
KERN GENT 

JUBILEUMBOEK N.A.V. 50 JAAR MINIVOETBAL 

Woord vooraf 

De eerste minivoetbalcompetitie werd gespeeld in 1968-69 en Willy Van Leirberghe was toen de 

jongste deelnemer. Die 50 mooie minivoetbaljaren die er op volgden heb ik neergeschreven in een 

boek (232 blz.) dat vanaf 23 maart in sporthal SJG te koop is tegen 15 euro, een must voor elke 

minivoetballer (vind ik)… 

We willen ook meegeven dat er tot 31 maart extra spelers kunnen ingeschreven worden op E-Kickoff. 

De terugronde is half achter de rug en bij enkele ploegen worden de voorbereidingen voor de 

kampioenenviering reeds getroffen. In andere reeksen is het nog koffiedik kijken wie met de grootste 

trofee zal pronken. Na de competitie start op 6 mei de Full Time Cup, waarvoor clubs nog kunnen 

inschrijven tot 31 maart. Tegen diezelfde datum dienen ook de inschrijvingen voor de Beker van de 

stad Gent binnen te zijn. Begin april worden de kalenders van deze tornooien opgemaakt en 

verspreid. 

Op de twee voorbije maanden kijken we met gemengde gevoelens terug. De competitie kende een 

vlot verloop, maar we konden moeilijk tevreden zijn met het slordig naleven van de financiële 

verplichtingen van onze clubs. Op vergaderingen en in mails werd al meermaals aangehaald dat de 

lidmaatschappen rechtstreeks aan Voetbal Vlaanderen dienen betaald te worden via E-Kickoff en dat 

daar geen mails rond gestuurd worden. Wij zijn akkoord dat dit niet de verhoopte service is, maar 

wat dan met de meer dan 50 clubs die ook niet betaalden na onze mail met de afrekening van de 

competitiekosten, te betalen aan de kern? Sorry, maar ik vind dat er iets meer respect mag geëist 

worden dan te moeten schooien om de centen, waarvan iedereen de grootte en het tijdstip vooraf 

kent. Het is verloren energie en we kijken daar echt tegen op. Waarom kan dit niet vlotter geregeld 

worden? Om die reden zullen vanaf 1 maart forfaits uitgesproken worden voor hardleerse clubs. 

Andere kernbesturen geven geen maand respijt en het loopt vlotter bij hen… 

 

 

REEKS 1: MVC Sofa verrast Squadra Gentino  

Net op het moment dat we dachten dat de strijd in de hoogste reeks in de beslissende plooi lag, liet 

leider Squadra Gentino zich in de luren leggen door MVC Sofa, 8-9, meteen de eerste nederlaag voor 

de ongenaakbaar gewaande leidersploeg. … Enkele weken ervoor had Willy Develter de belangrijkste 

match van de terugronde tegen BooneDruk met 6-10 gewonnen. Via Giovanni De Vuyst leidde 

Gentino halfweg reeds met 1-5 en met nog eens drie treffers van Lorenzo Berwouts in het tweede 

gedeelte bleef het verschil intact en zette de leider haar grootste rivaal op een nog grotere afstand. 

De strijd voor de tweede plaats verloopt een stuk spannender, want Mini Melsen blijft BooneDruk 

belagen. David De Neve verloor wel met 6-4 van De Girafkes. In een spannende partij bracht Anton 

Christiaens de thuisploeg voor rust 3-2 voor en verdubbelde het verschil in de slotact. Bjorn Dietzel 

scoorde drie keer aan de overzijde. Door deze nederlaag moest Melsen de tweede plaats prijsgeven 

en deze week geraakte David De Neve ook niet voor The Formans, 4-4. Een kwartier voor het einde 

leidde Bregt Savat nog met 4-0. In de slotact geraakte Melsen via Bjorn Dietzel (3) nog langszij. 

De topvijf wordt vervolledigd door Formans/Bornhem en De Girafkes, twee ploegen die al jaren tot 

de subtop van de reeks behoren en het elke tegenstander moeilijk kunnen maken. In het onderlinge 

duel toonde Formans zich de betere, 6-3 met een 3-1 tussenstand halfweg. Daarachter volgt de 

brede middenmoot, aangevoerd door MVC Sofa dat een sterk seizoen speelt. Eyjafjallajökull staat net 

middenin en toont zich hiermee de sterkste nieuwkomer. De partij tegen die andere nieuwkomer 

White Hawks werd met 5-2 gewonnen. De partij bleef lange tijd gesloten. Tegen Rombaut Digital 

keek Davy Malysse een kwartier voor het einde nog tegen een 4-3 achterstand aan, maar samen met 

Arno De Meyer tekende hij in de slotact voor de ommekeer, 4-7. Meeting Carwash blijft uit de 

gevarenzone na een 1-6 zege tegen Reflexion. Hannes Neyens had met drie goals een ruim aandeel in 

deze zege.  

De felste strijd woedt onderin, waar er drie ploegen degraderen. Rombaut Digital heeft zich al een 

poosje verzoend met de degradatie, maar welke twee ploegen hen vergezellen is verre van 

uitgemaakt. Drie ploegen totaliseren momenteel 19 punten en dan staan er nog eens twee ploegen 

er net boven… Dit wordt een strijd tot de allerlaatste speelminuut me dunkt. Gand St.Germain heeft 

enkele inhaalwedstrijden te goed, maar er zullen punten moeten gesprokkeld worden om niet in de 

directe gevarenzone te verzeilen. Tegen The Formans maakten de Ryckaerts geen geweldige indruk, 

3-8 in een wedstrijd die halfweg reeds in de beslissende plooi lag. Bregt Savat was met vier goals 

eens te meer de grote meneer bij de bezoekers. Reflexion staat net boven de laatste drie geklasseerd 

en Andreas De Rycke speelde een verdienstelijke partij tegen vice-leider BooneDruk. Een kwartier 

voor het einde leidde de Latemse ploeg nog met 1-3, maar in de slotact tekende Jurgen Raman (3) 

voor de ommekeer, 4-3. Père Total geraakt moeilijk uit de onderste regionen en verloor met 6-10 van 

Boca Juniors. Tot de rust tekende Stijn Polfliet (3) voor evenwicht, maar in het tweede gedeelte 

konden Kevin De Bruycker en Guy Van Hese een beslissende kloof slaan. Een knappe zege boekte 

Père Total tegen Eyjafjallajökull, 4-5 met alweer drie goals van Stijn Polfliet. White Hawks boekte een 

heel belangrijke zege tegen Meeting Carwash, 5-1 via twee treffers van Mathias Vandenberghe. 

Spijtig genoeg kon Karac Vanysacker de lijn niet doortrekken, want een week later werd de 

zespuntenwedstrijd tegen Camp Nou met 4-2 verloren. Kenneth Teirlynck en Yannick Van De Voorde 

verdeelden de thuistreffers. Camp Nou won ook de match die niet mocht verloren worden, 7-9 tegen 

Rombaut Digital. Sven Wyckaert en Yannick Van De Voorde tekenden in het derde kwart voor een 

beslissende kloof.  

 

 

Reeks 2A : Sporting 9000 stunt tegen Int Mandje  

En ook in deze reeks verspeelde de leider onverwacht het maximum. Int Mandje torent huizenhoog 

boven de concurrentie uit, maar struikelde half februari tegen een sterk spelend Sporting 9000. Arne 

Cazaerck bracht Sporting vroeg op voorsprong en halfweg keek de leider tegen een 2-5 achterstand 

aan. Maxime Pieters (4) probeerde nog wel de bakens te verzetten, maar kreeg het verschil niet 

meer volledig weggewerkt, 5-7. MVC Doeffinge is de dichtste achtervolger, maar kijkt tegen een 

achterstand van tien punten aan en is meer begaan met het vasthouden van de tweede stek dan met 

de titelstrijd. Benoit Cocquyt voelt de hete adem van Sporting 9000 in de nek. Tegen Opel Van Acker 

won Doeffinge met 8-5 na een 4-1 tussenstand halfweg. Benoit Cocquyt en Loran Defruyt scoorden 

elk drie keer voor Doeffinge. Bert Bousse prikte er aan de overzijde vier tegen de netten. De vice-

leider haalde zwaar uit tegen Den Atelier, 4-14 met vijf treffers van Mathieu Leus.  



Den Atelier volgt op de vierde stek en bengelt tussen het toptrio en de brede middenmoot. Tegen 

The Green Lions geraakten de Latemnaren niet verder dan een 5-5 gelijkspel. The Lions namen een 

furieuze start en stevenden op een knappe zege af. In de slotminuten bracht Siemon Bosschem Den 

Atelier nog langszij. MVC CG vinden we op een knappe vijfde plaats, maar moest alles uit de kas 

halen om met 5-4 overeind te blijven tegen De Copains. In een genietbare partij namen beide 

ploegen om beurt de leiding. Axa Gontrode handhaaft zich in de linkerkolom en nam met 8-4 de 

maat van Charles de Goal. Stijn Van De Vijver bracht Axa snel 3-0 voor en Philippe Baecke (3) kreeg 

de kloof niet meer gedicht. Naast Van De Vijver scoorde ook Joshua Van Damme drie keer voor de 

bankiers. Tegen De Copains liep het iets stroever bij Axa, 9-2 met vijf goals van Mathias De Blieck.  

Onderin beseft Café Des Arts al een poosje dat het volgend seizoen in derde zal aantreden en voor AS 

Roman en Gentbrugge DC ziet er ook bedenkelijk uit. In het onderlinge duel bleef het 4-4, een 

resultaat waarmee geen van beiden veel opschoot. Mathias Mottart bracht Gentbrugge snel op 

voorsprong, maar na drie kwartier hield Roman met 3-2 de koord. Het werd uiteindelijk een billijk 

gelijkspel. Eerder sprokkelde Gentbrugge ook al een punt tegen Charles de Goal, 8-8. Jeroen Merckx 

en Seppe Thyssen scoorden elk drie keer voor Charles. Bij Gentbrugge kregen alle spelers een 

streepje achter hun naam. Café Des Arts speelde een verdienstelijke partij tegen Sparerib Caffee en 

bij het ingaan van de slotact leidden ze zelfs met 1-2. In de slotfase scoorde Sparerib nog vier keer, 5-

3. Freddy & Freggles staat net boven de onderste drie dankzij een onverhoopte 5-2 zege tegen Opel 

Van Acker. In een gesloten partij leidde Jan Ongenae een kwartier voor het einde nog met 1-2, maar 

Kim Van Loo trok in de slotfase de thuisploeg over de streep. Een nog knappere driepunter haalde 

Nico Van Vooren tegen Den Atelier, 3-4.  

 

 

Reeks 2B : Sporting Baïda wint tegen de drie koplopers 

Na 21 speeldagen vinden we nog steeds drie koplopers heel dicht bij elkaar, want het onderlinge 

verschil bedraagt amper één punt. De Graly's beende Kompas bij, want de  Gentse herfstkampioen 

kende half januari een kleine inzinking met twee opeenvolgende nederlagen. Nadat ze met lege 

handen achterbleven tegen MVC Delta verloor Brecht De Baets ook met 10-7 van Sporting Baïda. 

Klaas Vanhee (5) bracht Baïda snel op voorsprong en halfweg stond het 5-3. Kompas probeerde via 

Denis Sarvan nog wel de bakens te verzetten, maar kon een tweede nederlaag niet meer vermijden. 

Daarna herpakte de ploeg zich. Baïda ontpopt zich als de killer van de toppers, want ook De Graly's 

bleef met lege handen achter, 6-3. Ook hier nam Baïda het initiatief meteen in handen, 2-0 na het 

openingskwartier en de opponent leverde een verloren strijd. De meeste indruk maakte Baïda tegen 

Los Galacticos, 2-9. Ook in dit duel tekende Klaas Vanhee voor een vroege 0-3 voorsprong en een 

collectief sterk team bouwde het verschil na rust verder uit. Los Galacticos ging ook voor de bijl tegen 

Hasta Curva, 5-3 na drie goals van Pieter Van Rumst. Hierdoor volgt Los Galacticos op één punt van 

het leidersduo. 

Dagbladhandel Westveld handhaaft zich in de linkerkolom na een nipte 3-4 zege tegen Hasta Curva. 

Senne Morren toonde zich met drie goals de uitblinker bij de bezoekers. Tegen Selecao liep het iets 

minder vlot voor de dagbladhandelaars, 3-7. Kenny De Wever prikte er maar liefst zes tegen de 

netten. MVC Tronchiennes werkte zich uit de gevarenzone en speelde 5-5 gelijk tegen Baïda, de 

ploeg in vorm. Jakob Vermandere moest zich in de slotact nog reppen om een punt uit de brand te 

slepen. Jordy Heye scoorde drie keer voor Tronchiennes. Monopole werkte zich ook al ietsje veiliger 

via een 4-5 zege tegen Pilleken eps. Pieter Masquelin mocht zich met vier goals wedstrijdwinnaar 

noemen. Tegen Celtic Towers werd 6-6 gelijk gespeeld met alweer drie treffers van Pieter Masquelin 

en drie van Jonas Haemelynck. 

Onderin sluit Mini Breughelhof nog steeds de rij en Bert Reynvoet kreeg geen kans tegen Hasta 

Curva, 1-8. Wim Vandenberghe toonde zich met vier goals een koele killer die avond. De overige 

twee degradaplaatsen worden bezet door Il Padrino en Sir Eddie. Hopeloos is het zeker nog niet voor 

deze teams, maar er moet toch dringend enige buit ingeschreven worden. Il Padrino kwam dicht bij 

een stunt tegen leider De Graly's. Na drie gelijke tussenstanden scoorde Kevin Van De Wiele (4) in de 

slotfase de winninggoal. Hugues Van Doorne scoorde vier keer voor de Vinderhoutse brigade. Leider 

De Graly's had ook niet veel overschot tegen Sir Eddie, de derde ploeg die voorlopig een 

degradatieplaats bezet, 8-7. Dit keer prikte Van De Wiele er maar liefst zeven tegen de netten. 

Laurens De Clercq toonde zich aan de overzijde met vijf goals de beste afwerker. 

 

 

Reeks 2C : Vollen Tsjoep komt opzetten 

Halfweg genoot Sparta Kaisers van een voorsprong van vijf punten, maar dit verschil is intussen flink 

geslonken en rest er virtueel maar één bonuspuntje meer. De killers van de leidersformatie werden 

Overpoort Bowl en Spectex. Half januari nam Overpoort de maat van de leiders met 8-6. Daan en Tim 

Boydens brachten Overpoort voor rust 2-0 voor en ze hielden dit verschil vast tot het einde. Pieter De 

Baene toonde zich met drie treffers de beste afwerker aan de overzijde. Veertien dagen later waren 

we zelf getuige hoe de leidersploeg met vijf spelers Spectex in de ogen keek. Voor rust de betere 

ploeg was, maar daarna de gaatjes niet meer kon dicht lopen en met 10-6 werd ingepoeierd. Benoit 

Strobbe prikte er vier tegen de netten voor een knapspelend Spectex. Het team van Gertjan 

Vanmeirhaeghe is trouwens sterk bezig, want een week eerder nam het ook al met 6-8 de maat van 

Vollen Tsjoep en Koen Wauters liet half februari de kans liggen om de leidersplaats over te nemen 

door 3-3 gelijk te spelen tegen FC Ledebronx. In een zeer gelijkopgaande wedstrijd noteerden we vier 

gelijke tussenstanden. De Schuimforellen volgt op de derde stek, maar zag het verschil aangroeien na 

een 5-8 nederlaag tegen Clio Gent. In de topper tegen Vollen Tsjoep moest Mathieu Stevens ook al 

nipt de duimen leggen, 4-5. Gilles Verbraeken mocht zich met vier treffers wedstrijdwinnaar 

noemen. Citadel Park Rangers bezet de vijfde stek na een knappe 9-8 zege tegen Overpoort Bowl. In 

een boeiende partij liep de iets jongere thuisploeg via Julien Aernoudt (5) in het derde kwart 7-4 uit, 

maar Daan Boydens (4) bracht zijn team in de slotfase knap langszij. In de slotminuut viel dan toch de 

winninggoal voor de Rangers. 

Union Maptiko tuimelde uit de topvijf en kreeg het ook tegen Clio Gent zwaar te verduren, 7-8. Clio 

leidde halfweg met 5-2, maar in de ultieme fase konden Steven De Pauw en Tom Van Hecke de 

ommekeer bewerken. In de buik van de klassering won Dansjeins met 10-7 van EFCE Tuanis. Nicolas 

De Winter (5) tekende voor een vroege voorsprong en Oliver Vandercruyssen (3) kreeg het verschil 

niet meer weggewerkt.  Tegen Ledebronx moest Dansjeins met 7-4 de duimen leggen. Aude au Vin 

handhaaft zich in de linkerkolom via een nipte 5-6 zege tegen Overpoort Bowl. Stijn Eeckhout toonde 

zich met drie goals de beste afwerker op het terrein.  

Veel spanning bovenin, maar onderin lijkt het verdict geveld voor ZerOtel, Saltinho en Gent '90. Deze 

drie ploegen zijn op een eiland verzeild en mogen zich klaarmaken voor de strijd in derde volgend 



seizoen. Hekkensluiter ZerOtel hield drie kwartier stand tegen Citadel Park Rangers, maar begaf 

uiteindelijk met 4-5 na een late treffer van Julien Aernoudt. Gent '90 speelde een verdienstelijke 

partij tegen Overpoort Bowl, 8-8. De Gentse bezoekers werkten in de slotact een kleine achterstand 

weg. Saltinho liet tegen Dansjeins een eerste forfait uit hun bestaan optekenen.  

 

 

Reeks 3A: Shakhtar Beenhesp houdt leider The Calimeros in bedwang 

De ongenaakbaar gewaande leidersploegen hebben het blijkbaar toch moeilijk om na nieuwjaar het 

maximum te houden, want ook in deze reeks geraakte The Calimeros midden januari niet voorbij 

Shakhtar Beenhesp. Een kwartier voor het einde leidde Steven De Mey nog met 3-1, maar in de 

slotfase zetten Mathieu De Meulemeester en Anton Wallaert de leider een onverwachte hak. Bij de 

leiders verdeelden Steven De Mey en Jordy Creve de goals. Grote zorgen moest de koploper zich niet 

maken om deze halve nederlaag, want de voorsprong op de dichtste achtervolger bedraagt nog 

steeds 17 punten en men is dan ook al volop bezig met de voorbereidingen van het 

kampioenenfeestje. Tegen Lazio Coma zag het er een kwartier voor het einde ook benard uit voor 

Steven De Mey, 4-2 achter. Maar met vier goals in de slotact werd een nipte 5-6 zege ingeschreven. 

KGPV en Automatiek zijn de dichtste achtervolgers. KGPV haalde zwaar uit tegen Omerta, 16-3 met 

zes goals van Cosyn en Mpiana. FCE Automatiek legde de leider het vuur aan de schenen, want in de 

topper stond het na drie kwartier 3-3. Uiteindelijk lukte Steven De Mey dicht tegen het einde de 

winninggoal. Automatiek liet zich wel verschalken door Omerta, 5-7 en deze nederlaag kan hen de 

dichtste ereplaats kosten.  

Lazio Coma en Expats Gent vervolledigen de topvijf. We zagen Expats in een sportieve kamp de maat 

nemen van Omerta met 3-6. Vooral technisch acteerden de expatsers een trapje hoger dan hun 

tegenstander. Tegen Racing Rogolle liep het iets minder voor Jorge Nino, 5-4. Arthur Hugaert toonde 

zich met vier treffers de grote mijnheer bij Rogolle. Los Borrachos viel uit de topvijf na een 5-6 

nederlaag tegen Omerta. Kenneth Depuydt en Carlos Goessaert scoorden elk twee keer voor 

Omerta.  

Onderin wordt er ook gestreden om ieder morzeltje grond. Zo sprokkelde FC Walrus een kostbaar 

punt tegen Bij Boer Jan, 5-5. Halfweg leidde Walrus via Jules Hauspy zelfs met 1-3. Eerder wurmde 

Walrus zich al uit de degradatiezone door met 4-7 te winnen van Lazio Coma. Vooral Mathieu 

Ackerman speelde zich met vier goals in de kijker. Paalbinnen staat op de voorlaatste stek, maar 

pakte kostbare punten tegen Shakhtar Beenhesp, 4-5 met drie goals van Joost Ackerman. Paalbinnen 

won ook de zespuntenwedstrijd tegen FC Walrus, 6-4. De Tempeliers sluiten de rij, maar kwamen 

tegen De Kapoenen toch dicht bij puntenwinst, 5-6. Maarten Vanneste bij de Tempeliers en Jens De 

Meyer aan de overzijde scoorden elk twee keer. Tegen vice-leider KGPV speelde Bart Kesteloot knap 

5-5 gelijk. Halfweg leidde Tempeliers zelfs met 3-1.  

  

Reeks 3B : Staartploeg Donkeysjot houdt leider De Sausers in bedwang 

Het blijft bijzonder spannend in deze reeks, waar herfstkampioen Cercle Sportif de leidersplaats 

heeft moeten prijsgeven. Het verloor deze week de topper tegen De Sausers met 8-6. Jarne De 

Backer (3) bracht zijn team snel 3-1 voor en Roel Vandaele (3) stond voor een onbegonnen 

achtervolging, want de nieuwe leider hield de verworven bonus constant op het bord. Cercle is in iets 

mindere doen blijkbaar, want tegen middenmotor Team Teheran werd 5-5 gelijk gespeeld. Jan 

Weymeis (3) werkte in de slotact een 2-4 achterstand weg voor Teheran. Dynamo Deklat heeft twee 

wedstrijden minder gespeeld en kan medeleider worden. Panta Rhei en De Daltons vervolledigen de 

topvijf. Panta Rhei moest wel vrede nemen met een 7-7 puntendeling tegen het minder hoog 

aangeschreven Racing Sporting. Rik Spanhove scoorde vijf keer voor Panta Rhei. Dit Racing Sporting 

kan blijkbaar altijd iets meer tegen de betere ploegen, want tegen De Daltons won Mathias 

Vandevelde knap met 6-7. De Racing domineerde de partij van begin tot einde en Jeroen Boterdaele 

had met drie treffers een ruim aandeel in deze zege.  

In de buik van de klassering beende Oxfarm concurrent Concrete United bij door het rechtstreekse 

duel met 8-6 te winnen. Via Yenten Vanderstede (4) leidde Oxfarm halfweg met 6-0. Steven 

Langenaken scoorde vier keer tegen na rust, maar het verschil was te groot geworden. Nieuwkomer 

Rabotvins toonde zich net iets sterker dan Oud IJzer, 7-6 met drie goals van Frederick De Grauwe.  

Onderin kon hekkensluiter Donkeysjot nog maar één zege inschrijven, maar speelde reeds drie keer 

gelijk. Het meest prestigieuze gelijkspel lieten ze ongetwijfeld optekenen tegen leider De Sausers, 5-

5. Jarne De Backer moest zich nog reppen om één punt voor de leider uit de brand te slepen. Patrick 

1892 bezet met kleine achterstand de voorlaatste of tweede degradatieplaats. Tegen Racing Sporting 

speelden ze knap 8-8 gelijk. Steven Gentbrugge scoorde vijf keer voor Patrick, Frederik Luyckx trof 

vier keer raak aan de overzijde.  

 

CERCLE SPORTIF geeft de 

strijd om de titel nog niet op. 

Boven: Tom Maertens, Roel 

Vandaele, Kris De Maesschalck en 

Paul Vandaele  

Onder: Jeroen Ducheyne, Karel 

Puype en Floris Hellbuyck 

 

  



Reeks 3C : MVC Boavista wint topper tegen Omgekeerde Wereld 

Leider MVC Boavista heeft na de zege tegen rechtstreeks concurrent De Omgekeerde Wereld de 

voorsprong uitgebouwd tot negen punten en met nog zeven wedstrijden te gaan lijkt voor iedereen 

de beslissing gevallen. In de topper tegen hun enige concurrent bracht Jasper Ballegeer de leider in 

geen tijd 0-3 voor en nadien controleerden Jenten Vlaeminck en maats rustig de partij, 3-6. Tim 

Vleminck scoorde twee keer tegen. Real Amigos volgt als derde reeds op 15 punten en HA' kijkt als 

vierde tegen een verschil van 22 punten aan. Vic Verhasselt won alvast met 5-7 van Thomas Cook in 

een zeer evenwichtige wedstrijd met twee collectief sterke teams. Thomas Cook Sport vervolledigt 

de topvijf en won knap van Amigos met 4-6. In een zeer evenwichtige partij leidden de reisagenten 

doorlopend met kleine voorsprong, maar naar het einde toe verdubbelde Vincent Petrov het verschil. 

De Sluwe Vos deelt de vijfde stek met Thomas Cook na een 6-4 zege tegen De Wacko's. Een kwartier 

voor het einde leidden de bezoekers nog met 3-4, maar in de slotfase bewerkte uitblinker Thomas 

Vandeputte (4) de ommekeer. In de rechterkolom deelden Sparta Cool Cast en Metalfire+ de punten, 

5-5. Jens Franck (4) bracht Metalfire snel op voorsprong, maar in de slotact werkte Stefaan Decroos 

het verschil weg. FC Pluisje en Ojoo vinden we mooi middenin en in het onderlinge duel won Pluisje 

nipt met 7-6. Gerben De Schutter had met drie goals een ruim aandeel in deze zege. Bert Stragier 

deed hem dat na aan de overzijde.  

The Luciano's bezet nog steeds de laatste plaats en de anciens beginnen zich het dreigement van 

vierde te realiseren. Tegen Pluisje wonnen ze nochtans knap met 9-7. Dirk Verhoeven hield tot een 

kwartier voor het einde de koord met 5-6, maar in de slotfase bleken de anciens over de meeste 

ademvoorraad te beschikken. Yves Maes scoorde maar liefst vier keer in de slotact. En ook tegen 

Metalfire+ toonde Nico Peirs zich de betere, 5-4. Galatasaray gaat hen net vooraf, maar legt zich nog 

niet neer bij het verdict. Tegen De Wacko's liet Tim Van Den Abeele een 5-5 gelijkspel optekenen. 

Lennert Gavel werkte in de slotact een kleine achterstand weg. Joran Van Spranghe scoorde twee 

keer voor De Wacko's. Uts & Bluts is zeker nog niet uit de gevarenzone, maar won alvast de 

zespuntenwedstrijd tegen Galatasaray met 7-4 via vijf goals van Jonas Maes. En ook tegen Ojoo 

sprokkelden de Blutsers een punt, 5-5. Een kwartier voor het einde leidde Ojoo via Nicolas Vanermen 

(3) met 2-4, maar Jonas Maes wist dit verschil nog weg te werken.  

 

MVC BOAVISTA goed 

op weg naar de titel in 

3C. 

Boven:  Enzo De La 

Rivière - Jenten 

Vlaeminck (C) - Wesley 

Ysewyn - Jasper Ballegeer 

Onder: Valentin Baetslé - 

Sander De Wiest - Jens 

Colpaert - Michael Piens - 

Peter Ballegeer (T1)  

 

Reeks 3D : StoryMe.com verschalkt Atletico Patron  

Half februari incasseerde Atletico Patron een eerste seizoensnederlaag, 7-6 tegen StoryMe.com. 

Spijtig genoeg kregen we het wedstrijdblad nog niet binnen zodat we geen extra info kunnen 

doorgeven. Grote paniek moet deze nederlaag niet brengen, want de voorsprong op Bavet Unite 

bedraagt virtueel nog steeds negen punten. De vice-leider kwam goed weg tegen P.E.B., 5-6. Een 

kwartier voor het einde leidde een sterk PEB dankzij treffers van Timothy Tancré en Nathan Van 

Assche nog met 4-3. Laurent Thierens (3) zette de scheve situatie nog recht. MVC Negenduust bezet 

de derde stek, maar won niet zonder moeite met 8-9 van De Poetjes. Milan Elewaut had met vier 

treffers een ruim aandeel in de zege. De Pallieterkes kreeg een zware 3-10 pil te slikken van Treety 

MiraCKLes. Ben Apers en Jeoen Verschueren, elk drie goals, tekenden voor een vroege 0-4 

voorsprong en dikten het verschil nadien stelselmatig aan. Ik vrees dat De Blauwe Tovenaars een 

verkeerde reeks invult, want ik vind amper een wedstrijdblad van hen… Tegen De Poetjes won Bart 

De Waele met 2-6. Peter Braekeveld toonde zich de best geïnspireerde man met drie goals.  

Story.Me viel uit de topvijf na een 8-6 nederlaag tegen Treety MiraCKLes. Bij het ingaan van de 

slotact stond het in een evenwichtige partij 6-6, maar uiteindelijk tekende Jeroen Verschueren voor 

een knappe zege. 't Nieuw Kasteelke ambieert een plaats in de topvijf en haalde fors uit tegen MV 

Lumbagoal, 2-13. Sacha Van De Sype haalde vooral na rust fel uit. Onderin werkte Elektro Van Hecke 

zich uit de gevarenzone door met 3-8 te winnen van Treety MiraCKLes. Jeroen Dierickx scoorde drie 

keer voor de bezoekers. ESC Gent en Lil'P Explosion bezetten de twee degradatieplaatsen en 

speelden onderling 5-5 gelijk, waarmee ze niet echt veel opschoten. Thomas Vandamme scoorde drie 

keer voor Explosion. ESC Gent speelde een verdienstelijke partij tegen Lumbagoal, maar ging finaal 

toch onderuit, 5-4 via een late treffer van Fabian Daem. Wim Hardyns scoorde de vier tegentreffers. 

 

 

 

ESC GENT hoopt nog steeds de 

degradatie te ontlopen 

Boven: Jivan Dasgupta, Wim Hardyns, Sane 

Mertens, Bert Descamps, Noel Klima 

Onder: Mathias De Mul, Dimitri Van 

Vossel, Victor Nelen  

Afwezig: Tom Huygens, Kristof D'Hoore, 

Michiel Meyskens, Hakim Amiri, Bart 

Moreels, Niels Soetens 

 

  



Reeks 3E: Young Boys Bornhem  

Leider Young Boys Bornhem eindigde de eerste ronde met een 6-2 nederlaag tegen The A-Team en 

zette de terugronde in met 7-0 verlies tegen Komma Rip. Hierdoor naderde The A-Team tot op één 

punt van de leidersformatie en kennen we met nog zeven wedstrijden te gaan een superspannende 

eindstrijd. Leider YB Bornhem liet wel dubbele cijfers optekenen tegen Skilluminati, 10-3. Sali Deville 

toonde zich de productiefste thuisspeler. De drie tegentreffers kwamen van Robin De Vijlder. Komma 

Rip zag het verschil met de twee koplopers aangroeien na een 2-6 nederlaag in de topper tegen The 

A-Team. Steven Mahieu bracht de vice-leider dicht tegen de rust 1-2 voor en Arent Maes en Emanuel 

Deschamps dikten dit verschil nadien aan. Eerder geraakte PieterBram Lagae ook niet voorbij Eratic, 

5-5. Olympique Magnifique en MVC Klublr vervolledigen de topvijf. Het onderlinge duel tussen deze 

twee subtoppers eindigde onbeslist, 4-4. Magnifique leidde halfweg met 1-3 via Pieter Verraes. Jelle 

Snauwaert werkte dit verschil nadien weg. Magnifique kende geen genade met Joga Bonito, 7-0.  

Meer naar onder beleeft Cocoon donkere tijden, want de anciens moesten noodgedwongen enkele 

keren forfait geven en verloren met 7-5 van Forza Da Mario. Gert Van Der Kelen (3) bracht Forza snel 

2-0 voor en Cocoon geraakte niet meer langszij, ondanks drie tegentreffers van Laurens Teirlynck. 

MVC 't Verschil werkte zich uit de degradatiezone via een 7-6 zege tegen Forza Da Mario. Johnny 

Roelandts moest daarvoor in de slotact een 3-4 achterstand ombuigen in een nipte zege. Charlie Shot 

is nog steeds rode lantaarndrager, maar won knap met 4-2 van De Bierfalo's. Sean Deloddere bracht 

de bezoekers op voorsprong, maar Nils Demanet bewerkte na rust de ommekeer. En ook tegen 

Skilluminati bleef Miguel Van Cauwenberghe aan de winnende hand, 4-5. In de slotact werd alweer 

een 4-2 achterstand omgezet in een nipte zege. Robin De Vijlder en Wolf De Corte verdeelden de 

thuistreffers, maar Jesse De Troyer bewerkte de ommekeer. De hekkensluiter presteerde het zelfs 

om tegen leider YB Bornhem de slotact in te gaan met een 2-3 voorsprong, maar Stan Debussche 

zette in de slotminuten de scheve situatie nog recht voor de koploper, 6-3.  

 

 

Reeks 3F : Titelstrijd herleid tot duel Shoeshotters - DDT OKE Cars 

Halfweg hadden we het over vier regelrechte titelkandidaten en kroonde Germinal Speakers zich tot 

herfstkampioen. Twee maanden later vinden we de Speakers op de derde stek en kijken ze tegen een 

achterstand van acht punten aan. De nieuwe koploper heet Shoeshotters, dat het maximum hield na 

nieuwjaar. Tegen Atom Solar werd met 5-9 gewonnen. Maarten Schoenmaekers (4) en Stephan 

Stremersch (3) waren de afwerkers. DDT OKE Cars is de nog enige resterende concurrent, maar zag 

het verschil aangroeien na een onverwachte 6-4 nederlaag tegen ATS Soccer Team. David De Jaegher 

had met drie goals een ruim aandeel in de ongetwijfeld deugddoende zege. Jannes Vrijens scoorde 

drie keer aan de overzijde. ATS tekende ook voor het meeste weerwerk tegen leider Shoeshotters, 6-

7 met alweer drie goals van De Jaegher. Germinal Speakers kon in het nieuwe kalenderjaar geen 

enkele zege meer versieren. De eerste opdoffer kregen ze van Great Balls of Fire, 4-2 via twee goals 

van Aleksander Ameel. In de topper tegen Hestur Typpi werd het 5-5. In de slotact werkte Mattis 

Lapauw een 4-2 achterstand weg voor Typpi. Tegen Shoeshotters kon het tij niet gekeerd worden, 8-

6 in een wedstrijd waar ze van de eerste tot de laatste minuut op achtervolgen aangewezen waren. 

Robbert Schoenmaekers prikte er vier tegen de netten. Tegen het bescheiden Hangover kwam de ex-

leider ook al niet verder dan een magere 2-2 puntendeling en recent werd de topper tegen DDT OKE 

Cars met 4-3 verloren.  

JTS Fiers was de ploeg die in de aanvangsmaanden de plak zwaaide, maar is ook een paar plaatsen 

terug gevallen. Tegen Real Oosterzele verloor Thomas Vercaigne met 7-5. Kristof Galle bracht zijn 

team tegen de rust 4-3 voor en in de slotact werd het verschil verdubbeld. In de buik van de 

klassering won 't Misverstand met 6-7 van Great Balls Of Fire. De bezoekers openden furieus en 

leidden binnen de tien minuten met 0-4. Veton Spahiu (5) startte een felle achtervolging, maar 

strandde op één goaltje. Onderin woedt er een felle degradatiestrijd. Sparta Hazards en Café De 

Karper bezetten de minst benijdenswaardige plaatsen. De Karper speelde een verdienstelijke partij 

tegen Hestur Typpi, 6-5. De bezoekers namen het eerste wedstrijdgedeelte voor hun rekening, maar 

naar het einde toe konden de Wase bezoekers het tij keren. Geen enkele ploeg legt zich evenwel bij 

een vroegtijdig verdict neer, want de Hazards wonnen met 3-6 van Real Oosterzele via drie treffers 

van David Nelen.  

 

 

Reeks 3G : MVC Footinstruct de nieuwe leider 

Het blijft superspannend in deze reeks waar herfstkampioen Olympique Flaneur zichzelf in de voet 

schoot door tegen KBC Mini een speler op te stellen met een vals paspoort. We stellen ons meestal 

heel tolerant op, maar net als iedereen rekenen we toch op een eerlijke competitie met deelnemers 

met propere handen. Dit konden we niet ongestraft laten en de club besefte ook wel dat dit een stap 

te ver was. De forfaitnederlaag kostte de youngsters de leidersplaats, want Footinstruct nam het 

cadeautje graag aan. We zagen de nieuwe leider in een genietbare partij met 4-7 winnen van Team 

Jimi. Halfweg stond het reeds 1-4 en daarna controleerde Renato Faccenda rustig het gebeuren. 

Gienendruk werd uit de top weggeslagen na een onverwachte 2-1 nederlaag tegen De Protputters. 

Jotham Catry scoorde de enige treffer voor de (ex?)-titelkandidaat. Wie maar één keer scoort in 52 

minuten… Eerder geraakte Gienendruk ook niet voorbij Team Jimi, 7-7. In die partij scoorde Mathias 

Present vier keer. Niels Franckaert bracht zijn team in de slotact na een 6-2 achterstand nog knap 

terug. Buzze Bears won de subtopper tegen Lansweeper met 3-5. Valentijn Deneulin bracht de Bears 

voor rust 1-4 voor en die voorsprong bleek beslissend. En ook tegen Geelzwart Elfendertig bleef 

Buzze Bears dankzij drie treffers van Stan De Grove aan de winnende hand, 4-3. De Protputters 

ambieert een plaats in de topvijf, maar kwam goed weg tegen Team Jimi, 5-6. In een boeiende partij 

stond het een kwartier voor het einde nog 4-4 en in de slotminuten besliste Alexander Vantyghem de 

partij.  

Lansweeper voert de brede middenmoot aan en won met 5-3 van Pane & Vino. Cedric Veys nam van 

bij de start het heft in handen en had een kwartier voor het einde bij een 4-1 tussenstand de 

schaapjes op het droge. Oranjeberg en Realo.com bezetten de minst benijdenswaardige plaatsen en 

met het gelijkspel in het onderlinge duel schoten geen van beiden veel op. Een kwartier voor het 

einde leidde Realo nog met 1-5, maar in een sensationeel slot geraakte Oranjeberg nog langszij. Het 

kostte hen wel enkele kaarten. Oranjeberg geeft de strijd om het behoud niet op en won knap met 

10-4 van Pane & Vino. Jens Van Den Mergel scoorde maar liefst zes keer. Realo wou niet onderdoen 

en nam met 11-4 de maat van FC Krokodil. Kenneth Van Nieuwenhuyze tekende voor een snelle 

voorsprong en de hekkensluiter presteerde het om dubbele cijfers op het bord te zetten.  

  



Reeks 4A : Enkel Bananas kan Sporting Cita nog bedreigen 

Het lijkt er heel sterk op dat Sporting Cita op weg is om een eerste kerntitel in de wacht te slepen, 

want het heeft enkel nog Bananas te vrezen en die moeten een achterstand van zes punten proberen 

weg te werken. Niet onmogelijk, maar iedereen staat liever zes punten voor dan zes punten achter. 

De twee koplopers kwamen in de voorbije maanden niet bijster veel in actie en hebben nog negen 

wedstrijden af te werken. In haar laatste partij werd de koploper niet verontrust door nieuwkomer 

Dwaasland Beveren. Sander Evers (4) bracht Cita voor rust 3-1 voor en deze cijfers werden erna 

gewoon verdubbeld. Jef Van Puyvelde lukte de twee treffers aan de overzijde. Bananas geeft de strijd 

zeker niet op en nam via vier treffers van Toon Venneman vlot de maat van Poba Juniors, 7-2. Tegen 

Trucker Eddy liep het iets minder vlot voor Sam Debrouwer, 7-4 verlies. Een kwartier voor het einde 

stond het 3-3, maar in de slotfase scoorde Nathan De Kock nog vier keer. Frigo Loco legt zich wellicht 

bij het meesterschap neer, want Lowie Bradt verloor met 5-6 van FC De Paradijsvogels. Voor rust 

scoorden beide teams elk één keer, waarna de bezoekers in het derde kwart 2-4 uitliepen en dit 

verschil net iets te groot bleek voor de subtopper. Een week eerder verloor Frigo Loco ook al met 4-3 

van MVC Deportivo. Frank Dierick en Diederik Snoeck bogen in de slotact een 2-3 achterstand om in 

een nipte zege. Red Hot Willy Peppers werd ook tot subtopper gedegradeerd na de 7-5 nederlaag 

tegen Trucker Eddy. Jonathan Baecke (4) mocht zich wedstrijdwinnaar noemen. Poba Juniors werd 

uit de topvijf gekegeld na een 4-6 nederlaag tegen MVC Schwalbe '04. Ook hier viel de beslissing in 

de derde periode via Van Duynder en Vyvey. Nieuwkomer Dwaasland Beveren mocht tegen FC 

Paradijsvogels een tweede zege inschrijven, 4-3 met drie goals van Jef Van Puyvelde.  

 

 

Reeks 4B : Nog steeds het maximum voor Ultimate Team  

Geen wijzigingen bovenin in deze reeks waar nieuwkomer Ultimate Team met zes punten voorsprong 

op Café Gomez het gebeuren domineert. De leider is één van de weinige ploegen trouwens die nog 

altijd het maximum totaliseert. Tegen het veel meer ervaren Sturm und Drank won de leider met 3-5. 

De wedstrijd kwam traag op gang en tot de rust bleven de ploegen sterk aan elkaar gewaagd. Na de 

rust kon Brian De Neve (3) de leiders dan toch 2-4 voorbrengen en deze voorsprong bleek beslissend. 

Maarten en Sander Delahaye zorgden voor de tegengoals. Café Gomez nam vlot de maat van Sparta 

Novak, 6-1. Devy Rigoux bracht de thuisploeg in geen tijd 2-0 voor en halfweg waren de schaapjes bij 

een 4-0 tussenstand reeds op het droge. Atletico Rabona bezet de derde podiumplaats en kende 

zoals verwacht weinig moeite met Hellstars. De hekkensluiter kon net geteld één kwartier gelijke tred 

houden, maar toen achtten Hannes Brouckaert en Sven Tempels het welletjes en verschenen er net 

geen dubbele cijfers. The New Daltons en Harde Krista's vervolledigen de topvijf en in het onderlinge 

duel toonden de Krista's zich met 4-5 net iets sterker. Sven Neven en Pieter Bracke scoorden elk twee 

keer voor de bezoekers. De Leeuwen tuimelden uit de topvijf na een 6-4 nederlaag tegen Bergerac 

Rangers. Halfweg leidden De Leeuwen met 2-3, maar in het tweede gedeelte tekenden Niels 

Meelman en Klaas Moortgat voor de ommekeer. In de rechterkolom verdeelden Partizan Gent en 

Balcoholiekers de buit, 3-3. Hendrik De Vriendt (3) bracht Partizan kort na rust 3-0 voor, maar in de 

slotact geraakte Geoffrey Venneman nog onverhoopt langszij.  

 

  

Reeks 4C : VVKS Sint-Lieven slaat beslissende kloof 

Het ziet er heel rooskleurig uit voor VVKS Sint-Lieven en dit vooral omdat dichtste achtervolger De 

Flaskes na nieuwjaar op drift lijkt geslagen en nog maar één zege kon inschrijven. Er is duidelijk wat 

loos met het team van Guy Van Hove. Vorige week werd de vierde nederlaag van dit kalenderjaar 

opgetekend, 9-4 tegen Foeke Boys. Alexander Blondeel bracht Foeke voor rust 4-1 voor en pas in de 

slotfase kon Thibaut Fiers (3) iets terugdoen. Leider VVKS verscheen slechts met vijf spelers aan de 

aftrap om the Boys partij te geven en halfweg zag het er bij een 1-1 tussenstand naar uit dat het geen 

gemakkelijke partij zou worden. Karel Poppe (3) kon toen echter snel een beslissende kloof slaan en 

werd het uiteindelijk 5-1. Red Star Lumberjack heeft de tweede plaats overgenomen, maar won niet 

zonder moeite met 2-1 van Foeke Boys. Kristof Talboom scoorde in de slotfase de winninggoal. Tegen 

Bom@Bay won Lumberjack knap met 3-6 na drie goals van Jeroen Degadt. Yolo Touré handhaaft zich 

net in de topvijf na een moeizame 5-4 zege tegen Rock Circus. Na twee treffers van Jasper 

Branteghem leidde Rock Circus een kwartier voor het einde met 2-4, maar Andreas Heyerick wist 

toch nog het tij te keren. Een knappe 5-6 zege liet Yolo Touré optekenen tegen Red Star Lumberjack. 

Dankzij Yannick Vandermeren leidde Touré halfweg met 1-5. Dries Van Halewyck (3) probeerde 

nadien nog wel de bakens te verzetten, maar strandde op één goal. In de buik van de klassering won 

Racing Zeemeeuw met 5-3 van De Players. Nick Marlein was de betere afwerker bij Zeemeeuw. FC 

Endelarm nam met 3-5 de maat van The Boys. Vijf verschillende spelers kregen een streepje achter 

hun naam. Nieuwkomer FC Kaktars mocht eindelijk een eerste zege inschrijven, 3-2 tegen New Kids. 

De eindscore lag een kwartier voor het einde reeds vast. Florian Goossens scoorde de winninggoal.  

 

 

Reeks 4D : Romda JC moet de rol lossen 

In deze reeks lijkt het er ook op dat Art Nivo een definitieve kloof geslagen heeft. De nieuwkomer 

toonde zich tegen rechtstreeks concurrent Romda JC veruit de sterkste ploeg, 9-3. Via Koen Matthijs 

(4) stond het halfweg reeds 3-0. Romda milderde na rust eventjes tot 4-3, maar in de slotfase nam 

Hans Van Der Weken de laatste twijfels weg. Achtervolger Romda JC kreeg nadien nog een uppercut 

van MVC Bluesette, 7-2. Tot de rust zagen we een gelijkopgaande partij, maar daarna konden Johan 

De Block en Jan Gabriels de thuisploeg aan een riante voorsprong helpen. Romda krijgt door dit 

puntenverlies nog felle concurrentie voor de tweede plaats van Pinternazionale en Lilililili. 

Laatstgenoemde geraakte wel slechts met de hakken over de sloot voorbij Cuba Friends, 5-4. Anton 

Van De Sijpe scoorde dicht tegen het einde de winninggoal. Tegen het bescheiden Star Balm kwam 

Jelle Terrie ook snel 2-0 achter, waarna bij 4-4 werd gerust. In het tweede gedeelte kon de ex-

derdereekser de partij naar haar hand zetten. En ook tegen Pinternazionale speelde Star Balm een 

verdienstelijke partij, 6-5. Pas dicht tegen het einde lukte Steven Goossens de winninggoal. 

Pinternazionale kende minder problemen met Biernamaals, 10-2. Jan Van Grembergen dikte zijn 

doelpuntentotaal met vier eenheden aan. Jeu de Boules kreeg een onverwachte 2-10 oplawaai te 

slikken van Mooi & Meedogenloos. Dieter Verbeke (5) bleek moeilijk te houden die avond. Jeu de 

Boules pakte wel een knappe driepunter tegen Pinternazionale, 5-4. Het jonge Heusden United draait 

vlot mee in de middenmoot en won met 3-4 van De Smossers. Mathieu Steyaert zette in de slotact 

een 2-1 achterstand om in een nipte zege. In de rechterkolom won Mooi & Meedogenloos in een 

evenwichtige partij nipt met 4-3 van Star Balm, dat zich meer en meer een waardige tegenstander 

toont.  



Reeks 4E : The Black Adders wint topper tegen Sans Doute 

The Black Adders nam vrijdagavond een ferme optie op de titel door de topper tegen Sans Doute met 

6-2 te winnen. De Adders konden voor rust 3-1 uitlopen en verdubbelden naar het einde toe het 

verschil. Door deze zege bedraagt de voorsprong virtueel vier punten en zal het bijzonder moeilijk 

worden om deze toch wel ervaren ploeg van de titel te houden. Paintball Gent moest de rol bovenin 

lossen na een 5-7 nederlaag tegen De Ponyclub. Via Jelle Martens (4) leidden de Pony's halfweg met 

2-4. Tom Van Peteghem (4) milderde na rust tot 3-4, maar geraakte niet meer op gelijke hoogte. Via 

enkele gevatte counters verdubbelden de bezoekers naar het einde toe het verschil. Del Bekos bezet 

de vierde stek en won met 6-8 van Après Foot. Pieter Francij scoorde vier keer voor de subtopper. 

Après Foot handhaaft zich in de linkerkolom na een knappe 3-8 zege tegen AC Vaticaan. Vooral Kris 

Selen speelde zich met vier treffers in de kijker. Los Pépés is hun naaste concurrent en Cedric 

Bauwens nam met 9-3 vlot de maat van Los Pendejos. Henri De Bruyn toonde zich met drie goals de 

beste afwerker. Face Tart boekte een onverhoopte 6-4 zege tegen AC Vaticaan. Via Bert Verbeke 

leidden de Evergemnaren halfweg reeds met 3-0. Hekkensluiter FC Passeer Ma speelde een 

verdienstelijke partij tegen De Blauwe Peer en verloor slechts met het kleinste verschil, 3-2. Joram De 

Beukelaer scoorde dicht tegen het einde de winninggoal. En ook tegen Steak or Chicken verloor 

Passeer Ma in een zeer evenwichtige wedstrijd slechts met het kleinste verschil, 6-5. Ook tegen Los 

Pendejos werd met diezelfde 5-6 cijfers verloren. Mathieu Ghijs scoorde drie keer voor Passeer Ma, 

terwijl Hannes De Pauw er aan de overzijde drie scoorde.  

 

 

Reeks 4F : MVC Bounce It loopt verder uit 

Het ziet er sterk naar uit dat MVC Bounce It de titel in deze reeks zal wegkapen, want Titans liet iets 

teveel steken vallen in de voorbije periode. Tegen Datsunspor verloren de Van Reybroucks met 1-3. 

De wedstrijd bleef lange tijd gesloten en pas naar het einde toe konden Youri Meuret en Emmanuel 

Heytens de bezoekers aan de zege helpen. En ook tegen een alsmaar beter spelend Isoplast verloor 

Titans met 4-3. Angelo Adriaensens zette in de slotact een 2-3 achterstand om in een nipte zege. 

Stefan Arickx en Tony Sergeant waren de afwerkers bij Titans. Leider Bounce It kwam niet 

ongeschonden uit de voorbije periode, want Kris De Moerloose moest vrede nemen met een 9-9 

puntendeling tegen Isoplast. Een kwartier voor het einde stond het 5-4 voor Bounce It, maar in een 

sensationeel slot vielen ineens nog eens negen goals. Gio Beke scoorde vijf keer voor de leider en aan 

de overzijde was Angelo Adriaensens met vier treffers de beste afwerker. Datsunspor bezet de derde 

podiumplaats, maar had niet veel overschot tegen Daltones, 3-4. Thijs Claassen scoorde dicht tegen 

het einde de winninggoal. Vertigo handhaaft zich in de linkerkolom na een mini 1-2 zege tegen 

Daltones. Christophe Moens scoorde de twee Vertigo-treffers. Tegen FC Kroket verging het Vertigo 

iets minder goed, 4-3 na drie goals van Felipe Van Huylenbroeck. Essevee Goeste boekte een knappe 

7-4 zege tegen De Daltons. In een gelijkopgaande partij tekende Tim Van Robaeys in de slotact voor 

het verschil. Jeroen Verhanneman scoorde twee keer tegen. Tegen MVC Bocca speelde Kevin 

Edgerton 6-6 gelijk. Halfweg leidde Bocca met 3-5. In de rechterkolom won Partena met 7-5 van Sala 

Thai. Jurgen Van Overmeire bracht Partena snel 2-0 voor. Koenraad Bogaert milderde na rust tot 5-4, 

maar in de slotfase kon Thomas Van Hyfte de voorsprong opnieuw verdubbelen. Het duel onderin 

tussen Schenenblutsers en De Balzakskes werd met 5-2 gewonnen door het team van Sam Gorleer.  

MVC BOUNCE IT bouwde in de 

voorbije maanden een knappe 

voorsprong uit en lijkt op weg 

naar een eerste kerntitel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reeks 4G : Uustakker City zes punten voor op MP Trois 

Leider Uustakker City liet zich in het nieuwe kalenderjaar nog op geen foutje betrappen en kon de 

voorsprong aandikken op FC Den Uitgang en MP Trois. We zagen de leiders niet zonder moeite met 

2-4 winnen van een niet onaardig spelend Yamagata Europe. Bij het ingaan van de laatste speeltime 

stond het immers nog 2-2. Een technisch beter Uustakker kon toen via Lorenzo Lefevre (3) nog twee 

keer scoren. Tegen Het Zwarte Gat won de leider met 5-1, maar ook hier moest vrij lang gewacht 

worden op een beslissende kloof, want halfweg stond het 1-0. Daarna scoorde Quinten De Puydt nog 

vier keer.  FC Den Uitgang geraakte niet voorbij El Dorado, 4-4. Via Timon Debbaut (3) leidde de 

nieuwkomer een kwartier voor het einde met 4-2, maar in de beslissende fase werkten Carlos 

Vandevelde en Pierre Cnockaert dit verschil nog weg. In de voorbije week geraakte MP Trois niet 

voorbij Garça Real, 4-4. Via Maarten en Thomas De Beer leidde MP Trois een kwartier voor het einde 

met 4-3, maar in de slotfase van een boeiende partij scoorde Dieter De Leenheer de gelijkmaker. 

Garça Real toont zich steeds van zijn sterkste zijde tegen een topper, want tegen Uustakker City werd 

maar nipt met 4-5 verloren. Dieter De Leenheer scoorde drie van de vier thuistreffers. Patatjes bezet 

de vierde plaats en won met 7-4 van Pietgoal United. Heel vlot kwam de zege er niet, want halfweg 

werd er gerust bij 2-2. Sigfried Buys bracht zijn team in het derde kwart 5-4 voor en via enkele rake 

counters werd dit verschil aangedikt. Jeffrey Saegerman scoorde drie keer voor een verdienstelijk 

Pietgoal. El Dorado verloor onverwacht met 4-8 van een sterk De Woody's. Vincent Versele bracht de 

bezoekers nog voor rus 2-4 voor en via Dieter Naudts werd het verschil gewoon verdubbeld nadien. 

Hendrik De Cooman scoorde twee keer voor El Dorado, dat wel in de topvijf blijft geklasseerd. Bert 

Bothuyne presteert echter wat onregelmatig, want ook tegen Hellbenders werd met 6-4 verloren. 

Onderin versierde Pietgoal een derde seizoenszege, 6-0 tegen Yamagata Europe. Simon David 

scoorde drie goals. Sweco FC haalde het met 7-3 van Lokomotiv Sportif, dat reeds het ganse seizoen 

geen overschot aan spelersmateriaal heeft. Kurt Van Peteghem en Philippe De Boever scoorden elk 

twee keer. Tjorven Bossu deed hen dat na aan de overzijde.  



 

Reeks 4H : Leider Get Driven wint topper 

De 'invaller' lijkt goed op weg om de titel te pakken in deze reeks, want het verschil met de 

achtervolgers werd nog aangedikt in de voorbije periode. All Blacks geraakte immers niet voorbij De 

Ploegmoats, 3-3. In een evenwichtige partij scoorde Tiemen Coussement twee keer voor De 

Ploegmoats en Ruben Vanhee lukte er twee aan de overzijde. Tegen VMA werd ook al 3-3 gelijk 

gespeeld en deze resultaten tonen aan dat de vice-leider toch niet zo gemakkelijk scoort. En ook van 

Franz Gustav kwam er meer weerwerk dan verwacht. Bij het ingaan van de slotact stond het 3-3 en 

pas dicht tegen het einde kon Juan Ferreira zekerheid brengen. Leider Get Driven kende weinig 

problemen met Red Star Ghent, 11-5. Na vroege treffers van Ewoud Stroom en een 6-2 tussenstand 

halfweg dikte Robby Van Hoye het verschil nadien nog lichtjes aan. Meer weerwerk kwam er van het 

bescheiden Aratinga. Bij het ingaan van de slotact bleef bij een 4-5 tussenstand nog alles mogelijk, 

maar toen bracht Gauthier Thierens (3) meer zekerheid. VMA handhaaft zich vlot in de topvijf en 

won met duidelijke 4-10 cijfers van De Ploegmoats. Tibo Temmerman, nog beter dan zijn vader,  en 

Lennert Vincent scoorden er elk vier in een aangename partij. Piqué ambieert nog steeds een plaats 

in de topvijf en won met 3-8 bij Incredible Lightshooters. Het verschil kwam er na rust via Oliver 

Roels en Rutger Vinke. Tegen De Vagant kreeg Lawrence Vanhoorne geen voet aan de grond, 4-12. 

Een kwartier voor het einde stond het 0-10. Arthur Verstraete toonde zich de betere afwerker. 

Onderin kon Los Pollos Hermanos nog maar één zege versieren, want ook tegen Sunday Oliseh 

Tribute Band trokken ze met 7-4 aan het kortste eind. PieterJan Waeyaert bracht zijn team voor rust 

5-2 voor. Net boven hen valt de oogst voor Aratinga ook vrij schraal uit, 5-1 verlies tegen Red Star 

Ghent. Tot het ingaan van de slotact bleef het wel bijzonder spannend, 2-1 maar toen lukte het Jorn 

Waterschoot om het verschil aan te tekenen. 

 

 

Reeks 4I : Nog steeds vijf regelrechte titelkandidaten 

Starfisk totaliseert het minst verliespunten, maar moet nog een aantal inhaalwedstrijden afwerken. 

De studenten kwamen in januari niet in actie. Tegen het veel lager geklasseerde De Trappisten liep 

het niet zo vlot, want bij het ingaan van de slotfase stond het 3-3. In de slotminuten kon Ewoud 

Hasenbos de 6-3 op het bord brengen. De leidersplaats wordt momenteel bezet door Kioskvrienden 

dat vlot de maat nam van AC Turbo, 9-4. Jonas Gardelein toonde zich die avond de beste afwerker. 

Het maximum houden was er echter niet bij voor Tim De Wit, want tegen Bernie werd met 7-3 

verloren. Wouter Remy mocht zich met drie goals wedstrijdwinnaar noemen. Betonnen Muur 

verspeelde de leidersplaats na een 6-6 gelijkspel tegen dat zelfde MVC Bernie. Wouter Remy (3) 

werkte in het derde kwart een kleine achterstand weg voor Bernie en in de slotfase bleven de twee 

ploegen aan elkaar gewaagd. Bart Merci hield de betonneurs met twee late goals half overeind. 

 

De Mindere Goden verspeelde twee kostbare punten tegen MVC Robby, 8-8. In een heel 

evenwichtige wedstrijd scoorde Bjorn Minne maar liefst zes keer voor Robby. Nicolas Engels lukte er 

vier aan de overzijde. Uiteraard worden er ook punten verloren in de vele toppers die er gespeeld 

worden. Zo verloren Betonnen Muur en De Mindere Goden elk twee punten in het rechtstreekse 

duel, 7-7. Betonnen Muur leidde halfweg nochtans riant met 5-2, maar Seppe Malfait wist het 

verschil op de valreep nog weg te werken. The White Russians handhaaft zich in de topvijf na een 7-

10 zege tegen Turbo. Joris Bolckmans bracht de Russische bezoekers voor rust 2-4 voor, maar Turbo 

bleef met Steven Willems (3) knap weerwerk leveren. Tegen MVC Bernie ging The Russians met 2-6 

de boot in na drie goals van Tom Geldolf. MVC Uuflakke werd uit de topvijf gekegeld na een zware 

10-4 nederlaag tegen Project 0 - Ampe. Karel Tyvaert speelde zich met vier goals in de kijker. En ook 

tegen AC Turbo werden kostbare punten te grabbel gegooid, 3-6 met drie goals van Frederik De Cock 

bij de bezoekers.  

 

 

Reeks 4J : Popol and the defenders of Fun de nieuwe leider 

In de aanvangsmaanden van het nieuwe kalenderjaar werd de rangschikking bovenin onderste boven 

gekeerd, want FC Zatletico kon de druk van de leiderspositie blijkbaar niet aan en kijkt intussen tegen 

een achterstand van vijf punten aan. De nieuwe leider is Popol and the defenders of fun dat niet 

zonder moeite met 5-6 de maat nam van MVC De Hoeve. Een kwartier voor het einde leidde Pieter 

De Gendt met 4-3, maar in de slotfase kon Michel Flement (3) de leider aan een duur bevochten zege 

helpen. Popol won met duidelijker verschil de topper tegen Surfing Elephant, 13-4 met zeven goals 

van Karel Blondeel. Donkey Diesel won de topper tegen FC Zatletico met nipte 3-2 cijfers. Karim Ben 

Omar scoorde dicht tegen het einde de winninggoal. Zatletico trok ook aan het kortste eind tegen 

Surfing Elephant, 6-4. In een spannende partij namen beide teams om beurt de leiding, maar in de 

slotact kon de thuisploeg een dubbele voorsprong versieren. Donkey Diesel bezet de derde stek, 

maar kwam niet verder dan een 4-4 puntendeling tegen Moet Kunnen. Stijn Danhieux bracht met 

een derde treffer Moet Kunnen in de slotact langzij. Sleeplife Oostakker pakte de vierde plaats door 

dichtste concurrent Surfing Elephant met 8-7 te verslaan. Wouter Rubbens (3) bracht Sleeplife in het 

derde kwart 7-3 voor en dit verschil kreeg Tommy Maenhout niet meer weggewerkt. Pro Deo won de 

subtopper tegen Surfing Elephant met 7-3. Diego Fornaciaro bracht zijn team voor rust 4-2 voor en 

dit verschil werd nadien nog lichtjes aangedikt. Tegen FC Dier kwam Pro Deo niet verder dan een 3-3 

gelijkspel in een zeer evenwichtige partij.  

Nieuwkomer FC Dier verloor onverwacht van een sterk spelend Het Plan. Tot de rust zagen we een 

gelijkopgaande partij, maar in het tweede gedeelte konden Thomas Billiet en Damien Timmerman de 

bezoekers aan een knappe 2-9 zege helpen. Het Plan haalde ook al fors uit tegen De Hoeve, 14-2 met 

zeven goals van Dries Celis. Onderin won MVC Stormus met 7-4 van KFC Gent. Niklas Vandenhaute 

en Liam Vandriessche tekenden pas in de slotfase voor het verschil in een aangename partij.  


