City.
Onderin vinden we Oxfarm en Patrick 1892 op de minst benijdenswaardige plaatsen, maar
een rits ploegen staan er net boven, zodat nog alles mogelijk blijft in die beslissende
tweede ronde.

REEKS 3C : BANANAS WINT TOPPER TEGEN HESTUR TYPPI
We moeten openen met een negatieve noot. MVC 't Verschil stapte voortijdig uit
competitie. Duivel-doet-al Johnny Roelandts kreeg zijn manschappen niet meer
gemotiveerd en wierp de handdoek. Als tegenstanders op het voorziene tijdstip van hun
wedstrijd tegen 't Verschil een vriendenwedstrijd willen spelen, dienen ze dit te melden en
worden gewoon de zaalkosten aangerekend.
Op de laatste vrijdag van december stond de niet onbelangrijke topper tussen leider
Hestur Typpi en Bananas geprogrammeerd. De leider hoopte de bonus halfweg uit te
bouwen tot vier punten, maar dankzij een 1-4 zege staken de Latemnaren daar een stokje
voor. Hierdoor draaien de Waaslanders met één punt voorsprong op Sir Eddie en drie op
Bananas.
We hoeven er geen tekeningetje bij te maken dat we op een superspannende terugronde
afstevenen. Sir Eddie mag terugblikken op een sterke periode en vooral de 3-7 zege tegen
Bananas was een geweldige opsteker. Dit Bananas liet eerder de kans liggen om de
leidersplaats te pakken, want ze verloren met 4-2 van De Coulissen. En dat bewijst dat ook
enkele subtoppers nog wat roet in het eten kunnen gooien naast de onderlinge toppers die
mooi in de slotmaand geprogrammeerd staan. 't Nieuw Kasteelke en Get Driven
vervolledigen de topvijf halfweg.
Naast 't Verschil degradeert er aan het einde van het seizoen slechts één ploeg in deze
reeks en momenteel wordt die plaats bezet door De Protputters, maar Elektrotechniek Van
Hecke en Buzze Bears hebben de schaapjes zeker nog niet op het droge.

De herfsttitel ging naar het geroutineerde KGPV, dat in alle toppers overeind bleef en een
bijzonder knappe 6-3 zege mocht inschrijven tegen Gienen Druk, hun dichtste belager. Dit
Gienen Druk moest in de slotpartij van de heenronde de tweede plaats uit handen geven
na een 5-10 nederlaag tegen Kioskvrienden.
Op die tweede plaats vinden we halfweg Mini Breughelhof op vijf punten van KGPV, de
Merelbekenaars sneuvelden in de zaterdagwedstrijd tegen Los Borrachos. Shoeshotters
kijkt samen met Gienen Druk tegen een achterstand van zes punten aan en moest drie
punten prijs geven na een nipte 5-4 nederlaag tegen Galatasaray Ledeberg. Tegen De
Karper wonnen ze voordien met 6-7 en zo verlopen de meeste wedstrijden heel spannend.
Met zoveel toppers en subtoppers in de reeks ligt er toch nog een lange strijd in het
verschiet voor de titel.
Onderin ziet het er benard uit voor Cocoon en De Kioskvrienden. Cocoon liet al enkele
forfaits inschrijven, maar Kioskvrienden sloot het kalenderjaar af met een
onwaarschijnlijke stunt tegen Gienen Druk. Voordien hadden ze ook al Thomas Cook opzij
gezet. Deze strijd is dus nog niet gestreden …

REEKS 3E : LUMBAGOAL DE NIEUWE LIJSTAANVOERDER
In deze reeks verloor HA' de leidersplaats op de laatste speeldag van de heenronde. Te
Mariakerke verloren ze met 5-7 van ATS Soccer Team nadat ze eerder ook al vrede hadden
moeten nemen met een 7-7 puntendeling tegen De Daltons.
De nieuwe leider heet MVV Lumbagoal dat nochtans ook geen vlekkeloos parcours aflegde
in de voorbije periode. Begin december konden ze het niet klaar maken tegen De Poetjes,
4-7. Ze sloten de heenronde af met een nipte en duurbevochten 3-4 zege tegen Sparta
Hazards. De voorsprong van de nieuwe leider is amper één punt op HA', terwijl Lazio Coma
op de derde plaats tegen een achterstand van vijf punten aankijkt.
Lazio kroop in de slotweek door het oog van de naald tegen MP Trois, 6-5. Dit MP Trois
staat op de voorlaatste plaats, maar won de week ervoor knap met 5-3 van Van Impe
Constructies. Is de heropstanding ingezet?
MVC Klublr staat wat afgezonderd op de onderste rij, maar wordt zelden in de vernieling
gespeeld. Tegen Panta Rhei verloren ze met 4-3. Real Oosterzele en VVKS Sint-Lieven
speelden op de slotdag 8-8 gelijk. We vinden beide clubs ook naast elkaar in de buik van de
klassering. Meer naar onder boekte FC Walrus een belangrijke 8-7 zege tegen Popol and the
defenders of Fun en kunnen de Merelbeekse youngsters ietsje geruster ademen.

REEKS 3G : MVC SANS DOUTE DE NIEUWE LEIDER
REEKS 3F : DYNAMO DEKLAT OVERLEEFT KLEIN DIPJE
Nadat leider Dynamo Deklat begin november een eerste nederlaag incasseerde tegen De
Vagant beten ze een week later alweer in het zand tegen Atom Solar, 4-5. Ze bleven
evenwel leider en pronken met de herfstkroon, maar het duo De Vagant - Automatiek
naderde wel enkele eenheden, zodat we een spannende terugronde tegemoet gaan.
Automatiek liet de kans liggen om medeleider te worden door met 6-10 te verliezen van
Skilluminati, een deugddoende uitschieter voor John Christis. De Vagant lijkt de
gevaarlijkste opponent van Deklat te worden. Ze kregen als kerstcadeau de punten cadeau
van Concrete United en het is uiteraard altijd bijzonder spijtig als een topper niet op het
terrein kan beslist worden.
Concrete United geraakte ook niet voorbij een knapspelend Treety MiraCKLes, 3-3 en zo
zakte Steven Langenaken uit de subtop in de slotmaand van de heenronde. Dit MiraCKLes
werkte zich uit de gevaarlijke zone door ook met 3-4 te winnen van KBC Mini. De
degradatieplaatsen worden bezet door StoryMe.com, dat nog maar één keer kon
feestvieren, en Geelzwart Elfendertig, dat Paalbinnen binnen het vizier houdt.

In onze vorige bijdrage hield Café Gomez nog de koord, maar in de voorbije periode
verloor Benjamin Descamps met 5-10 van Olympique Magnifique en geraakte Gomez ook
niet voorbij Sparta Cool Cast, 4-4. MVC Sans Doute werd daarmee de nieuwe leider en deze
ploeg liet zich op geen enkele misstap betrappen. Ze sloten de heenronde af met een
sprekende 1-7 zege tegen Bij Boer Jan. Van De Kapoenen kregen ze het meeste weerwerk,
4-6. Halfweg genieten ze van een voorsprong van vier punten en met amper één nederlaag
in de heenronde zou dat moeten volstaan om de oppergaai binnen te rijven…
Achter de twee tenoren van de reeks volgt een brede subtop met Real Amigos, Hangover,
Sparta Cool Cast, Pallieterkes en Olympique Magnifique. Van deze teams wordt verwacht
dat ze de titelstrijd met een uitschieter wat kunnen sturen.
Onderin worden de twee minste benijdenswaardige plaatsen nog steeds bezet door Titans
en MVCLansweeper. Titans won knap met 7-3 van Bij Boer Jan en verloor slechts nipt met
4-3 van De Pallieterkes. Lansweeper speelde knap 8-8 gelijk tegen Real Amigos.

REEKS 4A : WEBBEN BROOD MET DE BESTE PAPIEREN
Eind oktober leidde een oppermachtig Del Bekos nog de dans, maar intussen werd zowel de
topper tegen Webben Brood verloren en beten ze ook tegen Ponyclub in het zand. Hierdoor
is Webben Brood de virtuele leider in deze reeks, want de scoutsleiders hebben nog een
inhaalwedstrijd te goed door de waterinsijpeling te Merelbeke. Zij lieten zich in de
voorbije periode op geen foutje betrappen, maar de voorsprong op Del Bekos en Pro Deo is
verwaarloosbaar. Eén keer verliezen en het ziet er alweer anders uit. Pro Deo is de derde
eend in de bijt, maar moest het met duidelijke 13-5 cijfers afleggen tegen Del Bekos. Een
week later waren ze nog niet bekomen van deze uppercut, want ook tegen Dynamo
Kopman, vierde in de rangschikking, moesten ze inbinden met 5-11. Gelukkig konden ze
zich in december herpakken en de eerste ronde afsluiten met drie vlotte overwinningen.
Op de vijfde plaats vinden we een heel verdienstelijk KFC Gent, die evenwel niet konden
stunten in de slotpartij tegen Webben Brood, 7-5. Deportivo voert de rechterkolom aan na
een deugddoende zege tegen Franz Gustav.

REEKS 4B : BERGERAC RANGERS ONDANKS LAAT PUNTENVERLIES

TREETY MIRACKL.ES presteert wat onregelmatig dit seizoen. Op de foto: de ene hurkt, de
andere kijkt naar de kapitein en de afgevaardigde doet zijn eigen ding. Gewoon Treety MiraCKL.es
Bovenaan: Nico Cornelis(c), Bob De Vos, Jurgen Smet, Steve Délégéé Vanderstraeten, Olivier Beck.
Onderaan: Jordi Buys, Kwok Kuen Chow, Frederik Berlaen.

In deze reeks werd de eerste ronde mooi voor Kerstmis afgerond en de ploeg die in de
aanvangsfase de plak zwaaide, veroverde ook de herfsttitel. Ze sloten de eerste ronde af
met een knappe 4-7 zege tegen subtopper Vertigo. Maar het venijn zat wel in de staart,
want ongeschonden geraakte de leider niet aan de streep. Eind november kenden ze een
klein dipje met een 4-5 nederlaag tegen De Tempeliers en een 4-4 gelijkspel tegen The
White Russians. Deze vijf verliespunten brachten mee dat het superspannend blijft, want
de voorsprong halfweg bedraagt amper één punt op The Black Adders, terwijl Vertigo en
Porters '93 tegen een achterstand van zes punten aankijken. The White Russians zijn zowat
de killers van de toppers, want ze wonnen ook met 8-5 van The Black Adders. De
Ploegmoats moest bovenin de rol lossen na een 2-4 nederlaag tegen Sweco FC nadat ze een
week eerder ook de topper tegen The Black Adders met 8-4 verloren en ook tegen The
Porters met 6-7 in het zand beten.

REEKS 4C : MVC FIKATOR SLAAT KLOOFJE

REEKS 4F : MVC STORMVOGELS TIEN PUNTEN VOOR

In deze reeks lijkt het er sterk op dat een nieuwkomer meteen met de oppergaai zal lopen.
MVC Fikator geniet halfweg van een voorsprong van vijf punten op het duo De Woody's Gebogen Vrienden, ook al een nieuwkomer die meteen een toonaangevende rol vertolkt.
Leider Fikator lijkt het spelletje onder de knie te hebben, want in de twee slotmaanden
werd geen punt meer te grabbel gegooid en de 2-11 afsluiter van de heenronde tegen Oud
Ijzer deed ons even met de ogen pinken. De studenten treden niet aan in januari en
starten de terugronde pas op 9 februari. We hopen voor hen dat de vorm niet verloren
gaat. Dat de twee achtervolgers De Woody's en Gebogen Vrienden in de rechtstreekse
confrontatie 7-7 gelijk speelden, speelde nogmaals in de kaart van de leider, want zo werd
de voorsprong aangedikt tot vijf punten. Oud IJzer, dat sterk aan de competitie begon, viel
in de voorbije periode enkele plaatsen terug op de waardeladder want de broertjes
Staelens verloren ook met 5-7 van De Zalmpjes. FC Zatletico verraste met een 3-7 zege
tegen De Woody’s.

Halfweg durven we stellen dat de titelstrijd gelopen is, want welke ploeg kan koploper
MVC Stormvogels nog bijbenen? De nieuwkomer verzamelde in de voorbije twee maanden
maar liefst een voorsprong van tien punten op dichtste achtervolger Trucker Eddy.
De leidersploeg liet zich op geen enkel foutje betrappen, wat niet kan gesteld worden van
de achtervolgers. Trucker Eddy kon de schade nog enigszins beperken door enkel van
Sleeplife Oostakker met 5-4 te verliezen.
De Flaskes liep al iets meer averij op, 4-1 tegen Partizan Gent, 4-4 tegen The Luciano's en
als afsluiter van de heenronde, 10-5 tegen Atletico Rabona. Dit Rabona zal zich de 11-0
pandoering tegen leider Stormvogels wellicht nog een poosje herinneren. Borussia
Dorstmund trok tegen enkele subtoppers aan het kortste eind en sloot de heenronde af
met een 4-4 puntendeling tegen Ladrome United, een puntendeling die wellicht niet
ingecalculeerd was.

REEKS 4G : THE NEW DALTONS MET VIJF PUNTEN VOORSPRONG
REEKS 4D : MVC DORSTMUND IS NOG NIET KLAAR MET PIQUÉ
In deze reeks is de titelstrijd herleid tot een duel tussen nieuwkomer MVC Dorstmund en
het meer ervaren Piqué. Halfweg telt Dorstmund één punt meer dan de achtervolger, FC
Esperadora op de derde plaats moet al twaalf punten goedmaken. De leider verloor nog
niet, maar geraakte zoals reeds eerder aangegeven, niet voorbij hekkensluiter MVC Takim,
5-5. Piqué verloor enkel de topper met 3-4, dat belooft dus voor de terugronde waar het
rechtstreekse duel reeds op 3 januari geprogrammeerd staat. We zijn dus benieuwd wie
het best de feesten is doorgekomen…
In de voorbije periode kreeg leider Dorstmund het meeste weerwerk van FC Esperadora,
3-5. Piqué sloot de heenronde af met een 3-5 zege tegen Boca Seniors en kreeg ook wel
wat tegenwind van Garça Real, 7-5. Nippoli lijkt er door en won zelfs knap met 7-10 van
Garça Real. Eerder zetten ze ook al Donkeysjot met 4-8 opzij.

Halfweg de competitie geniet een sterk spelend The New Daltons van een voorsprong van
vijf punten op het duo Après Foot en Abicor Samba. De leider toonde zich in de topper
tegen Après Foot net iets sterker, 4-3 en dat leverde drie belangrijke punten op. Een week
erna moesten er onverwacht twee punten ingeleverd worden na het 5-5 gelijkspel tegen FC
Paradijsvogels. Après Foot zag de achterstand ietsje toenemen na de 5-3 nederlaag tegen
Steak or Chicken.
John Lebon sloot een knappe heenronde af met een nipte 7-6 zege tegen The Boys. Abicor
Samba nestelde zich naast Après Foot omdat de Latemnaren in de voorbije twee maanden
geen enkel steekje lieten vallen. Tegen Paradijsvogels bleven ze nipt met 3-2 overeind en
ook tegen De Hoeve leverde dat ene goaltje meer, 4-5, drie kostbare punten op. Het geluk
moet je op beslissende momenten ook wat kunnen forceren. De overige achtervolgers
mogen alle titelambities opbergen, want het verschil bedraagt een tiental punten. Steak or
Chicken en Pinternazionale vervolledigen de topvijf.

REEKS 4E : HET GOUDEN HOOFD B ALLEEN LEIDER
Na elf speeldagen vonden we nog drie ploegen broederlijk naast elkaar aan de leiding,
maar halfweg is er bovenin toch enige afscheiding gekomen. Nieuwkomer Gouden Hoofd B
houdt de koord met drie punten voorsprong op De Leeuwen en vier op Betonnen Muur, de
youngsters tegen de routiniers dus.
Onverdiend kunnen we de leidersplaats moeilijk noemen, want Het Gouden Hoofd sloot de
heenronde af met een overtuigende 9-3 zege in de topper tegen Betonnen Muur. Voordien
was het ook al enkele keren wat minder. Zo verloor de leider met 6-5 van VMA, hun eerste
tegenstander in de terugronde… Maar ook de miniscore, 1-0 tegen Rock Circus getuigt niet
van een groot meesterschap en dartelend minivoetbal. Achtervolger De Leeuwen liet drie
punten liggen tegen een knap spelend Foeke Boys, 7-4. Hiermee is duidelijk dat de titel
niet alleen in de topwedstrijden zal verdeeld worden, maar dat ook de subtoppers of
middenmotors een woordje zullen meepraten in het titeldebat. Betonnen Muur liet twee
punten liggen tegen Cuba Friends, 4-4.

REEKS 4H : ELEKTRO GOETGELUK ONGESLAGEN HERFSTKAMPIOEN
Na dertien speeldagen of een halve competitie totaliseert Elektro Goetgeluk nog steeds
het maximum en is enkel Los Pépés nog een tegenstander voor de titel, waar in feite
niemand meer aan twijfelt. De leider kreeg in de voorbije periode veruit de meeste
tegenstand van MVC Negenduust en bleef slechts met het kleinste verschil overeind, 6-5.
Maar ook Bluesette leverde een degelijke repliek, maar moest met 6-3 inbinden.
Dichtste achtervolger Los Pépés liet in de voorbije periode ook geen steekje vallen en sloot
een knappe heenronde af met een 1-5 zege tegen Bluesette. Negenduust volgt op de derde
plaats, maar kroop eind december door het oog van de naald tegen Harde Krista's, 7-8. De
topvijf wordt aangevuld met Sturm und Drank en nieuwkomer MVC Stormus. Onderin kon
Jago United nog geen zege proeven. Star Balm staat net boven hen, maar mocht reeds drie
keer victorie kraaien en de nederlagen zijn met veel minder zware cijfers dan vorig
seizoen.

REEKS 4I : LILILILILI NEEMT OPTIE OP NIEUWE TITEL
In onze vorige bijdrage vonden we met Lilililili en Paintball Gent twee leiders naast elkaar.
In de voorbije periode is één en ander gebeurd, want bovenin vinden we nog steeds Lilililili
met maar liefst zes punten voorsprong op Charlie Shot, terwijl Paintball terug gevallen is
naar de derde stek en een achterstand van acht punten heeft opgelopen. Lilililili lijkt dus
goed op weg om een tweede keer naar derde te promoveren en er hopelijk langer dan één
seizoen te vertoeven.
Bij Paintball brak de veer nadat het met 6-5 de topper tegen Lilililili had verloren. Ze
sloten de heenronde af met een 7-7 puntendeling tegen nieuwkomer De Losse Veters.
Charlie Shot nestelde zich op de tweede plaats door in de voorbije periode een foutloos
parcours af te leggen. In een boeiende kamp wonnen ze met 8-4 van Plasticboys. Deze
nieuwkomer draait vlot mee en staat halfweg op de vierde plaats. Racing Nieuw Gent
vervolledigt het podium van de topvijf, maar kan iets te weinig regelmaat in de prestaties
leggen.
REEKS 4J : PATATJES NEEMT DE LEIDING OVER
Jeu de Boules, de vorige fiere leider, verloor de twee toppers, 4-3 tegen Patatjes en 1-3
tegen Vaticaan en is van haar voetstuk getuimeld. De nieuwe lijstaanvoerder heet Patatjes
dat een knap parcours aflegde en de schitterende heenronde afsloot met een nipte 2-3
zege tegen New Kids. Dat was trouwens niet de enige keer dat de leider het hard te
verduren kreeg, want ook tegen MC Het Zwarte Gat kropen ze door het oog van de naald,
5-4. Op het gepaste moment een zege kunnen forceren, zijn een noodzaak om de titel
binnen te rijven.
De dichtste achtervolger heet AC Vaticaan dat in de terugronde een achterstand van drie
punten moet proberen op te halen. Zij kregen het meeste weerwerk van Boca Down Under,
7-6. Jeu de Boules volgt intussen op vijf punten, maar moest dus enkel in de toppers het
hoofd buigen. Niet toevallig vervolledigen Boca Down Under en New Kids de topvijf. De
nieuwkomers Zwarte Zusters en Schenenblutsers vinden we in de rechterkolom met elk
vier overwinningen. In de terugronde iets beter proberen doen, wordt de uitdaging.

