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DE LAATSTE RECHTE LIJN IN 
De competitie is al zo ver gevorderd dat we stilaan moeten denken aan de volgende 
editie. Zo kan ik nu reeds aankondigen dat er met de opening van HGE3 midden april 
volgend seizoen niet meer zal gespeeld worden in Kruishoutem en dat er enkele (niet 
alle) late uren zullen afgemeld worden.  
 
Voor de ploegen die dit seizoen in mei en juni nog wat actief willen blijven, rest er 
uiteraard nog de Full Time Cup en Beker van stad Gent. De inschrijvingen voor beide 
tornooien lopen vlot binnen, maar er kunnen er nog altijd enkele bij. De finales van 
beide tornooien met de kampioenenviering is voorzien op dinsdag 16 juni in sporthal 
Sint-Jozef. Hou die datum allemaal vrij. 

Sportief loopt alles vrij vlot in de kern en ik mag daarvoor rekenen op de bijzonder 
gewaardeerde medewerking van meer dan 80% van onze clubs. Toch loop ik er de 
laatste maand iets minder happy bij omdat ik omzeggens dagelijks met klachten van 
buitenaf geconfronteerd wordt.  

In Brussel krijg ik onder mijn neus gewreven dat de minivoetbalclubs niet de stiptste 
betalers zijn en dat mocht ik zelf ook ondervinden omdat na een herinnering nog 
altijd een twaalftal clubs de kernfactuur niet betaalden. Pas toen er een forfait werd 
uitgesproken voor diegenen die maar niet reageerden, werd alles vlot geregeld … 
Hiermee was veel bewezen.  
 
Wat mij het meest tegen de borst stoot de laatste weken zijn echter de herhaalde 
mails van de beheerder van Mariakerke met foto’s waarop te zien is dat onze ploegen 
zoals gevraagd hun lege flessen en blikken en materiaal niet opruimen, noch in de zaal 
noch in de kleedkamers. Wij moeten de voeten onder ons lijf lopen om uren te krijgen 
in de diverse sporthallen en de houding van die clubs brengt alles in gevaar …  
 
Hierdoor werd er besloten om de clubs die om 22 uur spelen iets meer 
verantwoordelijkheid te geven. Zij kunnen hun voorgangers opmerkzaam maken dat er 
nog flessen liggen, maar met aandrang wil ik vragen dat beide clubs om 23 uur alles 
opruimen. Als ik nog klachten krijg, zie ik mij verplicht die laatste clubs een boete van 
10 euro aan te rekenen.  
 
Dit wordt ook gevraagd in SAM, BLO, DST, … en waarom zouden we er geen gewoonte 
van maken om deze attitude in alle sporthallen te hanteren. Het is toch niet normaal 
dat anderen onze vuilnis moeten opruimen... Voor eigen deur vegen is een mooi 
gezegde. Ik reken op ieders medewerking. 

 
 

Een tweede aandachtspuntje is het niet correct versturen van het wedstrijdblad. Alle 
clubs vullen het digitaal blad correct in, maar versturen het niet op een correcte 
wijze. Zoals reeds enkele keren aangehaald moet je op de smartphone 2x verzenden. 
Je krijgt altijd een melding van correct verstuurd …  
 
Als je die melding niet krijgt, opnieuw proberen. Als in de zaal de namen door je 
tegenstander niet kunnen opgeroepen worden, duidt dit ook op een niet-correct 
verstuurd blad. Je kunt daar nog ingrijpen en nogmaals versturen. Als dit niet gebeurt, 
moet er volgens onze regelgeving een forfait aangerekend worden… 

Omtrent die forfaits is toch ook wat te doen, ik krijg meer en meer de opmerking dat 
een boete van € 40 te laag is … en ik kan me ook niet van de indruk ontdoen dat er 
iets te gemakkelijk forfait wordt gegeven. Op termijn is dit nefast voor een vlot 
verloop van de competitie en er wordt heel wat speelgelegenheid aan vele clubs 
ontnomen. Nu Gent en Brugge uitgeschakeld zijn en de krokusvakantie achter de rug 
is, zal het hopelijk wat beteren. 

 



 
REEKS 1 : INT MANDJE DE NIEUWE LEIDER 

Het is weinigen gegeven om in het eerste seizoen in de hoogste reeks meteen de 
hoogste toon te zingen. Maar nadat Int Mandje vorig seizoen al verraste met het 
spelen van de bekerfinale, torenen ze twee maanden voor het einde bovenin de 
rangschikking.  
 
Een ferme stap voorwaarts zetten ze vorige week door de topper tegen titelhouder 
Squadra Gentino met 5-7 te winnen. Hierdoor liepen ze vier punten uit op het team 
van Willy Develter dat eerder ook al twee punten in de brand liet tegen Mini Melsen, 
4-4. Gentino won kort na nieuwjaar wel met 5-6 van De Girafkes, waardoor de 
titelambities van dit team al vroeg een definitieve deuk kregen.  
 
De dichtste achtervolger van Int Mandje is momenteel The Formans Bornhem dat 
virtueel op drie punten volgt. Leider Int Mandje liet in deze terugronde nog geen steek 
vallen en opende het nieuwe kalenderjaar met een 6-3 zege tegen The Formans. 
Nadien legden ze ook De Girafkes tussen hun boterham en vorige week de kers op de 
taart. Het is dus duidelijk dat de leider nu alles in eigen handen heeft om een eerste 
titel in de hoogste reeks binnen te rijven, maar iedere concurrent ligt uiteraard 
gebrand op een stunt. 

Bovenin blijft alles nog mogelijk met drie regelrechte titelkandidaten, onderin lijkt 
het er op dat de drie degradanten gekend zijn.  
 
Nieuwkomer De Graly’s speelde meerdere verdienstelijke partijen, recent nog 6-6 
tegen Vollen Tsjoep, maar de cijfers tonen aan dat de Merelbekenaaars zoals ze eerder 
al eens moesten ondervinden net ietsje te licht wegen voor de hoogste reeks. Jojo 
spelen tussen reeks 1 en 2 lijkt echter ook een leuke bezigheid.  
Eyjafjallajökull en Père Total delen de laatste plaats en er gaapt een kloof van tien 
punten met de ploegen boven hen.  
 
De ploegen die zich de laatste weken in veiligheid speelden zijn Gand St.Germain, 
Reflexion en Vollen Tsjoep. Gand St.Germain won knap met  1-5 van Boca Juniors 
nadat ze eerder ook al de volle pot pakten tegen Mini Melsen, 6-5.  

 
 
 
 
 
 
 

 
REEKS 2A : LOS GALACTICOS KOMT OPZETTEN 

Herfstkampioen Sporting 9000 nam een valse start in het nieuwe kalenderjaar, want 
2020 openden ze met een puntendeling tegen Citadel Park Rangers, 3-3 en een week 
later geraakten ze ook niet voorbij het iets minder hoog aangeschreven MVC 
Tronchiennes, 5-5. Nadien liep het opnieuw vlotter voor de leider en vorige week 
zetten ze een belangrijke stap door met 8-5 te winnen van toenmalig medeleider The 
Calimeros.  
 
Een week later verloor Steven De Mey ook met duidelijke 9-16 cijfers van Citadel Park 
Rangers, waardoor het verschil in amper één week was opgelopen tot zes punten. 
Door deze inzinking zijn de titelambities verdwenen bij de Oostakkerse ploeg en zijn 
de anciens van Los Galacticos plots de dichtste belager geworden van de leider.  
 
Een traditie zouden we durven stellen, want het aantal vice-titels voor Los Galacticos 
is niet meer bij te houden. De Evergemse club draait op een hoog toerental 
momenteel en werkte een feilloos parcours af de laatste maanden. Citadel Park 
Rangers en Sterk Gent vervolledigen de topvijf. Sterk Gent moest wel het onderspit 
delven tegen een sterk De Sausers, 12-8.  

Onderin degraderen drie clubs en Gent ’90 heeft zich daar al een poosje bij 
neergelegd, al verloren ze de voorbije week slechts met het kleinste verschil van vice-
leider Los Galacticos. Voor MVC Selecao ziet het er ook niet zo rooskleurig uit, maar 
voor de derde degradant zijn Sparerib Caffee en Opel Van Acker en Pilleken eps in een 
bikkelharde strijd verwikkeld. Pilleken deed de laatste weken schitterende zaken. 
Eerst kregen ze de punten cadeau van Citadel Park Rangers dat niet betaalde en deze 
week wonnen ze knap met 9-5 van Tronchiennes. Ervoor haalden ze een kostbaar 
puntje tegen De Copains, 4-4. Opel Van Acker verloor kostbare punten tegen rode 
lantaarn Gent ’90, 4-6.  

 
 
REEKS 2B : MVC BOAVISTA BLIJFT LEIDER KOMPAS GENT BESTOKEN 

In deze reeks blijft het superspannend bovenin waar twee teams er toch wat bovenuit 
steken. Herfstkampioen Kompas Gent stond halfweg voor een loodzware opdracht om 
de geringe voorsprong te vrijwaren in het tweede competitiegedeelte. Tot nog toe lukt 
dit wonderwel, want er werd nog geen misstap begaan.  
 
Achtervolger MVC Boavista kan evenwel op een identiek parcours terugblikken en 
scoort wekelijks gemiddeld tien treffers. Jenten Vlaeminck blijft daardoor tegen een 
achterstand van twee luttele puntjes aankijken. Op 22 april staat de rechtstreekse 
topper geprogrammeerd en daar wordt nu reeds reikhalzend naar uitgekeken.  



Alle overige teams zijn al lang uit de titelstrijd verdwenen en als subtoppers vinden 
we Atletico Patron, Spectex, White Hawks en Den Atelier. Eén van de twee toppers een 
hak zetten blijft voor deze teams de uitdaging, maar voorlopig lukte dit nog niet.  

Onderin een al even felle degradatiestrijd. Voor MVC Monopole en MC CG begint het 
stilaan te dagen dat het volgend jaar wel eens een seizoentje in derde zou kunnen 
worden. DF Clio Gent en AS Roman strijden om het derde degradatieticket te 
ontlopen, maar The Green Lions doen er goed aan ook nog enkele punten te 
sprokkelen, want een voorsprong van drie punten is zeker niet geruststellend. Ze 
wonnen wel knap en net bijtijds van het hoger aangeschreven Den Atelier.  
 
De ploegen onderin roeren zich wel, want zo won Clio Gent met 10-7 van White Hawks 
en pakte Monopole de volle buit in de derby tegen Den Atelier. Dansjeins sprokkelde 
deze week drie kostbare punten door met het kleinste verschil te winnen van AS 
Roman. Een week eerder wonnen ze ook al met 5-4 van The Green Lions. In één week 
is de lucht een stuk opgeklaard voor de anciens.   

 

MVC BOAVISTA pakte vorig seizoen de titel in derde 
en ambieert een snelle doorstoot naar de hoogste reeks. 

REEKS 2C : MVC DOEFFINGE WEERSTAAT VOORLOPIG AAN DE TEGENSTAND 

Halfweg het seizoen draaide MVC Doeffinge met zes punten voorsprong op DDT OKE 
Cars. Op 3 januari stond de rechtstreekse topper geprogrammeerd en daarin 
hernieuwde DDT de spanning door de leider met 6-4 te verslaan. Een week later 
naderde de Merelbeekse ploeg zelfs tot op één punt toen Doeffinge tegen Rombaut 
Digital vrede moest nemen met een 5-5 puntendeling. Spannender kon het niet zijn 
met omzeggens nog een ganse terugronde voor de boeg.  
 
Doeffinge herpakte zich na deze mindere aanhef, wellicht te veel gefeest met 
nieuwjaar, maar DDT liet een steek vallen tegen Freddy & Freggles, 6-8. Hierdoor liep 
het verschil opnieuw op tot vier punten, waardoor de druk voor Doeffinge iets kleiner 
is.  
 
De overige achtervolgers zijn gedegradeerd tot subtoppers want het drietal Sparta 
Kaisers – Union Maptiko – Axa Gontrode volgt op acht punten of meer. Kaisers zag het 
verschil aandikken na een forfait tegen Hasta Curva. Voor de Brabantse +40-ers van 
Union Maptiko is een ereplaats tussen al het jonge geweld een knappe prestatie en in 
de vijfde speeltime zijn ze nog steeds niet te verslaan naar verluidt. Wie we ook 
binnen die topvijf  verwacht hadden is Sporting Baïda, maar die lieten het wat 
afweten. Ze verloren o.a. met 3-5 van FC Ledebronx. 

Onderin is de strijd helemaal gestreden, want het trio Charles de Goal – MVC Delta – 
Young Boys Bornhem beseft al een poosje dat het volgend seizoen opnieuw een jaartje 
derde wordt. Ze bengelen afgescheiden onderin.  

 
 
REEKS 3A : GENTBRUGGE DC STEEKT LEIDER EEN HANDJE TOE 

In deze reeks is All Star Legends goed op weg om de titel in de wacht te slepen. Dit 
gebeurt niet met de vingers in de neusgaten, want het is duidelijk dat de zeges niet 
altijd zo gemakkelijk verworven worden.  Recent gaven Gentbrugge DC en De Blauwe 
Tovenaars nog meer dan degelijk weerwerk. Het enige puntenverlies na nieuwjaar 
kwam er tegen Uts & Bluts, 6-6.  
 
Deze week kregen ze een ferm handje toegestoken door Gentbrugge DC dat dichtste 
achtervolger De Omgekeerde Wereld met 7-6 versloeg. De mannen van Willem Van 
Titelboom verloren eerder ook al met 5-3 van Shakhtar Beenhesp, waardoor de 
achterstand momenteel tot negen punten is opgelopen en de strijd gestreden blijkt… 
De topvijf wordt vervolledigd met Gentbrugge DC, Uts & Bluts en Team Jimi. Team 
Jimi moest alles uit de kast halen om De Blauwe Tovenaars van zich af te schudden, 
8-7. Team Jimi toonde zich ook al de sterkste in de subtopper tegen Gentbrugge DC, 
2-4. 



Onderin woedt er minstens een even felle strijd om de degradatie te ontlopen. Red 
Star Lumberjack vinden we helemaal onderin en staat uiteraard voor een moeilijke 
opdracht in de nog twee resterende maanden. Alchemist Sport en Racing Sporting 
strijden om het tweede ticket naar vierde te ontlopen.  
 
Alchemist deed vorige week een schitterende zaak door fors uit te halen tegen 
Devaldo Rojo, 10-4 of drie gouden punten die de hoop deden herop leven. Deze week 
sprokkelden beide ploegen één punt, Racing Sporting speelde 5-5 gelijk tegen Great 
Balls of Fire en Alchemist toonde zich de evenknie van Shakhtar Beenhesp. Eerder 
toonde Racing Sporting zich ook al even sterk als Jupiter Turbo Sletsen.  

 
 
REEKS 3B : BAVET UNITE STUNT TEGEN LEIDER  

In deze reeks kregen we deze week een nieuwe virtuele leider want Café Des Arts beet 
onverwacht met 3-8 in het zand tegen BAVET Unite, een knappe prestatie van Matthias 
Lezy.  
 
Hierdoor komt Hééwéé Hazé virtueel aan de leiding, want de ‘nieuwkomer’ volgt op 
één punt met één wedstrijd minder gespeeld. Zij legden in het nieuwe kalenderjaar 
een feilloos parcours af en vechten dus een verbeten strijd voor de titel met het team 
van Kevin Vanhooren. Tegen FC Den Uitgang moesten ze heel diep gaan om met het 
kleinste verschil overeind te blijven.  
 
De overige ploegen zijn al heel lang uitgeschakeld, want Uustakker City volgt op de 
derde plaats met een achterstand van zeven punten. De Uustakkerse youngsters 
wonnen de subtopper tegen Germinal Speakers met 6-7. 

Onderin ziet het er weinig rooskleurig uit voor Patrick 1892 en Oxfarm. 
Laatstgenoemde geeft de moed nog niet op en won met 8-4 van FC Krokodil. De 
achterstand blijft echter respectabel. ’t Misverstand werkte zich uit de bedreigde 
zone door met duidelijke 2-10 cijfers te winnen van Omerta. 

 
 
REEKS 3C : SIR EDDIE DE NIEUWE LEIDER 

In deze reeks werd de rangschikking in het nieuwe kalenderjaar volledig overhoop 
gegooid. Herfstkampioen Hestur Typpi werd in twee maanden tijd naar de vierde stek 
verwezen en bovenin vinden we momenteel Sir Eddie met een voorsprong van vier 
punten op Get Driven.  
 
Het nieuwe kalenderjaar startte al slecht voor Typpi met een nipte 3-4 nederlaag in de 
topper tegen Sir Eddie. Nog niet bekomen van deze opdoffer verloor Lars Van 

Steenkiste een week later van ’t Nieuw Kasteelke en bleven ze ook haperen tegen 
Expats Gent met 5-5. Van een zwarte januarimaand gesproken en het beterde er niet 
op, want in februari konden ze het ook niet bolwerken tegen Get Driven, 6-4.  
 
Expats Gent stuntte niet alleen tegen Typpi, de expatsers hielden ook kersvers leider 
Sir Eddie met 4-4 in bedwang en toonden zich ook de evenknie van Bananas. Leider Sir 
Eddie moest zich enkele weken later met eenzelfde resultaat tevreden houden in de 
topper tegen dichtste concurrent Get Driven, maar dat resultaat viel al bij al niet 
negatief uit. Bananas werd uit het directe titeldebat geslagen na nederlagen tegen 
Ojoo en het onberekenbare The A-Team.  

Onderin degradeert er naast MVC ’t Verschil nog één ploeg en daarvoor woedt er een 
verbeten strijd tussen De Protputters, Elektrotechniek Van Hecke en Buzze Bears.  
 
Ieder puntje is belangrijk en zo speelde Buzze Bears deze week nog gelijk tegen 
Sporting Cita, maar nog belangrijker was de driepunter tegen rechtstreeks concurrent 
De Protputters. Van Hecke pakte de volle pot tegen Red Hot Willy Peppers. 

 
 
REEKS 3D : KGPV STEVENT OP DE TITEL AF 

Halfweg vonden we nog vier titelkandidaten, maar twee maanden later ziet het er 
naar uit dat we maar één favoriet meer vinden. KGPV of de Gentse politiemannen 
hebben een kloof geslagen van bijna tien punten en het is zeer de vraag of ze die 
voorsprong nog uit handen zullen geven.  
 
Een titel laat niemand liggen, maar de reeds iets oudere spelerskern staat niet te 
springen om te promoveren naar tweede, maar dat zal dan wel moeten. De 
politiemannen legden na nieuwjaar een bijna feilloos parcours af, enkel tegen Los 
Borrachos moesten ze vrede nemen met een 4-4 puntendeling. Tegen Galatasaray 
Ledeberg kropen ze met 2-3 door het oog van de naald. Mini Breughelhof is de dichtste 
achtervolger, maar kijkt virtueel tegen een achterstand van negen punten aan. De 
Merelbekenaars zagen het verschil de laatste weken fors aangroeien na een 3-5 
nederlaag tegen Real Remontada en 8-5 verlies tegen Galatasaray Ledeberg. 
Shoeshotters kon zich ook lang mengen in het titeldebat, maar de 6-5 nederlaag tegen 
Thomas Cook Sport deed de deur dicht. 

Onderin verliezen we al zeker MVC Cocoon, maar wie hen vergezelt is nog niet 
uitgemaakt. Kioskvrienden beschikt over de minst goede papieren, maar de 
achterstand op PEB bedraagt amper twee punten en ook Ultimate Team doet er goed 
aan nog wat punten te sprokkelen. Kioskvrienden pakte recent een punt tegen 
Galatasaray Ledeberg en nog belangrijker was de 5-9 winst tegen PEB. Ultimate Team 
deed een gouden zaak door met 12-6 de zespuntenwedstrijd tegen PEB te winnen.  



REEKS 3E : HA’ DE NIEUWE LEIDER 

Halfweg mocht MVV Lumbagoal pronken met de symbolische herfstkroon, maar twee 
maanden verder heeft HA’ alweer de leiderspositie ingenomen en een voorsprong van 
zes punten zou wel eens bepalend kunnen zijn.  
 
Herfstkampioen Lumbagoal acteerde op een onkennelijk laag niveau na nieuwjaar en 
incasseerde de ene nederlaag na de andere, 4-5 tegen Panta Rhei, 6-2 tegen De 
Poetjes, 4-9 tegen ATS Soccer Team, 4-6 tegen VVKS Sint-Lieven en recent 4-4 tegen 
MVC Klublr. Op die manier tuimel je uiteraard snel van de troon.  
 
Nieuwe leider HA’ moest zelfs niet groots acteren om de leiding te heroveren, want zij 
geraakten ook niet voorbij VVKS en Real Oosterzele, twee puntendelingen. De Daltons 
volgt virtueel op dichtste plaats achter de leider, want dit team kijkt tegen een 
achterstand van vijf punten aan.  
 
Het is echter duidelijk dat geen enkel team er ver bovenuit steekt in deze reeks, want 
ook De Daltons moest vrede nemen met een puntendeling tegen Sparta Hazards en 
recent geraakten ze ook niet voorbij VVKS, 6-6. Vroegtijdig victorie kraaien is in deze 
reeks niet aan de orde. De Poetjes en Panta Rhei vervolledigen de topvijf en zijn zeker 
nog niet uitgeschakeld voor de titelstrijd. Real Oosterzele bewerkte een knappe 
remonte na nieuwjaar en ambieert minstens een plaats in de topvijf. 

Onderin lijkt er iets meer duidelijkheid. MVC Klublr gelooft niet meer in een mirakel 
en MP Trois gelooft wellicht ook niet dat ze in de resterende wedstrijden een kloof van 
zeven punten kunnen wegwerken. Klublr boekte wel een derde seizoenszege tegen 
Van Impe Constructies, 4-7 en ook tegen MP Trois bleven ze met 7-4 aan de winnende 
hand en tegen VVKS speelden ze ook al 7-7 gelijk.  

 
 
REEKS 3F : DE VAGANT DE VIRTUELE LEIDER 

Herfstkampioen Dynamo Deklat maakte een halve misstap tegen Art Nivo, 6-6 en dat 
kostte hen meteen de leidersplaats. Concurrent De Vagant maakte indruk na 
nieuwjaar, want er werd amper tegenstand geduld en het feilloze parcours brengt hen 
knap bovenin. Felle oppositie kregen ze van Mini KBC, 6-5. Het is nog 20 april 
vooraleer het rechtstreekse duel geprogrammeerd staat tussen de twee tenoren en 
daar wordt nu al naar uitgekeken. Onderweg liggen wel enkele valkuilen en het is te 
zien of de tenoren daar ongeschonden door geraken.  
 
FCE Automatiek bezet de derde stek, maar met een achterstand van zeven punten zijn 
de ambities toch niet bijzonder groot meer. Art Nivo en Rabotvins vervolledigen de 
topvijf, maar meer dan een ereplaats zit er voor deze ploegen niet meer in want het 

verschil is intussen opgelopen tot een 20-tal punten. Rabotvins won de spannende 
subtopper tegen Art Nivo met 8-7.  

Onderin lijkt Story.Me zich bij het verdict te hebben neergelegd, maar voor het 
tweede degradaticket woedt een felle strijd tussen Geelzwart Elfendertig en 
Skilluminati. De Oosterzeelse ploeg speelde wel knap 5-5 gelijk tegen Treety 
MiraCKLes, terwijl Geelzwart drie gouden punten pakte tegen Concrete United, 0-4 en 
nog prestigieuzer was de 3-6 zege tegen FCE Automatiek. 

 
 
REEKS 3G : NOG STEEDS DRIE KANSHEBBERS 

Herfstkampioen MVC Sans Doute leidt nog steeds de dans met minieme voorsprong op 
het duo Real Amigos en Café Gomez. Opmerkelijk is wel dat de leidersformatie in de 
voorbije periode de twee toppers verloor. Tegen Café Gomez werd met 6-8 verloren en 
tegen Real Amigos kregen ze er met 2-10 van langs. Tussendoor kregen ze nog eens 
echte minivoetballes van het onberekenbare Sparta Cool Cast, 10-0.  
 
Een allesoverheersende leidersploeg is het dus niet … De koppositie behielden ze 
omdat ook de concurrentie niet ongeschonden uit de strijd kwam. Real Amigos 
geraakte kort na nieuwjaar niet voorbij Sparta Cool Cast, 2-2 en recenter toonde ook 
Hangover zich de evenknie van de vice-leider, 4-4.  
 
Café Gomez was de ploeg die de eerste ronde beheerste, maar het verloor in de 
voorbije maand acht kostbare punten. Ook zij geraakten niet over Hangover, 3-3 en 
tegen Bij Boer Jan en Cercle Sportif werd twee keer verloren waardoor ze op drie 
punten van de leider blijven hangen. In een reeks waar iedereen van iedereen kan 
winnen, zal het wellicht spannend blijven tot de laatste speeldag. 

Onderin verloopt de degradiestrijd al even spannend met vier ploegen op een kleine 
voorschoot. Titans sluit de rij, maar naar verluidt werd tegen ESC Gent de 
heropstanding ingezet…, 7-4. In de zespuntenwedstrijd tegen Lansweeper werden 
evenwel kostbare punten verloren, 6-4. FC Pluisje is de vierde eend in de bijt en meer 
dan een eervolle 6-7 nederlaag tegen leider Sans Doute zat er niet in voor Dirk 
Verhoeven. 

 
 
 
 
 
 
 



 
REEKS 4A : VERBETEN DUEL TUSSEN WEBBEN BROOD EN DEL BEKOS 

Herfstkampioen Webben Brood zette het nieuwe kalenderjaar in met een valse noot, 
4-7 verlies tegen Cleverland United. Het bracht Del Bekos eventjes opnieuw aan de 
leiding, maar eind februari beet Steven Lievens met 5-6 in het zand tegen Pietgoal 
United en kregen we opnieuw Webben Brood aan de leiding. Del Bekos had ook al niet 
veel overschot tegen Dynamo Kopman, 3-4 en tegen Cleverland werd met dezelfde 
cijfers gewonnen.  
Op 12 maart staan de twee tenoren tegenover elkaar en daar wordt nu al druk over 
gespeculeerd. De topvijf wordt vervolledigd met drie sterke subtoppers die ook al een 
spannende strijd leveren voor het brons. Dynamo Kopman telt voorlopig één punt 
meer dan Cleverland en twee meer dan Pro Deo. In een boeiende kamp won 
Cleverland met 7-8 van Pro Deo. Er valt dus wekelijks wel één en ander te beleven in 
deze reeks. Onderin mocht Lokomotiv Sportif eindelijk een eerste zege vieren, 9-5 
tegen Red Star Ghent.  

 
REEKS 4B : FELLE TWEESTRIJD TUSSEN BERGERAC RANGERS EN THE BLACK ADDERS 

In deze reeks vinden we twee ploegen naast elkaar bovenin. Herfstkampioen Bergerac 
Rangers genoot tot half februari van een voorsprong, maar verloor toen de topper 
tegen Black Adders met 7-5 en beet een week later ook met 3-5 in het zand tegen 
Porters ’93.  
Hierdoor kregen ze het gezelschap van The Black Adders bovenin en stevenen we dus 
op een superspannende eindstrijd af. The Black Adders kwam ook niet ongeschonden 
uit de strijd en moest onverwacht vrede nemen met een puntendeling tegen het jonge 
MVC Mogelijks. Jonas Vekeman verloor ook met 7-3 van Porters’93, de ploeg die dus 
kan pronken met de scalp van het leidersduo. Een bewijs temeer dat de toppers tegen 
geen enkele tegenstander vooraf gewonnen zijn. De Tempeliers volgt op de derde 
plaats, maar kijkt tegen een achterstand van zes punten aan. Bart Kesteloot verloor 
echter nog geen enkel punt in dit kalenderjaar en ontpopt zich dus als de ploeg van 
2020. Wat kan dit team in de komende toppers? 

 
REEKS 4C : MVC FIKATOR LOOPT VERDER UIT 

In deze reeks leiden de studenten van Fikator nog steeds de dans ofschoon ze een 
aantal wedstrijden minder hebben gespeeld. Zoals vele andere studentenploegen 
stonden ze in januari op non-actief, één van de grote voordelen van onze kern waar 
dit mogelijk gemaakt wordt.  
Maar vanaf februari werd de draad met succes opnieuw opgenomen. Eén klein 
akkefietje was er tegen De Woody’s, waar de nieuwkomer vrede moest nemen met 
een 4-4 puntendeling. De Gebogen Vrienden volgt twee maanden voor het einde 
virtueel op acht punten. Ook zij moesten vrede nemen met een puntendeling tegen De 

Woody’s, Bruno Mathijs blijft dus groots in grootse omstandigheden, maar verloren 
met het kleinste verschil van De Players.  
FC Zatletico volgt op de derde plaats en kijkt tegen een verschil van negen punten 
aan, genoeg realisme in de ploeg wellicht om de titelambities op te bergen en te 
mikken op een stunt tegen de andere tenoren van deze reeks. Zij kregen wel een pil 
te slikken van De Daltones, 6-0. El Dorado pakte uit met een knappe 1-5 zege tegen De 
Woody’s. Oud Ijzer maakt de topvijf vol en nam met 2-6 de maat van De Players. Het 
valt op dat de onderlinge verschillen in de diverse wedstrijden heel dikwijls heel 
miniem zijn.  

 
REEKS 4D : MVC DORSTMUND SLAAT EEN KLOOFJE 

Halfweg de competitie gewaagden we van twee sterk aan elkaar gewaagde 
titelkandidaten. Twee maanden later is er toch al wat meer duidelijkheid. Op de 
eerste speeldag van het nieuwe jaar stond meteen de topper tussen deze twee teams 
geprogrammeerd en het meer ervaren Piqué beet met 4-2 in het zand. Nieuwkomer 
MVC Dorstmund liet zich nadien op geen foutje meer betrappen en stevent ons inziens 
op de titel af.  
Dichtste concurrent Piqué liet nadien nog een half steekje vallen tegen de youngsters 
van Heusden United, 4-4 en moest ook tegen De Balcoholiekers vrede nemen met een 
puntendeling. Vier kostbare verliespunten die het uitzicht op een eerste kerntitel een 
ferme knauw gaven. Frigo Loco, FC Esperadora en Boca Seniors maken de topvijf vol, 
maar zijn geen concurrenten meer voor de titel. Frigo Loco won wel knap de 
subtopper tegen hun felste concurrent FC Esperadora met 8-3. Staartploeg MVC Takim 
was in 2020 nog niet aan het feest, maar leert iedere week bij. 

 
REEKS 4E : DE LEEUWEN DE NIEUWE LEIDER 

De jonge herfstkampioen Gouden Hoofd B bezweek in de voorbije periode onder het 
leidersjuk, want zowel tegen Foeke Boys als tegen Cuba Friends kwamen de 
Zwijnaardse youngsters niet verder dan een puntendeling. Het veel meer ervaren De 
Leeuwen liet de kans niet liggen en nestelde zich aan de leiding via een foutloos 
parcours in het nieuwe kalenderjaar.  
Het verschil bedraagt amper één punt en komende week staat de rechtstreekse topper 
geprogrammeerd en kan er iets meer duidelijkheid worden. De twee koplopers kunnen 
zich anderzijds niet veel misstappen veroorloven, want de voorsprong op het duo 
Foeke Boys – VMA is niet bijzonder groot. Het onderlinge duel tussen deze twee 
subtoppers werd met 6-12 gewonnen door VMA. Ronny De Temmerman zag zijn team 
nadien wel 6-6 gelijk spelen tegen Yellow Fevers. De Betonnen Muur moest na 
nieuwjaar de rol volledig lossen, maar bij Ken Bracke leefde er helemaal geen 
promotiedroom. Tegen Team Fubar verloren de ‘anciens’ eerder verrassend met 4-3.  



 
REEKS 4F : MVC STORMVOGELS MAAKT ZICH OP VOOR DE TITELVIERING 

In deze reeks is de kampioen al een poosje gekend. MVC Stormvogels telt momenteel 
13 punten voorsprong en over drie weken kan de nieuwkomer al wiskundige zekerheid 
krijgen omtrent een eerste kerntitel. Half februari zetten ze de kers op de taart door 
de topper tegen dichtste achtervolger Trucker Eddy met 4-3 te winnen. Ze mogen na 
20 wedstrijden nog steeds het etiket ongeslagen opspelden. Heel zelden verschijnen 
er geen dubbele cijfers op het bord. Trucker Eddy kent dus de pech om op een heel 
sterke concurrent te botsen, want in alle andere wedstrijden lieten ook zij geen steek 
vallen dit jaar.  
Op iets verdere afstand volgen De Flaskes, Atletico Rabona en Borussia Dorstmund. 
Rabona moest recent wel vrede nemen met een puntendeling tegen Partizan Gent. 
Eerder wonnen ze met duidelijk verschil de subtopper tegen Borussia Dorstmund, 
11-5. Bij aanvang van het seizoen hadden we een iets sterker MVC Bernie verwacht. 
De Oostakkerse ploeg moet het voorlopig stellen met een plaats in de middenmoot. 

 
REEKS 4G : THE BOYS STUNT TEGEN THE NEW DALTONS  

Ofschoon er nog een achttal wedstrijden af te werken blijven, gaat iedereen ervan uit 
dat de titel The New Daltons niet meer kan ontsnappen. In de vijf voorbije 
wedstrijden liet Filip Bracke zich op één misstap betrappen. Enkel tegen The Boys 
werd met 4-6 verloren. Ondanks dit verlies werd de voorsprong aangedikt op de naaste 
achtervolgers tot een achttal punten.  
Als felste concurrenten vinden we nog steeds het trio Abicor Samba – Après Foot – 
Steak or Chicken. Abicor Samba haalde de voorbije week fors uit tegen dichtste 
belager Après Foot, 3-14. Veel commentaar was er na afloop niet. John Lebon trok ook 
tegen Poa Juniors met 4-5 aan het kortste eind. Abicor Samba liet een steekje vallen 
tegen MVC Schwalbe, 5-5 nadat ze er eerder ook niet in slaagden te stunten tegen 
leider New Daltons, 2-4.  
Steak or Chicken verwees Pinternazionale naar de vijfde stek door het duel met 5-4 te 
winnen. Tegen De Hoeve verloor Joren Versyp ietwat onverwacht met 5-3. 

 
REEKS 4H : ELEKTRO GOETGELUK GAAT VOOR HET MAXIMUM 

Leider Elektro Goetgeluk heeft 19 wedstrijden achter de rug en dat werden evenveel 
overwinningen. Toch zullen de Latemnaren nog een poosje moeten wachten om 
absolute zekerheid omtrent de titel te hebben met als reden dat Los Pépés het als 
vice-leider ook bijzonder knap blijft doen. In de heenronde kon MVC Negenduust, op 
de derde plaats geposteerd, de leider nog een felle repliek geven, in de 
terugwedstrijd was dit veel minder het geval. Goetgeluk nam de partij snel in handen 
en trakteerde ook deze tegenstander op dubbele cijfers, 5-13.  
De topvijf in deze reeks wordt volgemaakt door Sturm und Drank en MVC Stormus, 

maar zo erg stormt het veelal ook niet bij dit duo. Sturm und Drank verloor zelfs met 
3-6 van Face Tart en Wim Reidanus had ervoor ook al de maat genomen van MVC 
Stormus. Tegen Los Pépés moest Face Tart eervol de duimen leggen met 5-3. Deze 
week staat Cédric Bauwens voor de uitdaging om leider Goetgeluk het maximum te 
ontfutselen. Onderin won Partena met 5-4 van het sympathieke Star Balm.  

 
REEKS 4I : LILILILILI BLIJFT OP KOERS 

Tom Bourguignon nam het secretariaatschap van Jelle Terrie over en in zijn eerste 
seizoen zal hij meteen kunnen pronken met een titel voor Lilililili. Niet de eerste, 
want de ploeg probeerde het al eens in derde… De leider laveert vlot door de 
competitie en verloor in 2020 nog geen enkel punt. FC Endelarm leverde het meeste 
weerwerk, maar Bart Verhoeven moest toch inbinden met 3-5. Paintball Gent deed het 
even knap in de voorbije periode en blijft de dichtste achtervolger op een zevental 
punten. Zij ondervonden de felste oppositie van MVC Robby, 4-3.  
Charlie Shot maakt het podium vol in deze reeks en is zeker nog niet uitgeschakeld 
voor de vice-kroon. Zij zagen het verschil wel lichtjes aangroeien na een 5-1 nederlaag 
tegen Sala Thai. Laatstgenoemde wordt stilaan één van de oudste kerndeelnemers en 
handhaaft zich samen met het veel jongere Plasticboys in de topvijf. Tegen MVC Robby 
konden ze het evenwel niet klaarmaken, 5-8. Plasticboys verloor dan weer tegen Yolo 
Touré met 8-5, waardoor het op die manier voor iedereen aangenaam spelen blijft. 

 
REEKS 4J : MVC PATATJES HEEFT DE SCHAAPJES OP HET DROGE 

Halfweg volgde AC Vaticaan nog op drie punten van leider Patatjes. Twee maanden 
verder is het verschil met deze ploeg opgelopen tot 15 punten en heeft Jeu de Boules 
er zich tussen genesteld met een achterstand van een tiental eenheden. Omdat 
Patatjes niet te verschalken blijkt, gaat iedereen ervan uit dat de kampioen gekend is. 
Patatjes is vooral de ploeg van de regelmaat, want na nieuwjaar werd geen enkele 
keer met dubbele cijfers gewonnen, maar toch werd telkens een driepunter 
ingeschreven.  
Jeu de Boules liet punten liggen tegen Datsunspor, 5-6 en recenter werd 2-2 gespeeld 
tegen Boca Down Under. AC Vaticaan moest maar liefst drie keer vrede nemen met een 
puntendeling, tegen KBC FC 1366, De Zwarte Zusters en Incredible Lightshooters. 
Binnen de topvijf vinden we verder nog Boca Down Under en New Kids. Onderin blijft 
De Trappisten op zoek naar een eerste seizoenszege. 


