
KAMPIOENENVIERING	OP	18	JUNI	IN	SJG	

Woord	vooraf	

De	competitie	2018-19	zit	er	op	en	de	diverse	laureaten	bouwden	reeds	het	meer	dan	verdiend	

kampioenenfeestje,	enkelen	zelfs	iets	te	uitbundig…	Traditioneel	wordt	na	de	competitie	de	Full	Time	

Cup	afgewerkt	met	alweer	meer	dan	100	deelnemers	en	daarnaast	ook	nog	de	Beker	van	de	stad	

Gent,	ook	al	volzet	met	32	ploegen.		

	

Op	dinsdag	18	juni	worden	de	allerlaatste	wedstrijden	afgewerkt	in	sporthal	SJG	waar	na	afloop	van	

de	finale	van	de	FTC	de	diverse	kampioenen	en	fairplaywinnaars	gelauwerd	worden.	We	willen	er	

een	waardige	afsluiter	van	maken	en	hopen	die	avond	heel	veel	supporters	en	kernleden	te	mogen	

begroeten.	De	consumptieprijzen	worden	die	avond	gereduceerd	naar	1	en	2	euro	met	een	gratis	

hapje	er	bovenop	en	naast	de	trofeeën	zijn	er	nog	andere	'slagen'	te	doen.		

	

Kernclubs	kunnen	er	een	wedstrijdbal	aankopen	tegen	30	euro	en	wie	

een	bal	+	boek	(50	mooie	minivoetbaljaren)	koopt,	betaalt	slechts	40	

euro	(normale	prijs	55	euro).		

	

Ik	moet	eerlijk	toegeven	dat	de	verkoop	van	ons	jubileumboek	niet	

loopt	zoals	verhoopt.	Ik	had	gerekend	op	een	gemiddelde	van	twee	

boeken	per	ploeg…	Als	er	voor	onze	lectuur	maar	zoveel	interesse	

bestaat,	moeten	we	ons	beraden	over	het	verder	bestaan	van	o.a.	

deze	minibabbels…		

	

De	finaleavond	start	reeds	om	19	uur	met	de	finale	van	de	Beker	van	

de	stad	Gent.	

	

We	kijken	niet	ontevreden	terug	op	het	voorbije	seizoen,	want	we	kenden	een	vlot	en	sportief	

verloop.	Anderzijds	waren	er	toch	ook	enkele	minpunten	zoals	niet	kunnen	spelen	in	Tondelier,	

facturatie	via	E-Kickoff,	teveel	forfaits,	…	Daarom	blijven	we	werken	om	die	struikelstenen	weg	te	

werken.	Positief	naar	volgend	seizoen	toe	is	alvast	dat	we	de	competitie	tegen	de	zelfde	financiële	

voorwaarden	kunnen	aanbieden	en	dat	intussen	eindelijk	de	eerste	steen	gelegd	werd	voor	de	bouw	

van	de	derde	sporthal	in	de	Hogeschool.	

Naar	volgend	seizoen	toe	zal	de	grootste	vernieuwing	de	invoering	zijn	van	het	digitale	wedstrijdblad,	

maar	ze	geraken	in	Brussel	blijkbaar	niet	klaar	met	de	final	touch,	zodat	wij	nog	geen	datum	konden	

vastleggen	voor	de	traditionele	kernvergadering.	Die	zal	een	VERPLICHT	karakter	krijgen	omdat	we	

ons	niet	kunnen	veroorloven	dat	er	in	augustus	clubs	aan	de	aftrap	verschijnen	die	niet	weten	hoe	

het	wedstrijdblad	moet	ingevuld	worden.	We	willen	er	wel	aan	herinneren	dat	we	tegen	31	mei	het	

inschrijvingsformulier	en	het	voorschot	van	250	euro	op	onze	kernrekening	verwachten.	We	hopen	

natuurlijk	dat	(bijna)	alle	ploegen	ook	voor	volgend	seizoen	inschrijven.		

	
	
	

REEKS	1:	Nieuwe	titel	voor	Squadra	Gentino		

Met	een	voorsprong	van	maar	liefst	veertien	punten	veroverde	Willy	Develter	een	nieuwe	titel	in	de	

hoogste	reeks	van	Kern	Gent	en	net	als	vorig	seizoen	hoopt	het	bestuur	op	het	veroveren	van	de	

dubbel,	want	ook	voor	de	Full	Time	Cup	starten	de	kampioenen	als	uitgesproken	favoriet.	In	de	28	

competitiewedstrijden	werd	amper	één	keer	verloren	en	één	keer	gelijk	gespeeld.	Het	seizoen	werd	

afgesloten	met	een	4-9	zege	tegen	Meeting	Carwash	Total.	Goalgetter	Lorenzo	Berwouts	voerde	de	

kampioenen	nog	voor	rust	naar	een	2-4	voorsprong	en	Jordy	Francois	dikte	het	verschil	nadien	nog	

fors	aan.	Heel	wat	weerwerk	kregen	de	kampioenen	van	Eyjafjallajökull,	want	bij	het	ingaan	van	de	

slotact	was	bij	een	7-6	tussenstand	nog	alles	mogelijk.	Met	twee	late	treffers	besliste	Jordy	Francois	

(4)	de	partij,	9-7.	Arno	De	Meyer	lukte	drie	goals	aan	de	overzijde.	

In	het	zicht	van	de	eindstreep	verspeelde	BooneDruk	de	vice-titel	door	5-5	gelijk	te	spelen	tegen	The	

Formans	Bornhem.	Ze	eindigen	gelijk	met	Mini	Melsen	op	de	dichtste	ereplaats,	maar	BooneDruk	liet	

een	forfait	optekenen	onderweg	en	dat	leverde	David	De	Neve	de	vice-titel	op.	Melsen	won	

trouwens	ook	de	topper	tegen	BooneDruk	met	6-4.	Nicky	De	Scheemaecker	tekende	voor	een	

tweepuntenkloof	in	de	derde	periode	en	Oswin	Buysse	kreeg	dit	niet	meer	gedicht.	De	topvijf	wordt	

vervolledigt	met	de	verwachte	subtoppers	Formans	Bornhem	en	De	Girafkes.	Van	die	laatste	ploeg	

hadden	we	wel	net	iets	meer	verwacht,	maar	cijfers	liegen	niet	aan	het	einde	van	de	rit.	Ze	sloten	het	

seizoen	af	met	een	nipte	6-5	zege	tegen	Reflexion.	Erik	Burgelman	scoorde	dicht	tegen	het	einde	de	

winninggoal.	MVC	Sofa	kende	een	knap	eindeseizoen	en	viel	net	uit	de	topvijf	waar	het	andere	

middenmotors	als	Meeting	Carwash	Total,	Boca	Juniors	en	Reflexion	vooraf	ging.	Gand	St.Germain	

presteerde	een	stuk	minder	dan	vorig	seizoen	en	pakte	op	de	valreep	drie	belangrijke	punten	tegen	

Eyjafjallajökull,	4-6.	Arthur	Lesaffre	en	Alexander	Ryckaert	beslisten	de	partij	in	de	slotact.	Arno	De	

Meyer	scoorde	drie	keer	voor	de	thuisploeg.		

Weinig	spanning	bovenin,	maar	des	te	meer	onderin	waar	het	wachten	was	op	de	slotspeeldag	om	

de	drie	degradanten	te	kennen.	Rombaut	Digital	was	al	een	poosje	zeker	van	een	terugkeer	naar	

tweede.	White	Hawks	speelde	een	verdienstelijke	partij	tegen	Sofa,	maar	de	nipte	6-7	nederlaag	

betekende	het	einde	van	het	verhaal	in	eerste.	Voordien	had	White	Hawks	ook	al	de	

zespuntenwedstrijd	tegen	Père	Total	met	5-4	verloren	en	Karac	Vanysacker	pakte	ook	tegen	Boca	

Juniors	nipt	naast	puntenwinst,	7-8.	Stijn	De	Rudder	mocht	zich	met	drie	goals	wedstrijdwinnaar	

noemen.	De	derde	degradant	werd	Camp	Nou,	twee	jaar	terug	nog	kampioen	in	deze	reeks.	Père	

Total	presteerde	het	immers	om	uit	zijn	laatste	twee	wedstrijden	zes	punten	te	puren,	een	

felbevochten	5-7	zege	tegen	Rombaut	Digital	en	op	de	slotspeeldag	12-5	tegen	een	uitgeblust	Gand	

St.Germain.	

	
	
	



Reeks	2A:	Int	Mandje	met	de	vingers	in	de	neusgaten	

Met	amper	één	nederlaag	in	28	wedstrijden	loste	kampioen	Int	Mandje	de	steilste	verwachtingen	

volledig	in.	De	ploeg	die	de	derde	reeks	oversloeg	zal	volgend	seizoen	eindelijk	op	haar	niveau	

ingedeeld	zijn.	Sparerib	Caffee	moest	drie	kwartier	zoeken	om	een	eerste	opening	te	vinden,	2-8.	

Lukas	De	Rouck	scoorde	vier	keer,	in	elke	periode	één.	Sporting	9000	was	de	enige	tegenstander	die	

de	kampioen	deed	struikelen	en	pakte	met	ruime	voorsprong	de	vice-titel.	Tegen	Axa	Gontrode	werd	

overtuigend	met	4-12	gewonnen.	Jelthro	De	Zutter	(5)	en	Jens	Malysse	(4)	toonden	zich	de	betere	

afwerkers.	MVC	Doeffinge	pakt	het	brons,	maar	bleek	niet	opgewassen	tegen	Sporting	9000,	5-10.	

Het	verschil	kwam	er	wel	pas	in	de	slotfase,	want	na	drie	speeltimes	stond	het	5-6.	Doeffinge	verloor	

ook	onverwacht	van	Freddy	&	Freggles	met	8-6.	Kim	Van	Loo	(4)	tekende	in	het	derde	kwart	voor	een	

beslissende	6-3	voorsprong.	MC	CG	mag	terugblikken	op	een	geslaagd	seizoen	met	een	plaatsje	in	de	

linkerkolom.	Tegen	Axa	Gontrode	werd	met	2-5	gewonnen.	Olivier	Vercamer	had	met	drie	goals	een	

ruim	aandeel	in	deze	zege.	Opel	Van	Acker	eindigt	net	middenin	en	boekte	een	knappe	7-4	zege	

tegen	Den	Atelier.	De	anciens	Bert	Bousse	en	Filip	Banovic	waren	de	spelbepalende	figuren.	In	de	

rechterkolom	won	De	Copains	met	9-7	van	Freddy	&	Freggles.	Bij	het	ingaan	van	de	slotact	leidde	De	

Copains	met	6-5	na	vijf	treffers	van	Thomas	Bartel.	In	de	slotact	stelde	Jeroen	De	Grauwe	de	zege	

volledig	veilig.	Kim	Van	Loo	toonde	zich	met	vier	goals	de	beste	afwerker	aan	de	overzijde.		

We	nemen	dit	seizoen	afscheid	van	Café	Des	Arts,		Gentbrugge	DC	en	AS	Roman	in	deze	reeks.	In	het	

onderlinge	duel	tussen	Café	Des	Arts	en	Gentbrugge	won	Kevin	Vanhooren	met	ruime	12-5	cijfers	

dankzij	drie	goals	van	Thomas	Symons.	Maarten	Schotte	nette	er	drie	aan	de	overzijde.	Kevin	

Vanhooren	won	ook	de	afscheidspartij	in	tweede,	6-8	tegen	Green	Lions.	Vanhooren	en	Symons	

scoorden	elk	drie	goals.	Laurent	Delbeke	deed	hen	dat	na	aan	de	overzijde.	AS	Roman	kende	een	kort	

bestaan	in	reeks	2,	maar	nam	afscheid	met	een	5-4	zege	tegen	Charles	de	Goal.	Ignace	Imschoot	en	

Sven	De	Croock	scoorden	elk	twee	goals	voor	Roman	in	deze	partij.	Jeroen	Colin	scoorde	een	hattrick	

aan	de	overzijde.	Tegen	Den	Atelier	haalden	ze	bijzonder	fors	uit,	3-10	met	vijf	treffers	van	Ignace	

Imschoot.	

	
Reeks	2B:	De	Graly's	opnieuw	naar	eerste	

We	kenden	in	deze	reeks	ongetwijfeld	een	bijzonder	boeiende	titelstrijd,	maar	naar	het	einde	toe	

toonden	de	Merelbeekse	De	Graly's	zich	de	betere	van	het	lot	of	het	meest	stressbestendig.	Na	

enkele	seizoenen	vagevuur	keert	de	ploeg	terug	naar	de	hoogste	reeks.	De	zekerheid	omtrent	de	titel	

kwam	er	na	de	2-6	zege	tegen	Dagbladhandel	Westveld.	Tot	halfweg	kon	Guido	Callaert	nog	

aanklampen,	maar	in	het	tweede	gedeelte	tekende	een	collectief	sterk	De	Graly's	voor	een	duidelijke	

zege.	De	slotpartij	tegen	Los	Galacticos	werd	wel	met	9-5	verloren.	Kristof	Van	Daele	(5)	tekende	in	

het	derde	kwart	voor	een	beslissende	kloof.	De	titel	lag	toen	al	vast	en	de	motivatie	zal	mogelijks	wat	

minder	geweest	zijn.	Kompas	Gent	verzekerde	zich	van	de	vice-titel	via	een	overtuigende	12-2	zege	

tegen	Mini	Breughelhof.	Brecht	De	Baets	nam	de	helft	van	de	goals	voor	zijn	rekening.	

Sporting	Baïda	viel	in	de	slotmaand	fel	terug	en	verloor	ook	met	8-10	van	MVC	Monopole.	Na	een	6-5	

ruststand	stond	het	een	kwartier	voor	het	einde	8-8	gelijk.	In	de	slotact	konden	de	Latemnaren	het	

laken	naar	zich	toetrekken.	Jonas	Haemelynck	scoorde	vijf	keer		voor	Monopole.	Jakob	Vermandere	

toonde	zich	met	drie	treffers	de	beste	afwerker	bij	Baïda.	Dit	Monopole	toonde	zich	van	haar	beste	

zijde	in	de	slotmaand,	want	Tim	Hoebeke	won	ook	met	4-3	van	die	andere	titelkandidaat	Kompas	

Gent.	Baïda	verloor	ook	onverwacht	met	zware	5-11	cijfers	van	Il	Padrino.	Bram	Temmerman	

scoorde	maar	liefst	zes	keer	die	avond.	MVC	Tronchiennes	mag	terugblikken	op	een	sterke	

terugronde	en	won	met	10-8	van	Celtic	Towers.	Gijs	De	Bie	(4)	bracht	de	Drongense	ploeg	in	het	

eerste	kwart	reeds	4-1	voor	en	deze	kloof	kreeg	Stijn	Bultinck	(4)	niet	meer	gedicht.	Een	week	eerder	

had	Dries	De	Graeve	ook	al	met	5-7	de	maat	genomen	van	Kompas	Gent,	die	andere	titelpretendent.	

De	Wase	derby	tussen	Hasta	Curva	en	Pilleken	eps	werd	met	3-5	door	Pieter	Hoof	gewonnen.	Pieter	

Coddens	tekende	in	het	derde	kwart	voor	een	beslissende,	dubbele	voorsprong.	Deze	zege	van	

Pilleken	eps	leverde	het	behoud	in	de	tweede	reeks	op.	De	degradanten	heten	Sir	Eddie,	Mini	

Breughelhof	en	Il	Padrino.	Tim	Nowé	nam	wel	in	schoonheid	afscheid	van	de	tweede	reeks,	want	

tegen	MVC	Delta	won	Sir	Eddie	overtuigend	met	16-8.	De	degradant	domineerde	de	partij	van	begin	

tot	einde.	Anthony	Desmet,	Louis	Lagacie	en	Tim	Nowé	scoorden	elk	drie	keer.	Il	Padrino	verloor	met	

5-10	van	Hasta	Curva.	Ilias	Tigra	toonde	zich	met	vijf	goals	de	beste	afwerker	bij	Curva.			

	
Reeks	2C:	Vollen	Tsjoep	wint	topper	op	slotspeeldag	

Op	de	laatste	speeldag	van	de	competitie	stond	de	topper	tussen	Sparta	Kaisers	en	Vollen	Tsjoep	

geprogrammeerd	en	deze	partij	zou	over	de	titel	beslissen.	Sparta	Kaisers	startte	de	wedstrijd	met	

één	punt	voorsprong	op	de	naaste	achtervolger	en	had	dus	voldoende	aan	een	gelijkspel…	Het	

draaide	evenwel	iets	anders	uit,	want	de	topper	eindigde	op	3-5	in	het	voordeel	van	Vollen	Tsjoep,	

de	nieuwe	kampioen.	Een	kwartier	voor	het	einde	stond	het	nog	1-1.	In	de	slotfase	beslisten	Tanguy	

Serraes	en	Didier	Bintein	met	elk	twee	goals	over	de	titel.	Sparta	Kaisers	werd	herfstkampioen	met	

vijf	punten	voorsprong,	maar	liet	die	uit	handen	glippen	door	met	10-2	te	verliezen	van	Citadel	Park	

Rangers.	Leon	Vercauteren	was	met	vier	goals	de	grote	kwelgeest	die	avond.		We	verontschuldigen	

ons	ook	voor	de	niet-correcte	tussentijdse	rangschikking	doordat	we	de	vier	forfaituitslagen	van	

ZerOtel	niet	uit	het	bestand	kregen.	Spectex	eindigde	op	een	knappe	derde	plaats,	maar	had	de	

handen	vol	met	Saltinho,	3-4.	Mats	Van	Den	Broecke	en	Bert	Van	Troos	verdeelden	de	goals	bij	

Spectex.	Citadel	Park	Rangers	en	De	Schuimforellen	vervolledigen	de	topvijf.	Citadel	kon	niet	stunten	

tegen	kampioen	Vollen	Tsjoep,	11-6.	Een	kwartier	voor	het	einde	stond	het	wel	nog	5-5,	waarna	

Gilles	Verbraeken	(5)	de	kampioen	aan	de	winst	hielp.	Tegen	Dansjeins	verloor	Citadel	ook	al	met	3-

8.	Nicolas	De	Winter	prikte	er	maar	liefst	vijf	tegen	de	netten.		

Union	Maptiko	viel	na	nieuwjaar	sterk	terug,	maar	won	tegen	De	Schuimforellen	toch	met	7-2	dankzij	

drie	treffers	van	Filip	Leemans.	Onderin	verliezen	we	naast	het	uitgesloten	ZerOtel	ook	MVC	Saltinho	

en	Gent'90,	twee	teams	die	dus	maar	een	kort	verblijf	kenden	in	tweede.	Gent	'90	verloor	in	de	

slotweken	met	7-10	van	Clio	Gent.	Een	kwartier	voor	het	einde	leidde	Gent	'90	nog	met	6-5,	maar	in	

de	slotact	bezegelde	Dieter	Ronsse	(4)	het	lot	van	de	'anciens'.	Bij	Gent	'90	was	Seppe	De	Jonckheere	

de	grote	meneer	met	zes	goals.	De	degradant	kwam	half	april	wel	dicht	bij	een	stunt	tegen	kampioen	

Vollen	Tsjoep.	Halfweg	leidde	Gent	immers	met	4-2.	Didier	Bintein	(5)	zette	nadien	nog	orde	op	

zaken,	5-8.	MVC	Saltinho	liet	een	verdienstelijk	4-4	gelijkspel	tegen	De	Schuimforellen	noteren	in	een	

zeer	gelijkopgaande	partij.	Jannes	Gevaert	scoorde	drie	keer	voor	Schuimforellen.	



Reeks	3A:	The	Calimeros	meer	dan	één	klasse	te	sterk	

Met	amper	één	nederlaag	en	één	gelijkspel	stak	The	Calimeros	ver	boven	de	concurrentie	uit.	

Automatiek	en	Lazio	Coma	kijken	als	dichtste	achtervolgers	tegen	een	achterstand	van	meer	dan	

vijftien	punten	aan	en	de	verdere	'subtoppers'	wogen	dertig	punten	minder.	Calimeros	kreeg	wel	

flink	wat	weerwerk	van	een	sterk	spelend	KGPV,	5-4.	De	politieploeg	lukte	zelfs	de	beste	start,	maar	

tegen	de	rust	had	Johnny	Berth	de	achterstand	omgezet	in	een	kleine	voorsprong,	3-2.	Die	kon	

nadien	wel	niet	verder	uitgebouwd	worden	zoals	algemeen	verwacht	en	het	bleef	spannend	tot	het	

eindsignaal.	Na	afloop	werd	een	stevig	feestje	gebouwd.	FCE	Automatiek	kreeg	zekerheid	omtrent	de	

vice-titel	via	een	4-2	zege	tegen	Lazio	Coma.	Kurt	De	Pourcq	bracht	de	thuisploeg	voor	rust	3-0	voor,	

waarna	Michiel	Dutrieve	milderde	tot	3-2.	David	Van	Den	Neste	bracht	dicht	tegen	het	einde	de	

verlossing,	4-2.	Tegen	Los	Borrachos	moest	Automatiek	een	week	eerder	vrede	nemen	met	een	7-7	

gelijkspel,	een	knap	resultaat	voor	Wim	Roose.	FC	De	Kapoenen	sluit	af	op	een	verdienstelijke	vijfde	

plaats	en	won	met	duidelijke	2-8	cijfers	van	Devaldo	Rojo.	Pieterjan	Serruys	toonde	zich	met	vier	

goals	de	beste	afwerker	bij	De	Kapoenen.		

Op	de	valreep	viel	Omerta	uit	de	linkerkolom	door	met	6-4	te	verliezen	van	FC	Walrus.	De	

Merelbekenaars	beheersten	de	partij	van	begin	tot	einde.	We	willen	ons	nogmaals	excuseren	voor	

de	afwezigheid	van	een	scheidsrechter	voor	het	duel	tussen	Racing	Rogolle	en	Devaldo	Rojo.	De	twee	

sportieve	ploegen	speelden	zonder	ref	in	een	aantrekkelijke	partij	5-5	gelijk.	Sven	Declercq	scoorde	

vier	goals	voor	Devaldo.	Racing	Rogolle	kende	geen	gemakkelijk	seizoen	en	speelde	ook	7-7	gelijk	

tegen	FC	Walrus.	Ruben	Van	Kerchove	toonde	zich	met	drie	goals	de	beste	afwerker	bij	Rogolle.	

Onderin	verliezen	we	De	Tempeliers	en	Paalbinnen.	In	de	slotweek	kon	Shakhtar	Beenhesp	zich	

redden	door	met	3-6	te	winnen	van	De	Tempeliers,	terwijl	Paalbinnen	met	7-5	de	boot	inging	tegen	

Racing	Rogolle.	De	Tempeliers	werden	met	de	rode	lantaarn	opgezadeld	en	wogen	te	licht	dit	

seizoen.	Tegen	Lazio	Coma	kwamen	ze	niet	in	het	stuk	voor,	12-4	met	vier	goals	van	Aquila	Blaton.	

Shakhtar	Beenhesp	pakte	uit	met	een	onverhoopte,	prestigieuze	6-3	zege	tegen	KGPV.	Anton	

Wallaert	had	met	drie	goals	een	ruim	aandeel	in	deze	belangrijke	zege.	Een	week	eerder	pakte	

Shakhtar	ook	al	de	volle	buit	tegen	Expats	Gent,	2-4.	

THE	CALIMEROS	bleek	

veel	sterk	in	3A.	

Reeks	3B:	Verdiende	titel	voor	De	Sausers		

We	kenden	een	boeiend	competitieverloop	in	deze	reeks,	maar	cijfers	liegen	nooit	en	aan	het	eind	

van	de	rit	prijkt	De	Sausers	helemaal	bovenin	met	vier	punten	voorsprong	op	het	duo	Cercle	Sportif	-	

Dynamo	Deklat.	De	zekerheid	omtrent	de	titel	kwam	er	half	april	na	een	overtuigende	12-2	zege	

tegen	Concrete	United.	De	kampioen	nam	direct	het	heft	in	handen	en	leidde	halfweg	met	riante	5-0	

cijfers	of	schaapjes	op	het	droge.	Naast	kapitein	Jarne	De	Backer	(4)	scoorden	ook	Guillaume	

Clinckemaille	en	Cedrick	Verhoene	elk	drie	keer.	Cercle	Sportif	pronkte	halfweg	met	de	herfsttitel,	

maar	begaf	in	het	tweede	competitiegedeelte.	Met	een	vice-titel	blikken	de	'anciens'	zeker	niet	

ontevreden	terug	op	het	voorbije	seizoen.	Tegen	Racing	Sporting	keken	ze	halfweg	tegen	een	1-2	

achterstand	aan,	maar	Jeroen	Ducheyne	en	Jeroen	De	Velkman	zetten	de	scheve	situatie	nadien	nog	

knap	recht.	Tegen	De	Coulissen	verloren	ze	onverwacht	met	5-3.	Roel	Vandaele	liep	voortdurend	

achter	de	feiten	aan	en	kon	de	kleine	kloof	niet	dichten.	

Quantico	en	Panta	Rhei	beslisten	in	de	slotweek	wie	van	beide	uit	de	topvijf	viel.	In	een	boeiende	

partij	won	Quantico	met	9-5,	waardoor	Alain	Hoogstoel	als	nieuwkomer	in	deze	reeks	meteen	in	de	

subtop	eindigt.	Eerder	won	Panta	Rhei	met	6-8	van	Rabotvins.	Na	een	vroege	achterstand	kon	

Geoffrey	De	Pourcq	(5)	de	bezoekers	toch	aan	de	winst	helpen.	In	de	rechterkolom	verdeelden	De	

Coulissen	en	Oxfarm	de	punten,	4-4.	Pieter	Van	Ackere	scoorde	drie	keer	voor	De	Coulissen,	maar	

aan	de	overzijde	deed	Koen	Matthys	nog	beter	met	vier	treffers.		

Onderin	verliezen	we	Donkeysjot	en	Oud	Ijzer,	twee	oude	getrouwen	waar	de	jaartjes	blijkbaar	

beginnen	te	wegen.	Donkeysjot	verloor	in	de	slotweek	met	10-5	van	Team	Teheran.	Jan	Weymeis	en	

David	Uesseleyn,	elk	drie	goals,	zorgden	nog	voor	rust	voor	een	beslissende	voorsprong.	Thomas	

Bogaerts	scoorde	drie	keer	voor	de	rode	lantaarn.	Oud	Ijzer	zagen	we	met	13-3	verliezen	van	een	

veel	sterker	Quantico,	waar	de	broertjes	De	Waele	voor	het	goede	weer	zorgden.		

	

Kampioen	DE	SAUSERS	zakte	

na	de	titelwinst	af	bij	hun	

sponsor	Frituur	Emily's	op	de	

Zwijnaardsesteenweg.	



Reeks	3C:	MVC	Boavista	klimt	snel	omhoog	

MVC	Boavista	pakte	een	nieuwe	titel	in	de	kern	en	klimt	in	korte	tijd	naar	de	tweede	reeks.	Jenten	

Vlaeminck	en	maats	toonden	zich	een	klasse	sterker	dan	de	tegenstand,	een	voorsprong	van	15	

punten	op	dichtste	achtervolger	De	Omgekeerde	Wereld	liegt	niet.	De	kampioenen	wonnen	met	5-2	

van	subtopper	Metalfire+.	Na	een	vroege	3-0	voorsprong	milderde	Jens	Franck	in	het	derde	kwart	tot	

3-2,	maar	in	de	slotfase	nam	Jasper	Ballegeer	de	laatste	twijfels	weg.	De	Omgekeerde	Wereld	eindigt	

op	de	tweede	stek,	maar	liet	een	onaangekondigde	forfait	optekenen	voor	de	topper	tegen	Real	

Amigos,	een	onaangenaam	voorval	voor	elke	partij.	Een	telefoontje	of	mailtje	vooraf	is	toch	een	

vorm	van	fairplay…	Real	Amigos	zag	de	kans	op	de	vice-titel	wegsmelten	na	een	3-5	nederlaag	tegen	

Uts	&	Bluts.	De	bezoekers	traden	met	slechts	vijf	spelers	aan,	maar	Jonas	Maes	bracht	zijn	team	nog	

voor	rust	op	voorsprong	en	de	Amigos	kreeg	het	verschil	niet	meer	weggewerkt.	De	Sluwe	Vos	

eindigt	op	de	vierde	stek	en	nam	met	5-7	de	maat	van	Ojoo.	Thomas	Vandeputte	(5)	bracht	zijn	team	

snel	0-3	voor	en	zelfs	drie	tegentreffers	van	Vadim	Van	Audenhove	veranderden	niet	veel	meer	aan	

het	resultaat.	HA'	viel	uit	de	topvijf	na	een	9-6	nederlaag	tegen	Ojoo.	Matthias	Huyghe	had	met	vier	

goals	een	ruim	aandeel	in	de	thuiszege.	Ojoo	domineerde	van	begin	tot	einde.	Ojoo	speelde	ook	al	

een	verdienstelijke	partij	tegen	kampioen	Boavista,	3-5	in	een	wedstrijd	waarin	het	verschil	nooit	

hoog	opliep.	Jasper	Ballegeer	besliste	met	vier	treffers	over	de	winst.		

In	de	rechterkolom	won	FC	Pluisje	met	duidelijke	8-2	cijfers	van	De	Wacko's.	De	bezoekers	konden	

één	speeltime	gelijke	tred	houden,	maar	kwamen	nadien	niet	meer	in	het	stuk	voor.	Siebren	De	

Schutter	deed	met	drie	goals	zijn	naam	alle	eer	aan.	Onderin	verliezen	we	The	Luciano's	en	

Galatasaray	Ledeberg.	Tim	Van	den	Abeele	verloor	slechts	met	het	kleinste	verschil	van	Thomas	Cook	

Sport.	Ken	Roubedou	bracht	de	reisorganisator	snel	op	voorsprong,	maar	echt	afstand	nemen	zat	er	

niet	in	voor	het	team	van	Wesley	Van	De	Sompel.	Martus	Couvreur	scoorde	vier	keer	voor	

Galatasaray.	We	verontschuldigen	ons	t.o.v.	De	Omgekeerde	Wereld	en	Sparta	Cool	Cast,	die	niet	

konden	aantreden	in	BOU…	

	

MVC	Boavista	mocht	in	

MAR	een	leuk	

kampioenenfeestje	

bouwen.	

Van	l	naar	r:		

Jens	Colpaert,	Jasper	

Ballegeeer,	Wesley	

Ysewyn,	Michael	Piens,	

Peter	Ballegeer,	Enzo	De	La	

Rivière,	Jenten	Vlaeminck,	

Sander	De	Wiest	en	

Valentin	Baetslé.	

Reeks	3D:	Atletico	Patron	van	begin	tot	einde	

Kampioen	Atletico	Patron	bleef	tot	half	februari	ongeslagen	en	telt	bij	de	eindafrekening	twaalf	

punten	meer	dan	naaste	achtervolger	Bavet	Unite.	Tegen	MVV	Lumbagoal	incasseerden	ze	een	

tweede	seizoensnederlaag,	5-4.	Fabian	Daem	bracht	de	thuisploeg	binnen	de	tien	minuten	3-0	voor	

en	de	leider	kreeg	dit	verschil	niet	meer	helemaal	gedicht.	Bavet	Unite	verloor	met	zware	10-4	cijfers	

van	een	sterk	De	Poetjes	of	moeten	we	schrijven	van	Dieter	De	Smedt	die	maar	liefst	zeven	keer	

scoorde	in	een	wedstrijd	waarin	het	verschil	pas	naar	het	einde	duidelijk	werd.	De	Poetjes	haalde	ook	

fors	uit	tegen	De	Pallieterkes,	10-3	met	Dieter	De	Smedt	en	Wout	Van	De	Velde	als	de	betere	

afwerkers.	De	anciens	van	De	Blauwe	Tovenaars	tekenden	voor	dé	prestatie	van	het	jaar	door	op	een	

schitterende	derde	plaats	te	eindigen.	Tegen	't	Nieuw	Kasteelke	won	Bart	De	Waele	met	8-5.	Het	

werd	een	boeiende	partij	met	een	5-5	tussenstand	met	nog	een	kwartier	te	gaan.	In	de	slotperiode	

legde	Kristof	Imschoot	(5)	de	wedstrijd	in	de	beslissende	plooi.	De	Pallieterkes	eindigden	vierde	en	

nam	met	7-5	de	maat	van	't	Nieuw	Kasteelke.	Stefaan	De	Clercq	bracht	de	thuisploeg	voor	rust	3-0	

voor	en	pas	naar	het	einde	toe	kon	Stijn	Everaert	(3)	lichtjes	milderen.	Naast	De	Clercq	scoorde	ook	

Tom	Alleman	drie	keer	voor	De	Pallieterkes.		

In	de	buik	van	de	klassering	won	MVV	Lumbagoal	met	3-6	van	Elektro	Van	Hecke.	De	bezoekers	

brachten	nog	voor	rust	een	beslissende	voorsprong	op	het	bord.	Tegen	De	Blauwe	Tovenaars	speelde	

Lumbagoal	knap	7-7	gelijk	dankzij	vier	goals	van	Pieter	Thielemans.	In	de	rechterkolom	won	Treety	

MiraCKLes	knap	met	3-5	van	De	Poetjes	met	Kristof	Laureys	als	betere	afwerker.	Onderin	geraakte	

MVC	Negenduust	niet	ongeschonden	aan	de	eindstreep.	Na	vier	forfaits	werden	ze	uit	competitie	

genomen.	Op	de	voorlaatste	plaats	eindigden	Lil'P	Explosion	en	ESC	Gent	gelijk,	maar	ESC	zal	volgend	

seizoen	in	vierde	spelen	omdat	zij	niet	zonder	forfaits	aan	de	eindstreep	geraakten.	De	forfaits	zijn	de	

eerste	bepalende	factor	om	het	klassement	te	bepalen.	ESC	Gent	speelde	3-3	gelijk	tegen	

Storyme.com.	Yan	Ketelers	scoorde	drie	goals	voor	Storyme.	Lil'P	Explosion	leek	goed	op	weg	tegen	

P.E.B.	om	het	behoud	defintief	vast	te	leggen,	4-6	voor	bij	het	ingaan	van	de	slotact.	In	de	slotact	

scoorde	P.E.B.	evenwel	nog	vier	keer	en	eindigde	de	partij	op	8-6	met	Nathan	Van	Assche	en	

Matthias	De	Meyer	als	wedstrijdwinnaars.		

	
Reeks	3E:	Young	Boys	Bornhem	twee	punten	meer	dan	The	A-Team	

In	deze	reeks	moest	men	wachten	tot	de	allerlaatste	speeldag	om	de	kampioen	te	kennen.	The	A-

Team	bleef	Young	Boys	Bornhem	het	vuur	aan	de	schenen	leggen	tot	de	allerlaatste	minuut.	Na	de	8-

2	zege	tegen	Joga	Bonito	mochten	Benjamin	Van	Synghel	en	maats	eindelijk	het	feestje	in	gang	

zetten.	Het	werd	een	zenuwslopende	strijd	tussen	de	twee	tenoren.	Tegen	Olympic	Magnifique	won	

de	kampioen	met	3-1.	De	broertjes	De	Ville	waren	de	afwerkers	bij	Bornhem.	The	A-Team	won	met	

6-4	van	't	Verschil.	Halfweg	had	een	collectief	sterke	thuisploeg	de	schaapjes	reeds	op	het	droge,	6-2.	

Roy	Bekaert	kon	naar	het	einde	toe	nog	lichtjes	milderen.	Komma	Rip	toonde	zich	achter	de	twee	

koplopers	de	sterkste	subtopper	en	won	o.a.	met	9-4	van	MVC	't	Verschil.	Een	niet-onaardig	spelend	

't	Verschil	leidde	halfweg	met	1-2,	maar	in	het	tweede	gedeelte	konden	Michael	Michiels	en	Erik	

Claes	de	West-Vlamingen	toch	aan	de	verhoopte	driepunter	helpen.	Eratic	pakte	de	vierde	plaats	

door	rechtstreeks	concurrent	Olympic	Magnifique	met	ongeloofwaardige	0-12	cijfers	te	verslaan.	

Christophe	Niclaus	deed	zijn	naam	van	goalgetter	met	zeven	goals	alle	eer	aan.	Joga	Bonito	viel	net	

uit	de	topvijf	na	een	8-2	nederlaag	tegen	kampioen	Young	Boys	Bornhem.	Jelle	Depypere	(5)	had	de	



kampioenen	tegen	de	rust	reeds	5-0	voorgebracht	en	van	een	echte	wedstrijd	was	nadien	geen	

sprake	meer.	De	Bierfalo's	viel	net	uit	de	linkerkolom	na	een	3-3	gelijkspel	tegen	Alchemist	Sport	in	

een	zeer	gelijkopgaande	wedstrijd.	Onderin	verliezen	we	Forza	Da	Mario	en	Charlie	Shot,	die	een	

ongelukkig	seizoen	kenden.	Tegen	Skilluminati	kon	Da	Mario	niet	veel	inbrengen,	3-12.	Jelle	

Magerman	toonde	zich	met	vier	goals	de	beste	afwerker.	Tegen	Eratic	verging	het	Koen	Van	

Nieuwenhove	een	stuk	beter,	3-6.	Charlie	Shot	mocht	een	vierde	seizoenszege	inschrijven	tegen	

Cocoon,	7-3.	De	degradant	liep	in	het	tweede	kwartier	3-0	uit	en	de	bezoekers	hadden	niet	de	kracht	

in	huis	om	dit	verschil	weg	te	werken.		

	
Reeks	3F:	DDT	OKE	Cars	wint	topper	tegen	Shoeshotters	

In	deze	reeks	voerden	onderweg	diverse	ploegen	de	rangschikking	aan,	maar	uiteindelijk	was	het	

toch	DDT	OKE	Cars	dat	zich	de	sterkste	van	het	lot	toonde.	De	kampioenen	zetten	de	kroon	op	het	

werk	door	finaal	de	topper	tegen	dichtste	belager	Shoeshotters	met	5-9	te	winnen.	Halfweg	stond	

het	3-3,	maar	na	rust	kon	de	kampioenenformatie	vrij	snel	de	wedstrijd	naar	hun	hand	zetten.	Cedric	

De	Ceuninck	toonde	zich	met	vier	goals	de	betere	afwerker.	Door	deze	winst	eindigde	DDT	met	vier	

punten	meer	dan	de	familie	Schoenmaekers.	Hestur	Typpi	eindigde	op	een	knappe	derde	plaats	en	

pronkt	met	een	6-7	zege	tegen	kampioen	DDT	OKE	Cars.	Halfweg	leidde	Hestur	met	3-4,	in	de	derde	

periode	werd	niet	gescoord,	waarna	in	een	spannends	slot	Lars	Van	Steenkiste	met	het	kleinste	

verschil	overeind	bleef.	Germinal	Speakers	vonden	we	halfweg	de	competitie	op	de	eerste	plaats,	

maar	ze	begaven	onder	het	leidersjuk.	Tegen	Webben	Brood	moesten	ze	ook	vrede	nemen	met	een	

6-6	puntendeling.	S.	Pinnewaert	lukte	pas	dicht	tegen	het	einde	de	gelijkmaker	voor	Germinal.	Tim	

Serranne	scoorde	vier	keer	aan	de	overzijde.	Tegen	Atom	Solar	moest	Vincent	Blommaert	ook	al	

vrede	nemen	met	een	2-2	puntendeling.		

JTS	Fiers	was	de	eerste	competitieleider	en	eindigde	uiteindelijk	op	de	vijfde	plaats.	Tegen	Sparta	

Hazards	werd	met	zware	19-4	cijfers	gewonnen.	Gunther	Steyaert	scoorde	zes	goals	in	een	wedstrijd	

die	snel	in	de	beslissende	plooi	lag.	In	de	rechterkolom	won	Café	De	Karper	met	duidelijke	0-7	cijfers	

van	ATS	Soccer	Team.	Geoffrey	De	Clercq	deed	met	drie	goals	ruim	zijn	deel.	Onderin	verliezen	we	

Webben	Brood	en	De	Sparta	Hazards.	Rode	lantaarn	Webben	Brood	presteerde	het	nochtans	om	6-6	

gelijk	te	spelen	tegen	JTS	Fiers.	Jasper	Musschoot	bij	Fiers	en	Dries	De	Rudder	aan	de	overzijde	

scoorden	elk	drie	keer.	Hangover	'96	boekte	een	belangrijke	6-1	zege	tegen	Atom	Solar.	Robbe	

Dewaele	en	Lou	De	Lange	stelden	de	zege	in	de	slotact	veilig.	Sparta	Hazards	pakte	op	haar	beurt	

drie	belangrijke	punten	in	de	degradatietopper	tegen	Hangover,	6-7.	Sam	Verschuere	toonde	zich	

met	drie	goals	de	belangrijkste	afwerker	in	deze	partij.	Café	De	Karper	kon	op	de	valreep	het	behoud	

veilig	stellen	door	6-6	gelijk	te	spelen	tegen	Germinal	Speakers.	

	
Reeks	3G:	MVC	Footinstruct	pakt	de	titel	na	winst	in	de	topper	tegen	Olympique	Flaneur	

Bestaat	er	iets	mooier	dan	op	de	voorlaatste	speeldag	de	titel	bemachtigen	via	een	zege	in	de	topper	

tegen	je	dichtste	belager.	Deze	stunt	presteerde	Footinstruct	met	een	overtuigende	10-5	zege	tegen	

Olympique	Flaneur.	Pieter	Moerman	(5)	zette	zijn	team	snel	op	de	rails	en	halfweg	waren	de	

schaapjes	bij	een	6-1	tussenstand	al	zo	goed	als	op	het	droge	en	de	leider	gaf	dit	verschil	ook	niet	

meer	uit	handen.	Tibo	Van	Den	Driessche	scoorde	drie	keer	voor	de	vice-kampioen.	Gienen	Druk	

eindigt	net	op	het	podium	en	won	zonder	veel	moeite	met	12-7	van	Oranjeberg.	Halfweg	lag	de	partij	

bij	een	8-1	tussenstand	reeds	in	de	beslissende	plooi.	Tesley	Adams	was	met	drie	goals	de	beste	

afwerker	in	deze	partij.	De	Protputters	nestelde	zich	op	een	vierde	stek,	al	moesten	ze	half	april	

vrede	nemen	met	een	5-5	puntendeling	tegen	FC	Krokodil	in	een	zeer	evenwichtige	wedstrijd.	Alex	

Van	Tyghem	(3)	scoorde	dicht	tegen	het	einde	de	gelijkmaker	voor	De	Protputters.	Mathieu	Roelens	

moest	ook	tegen	Pane	&	Vino	vrede	nemen	met	een	5-5	puntendeling.	Jari	Goeminne	werkte	in	de	

slotact	een	kleine	achterstand	voor	Pane	weg.	Viking	United	eindigt	op	de	vijfde	plaats	en	sloot	het	

seizoen	af	met	een	10-3	zege	tegen	Pane	&	Vino.	Jan	Devillé	bracht	met	een	zuivere	hattrick	zijn	

team	in	de	openingstime	snel	3-0	voor	en	de	broertjes	Deltour	vonden	geen	tegenzet	meer.	Buzze	

Bears	eindigt	net	in	de	linkerkolom	na	o.a.	een	6-2	zege	tegen	Mini	KBC.	In	de	rechterkolom	won	

Team	Jimi	met	duidelijke	9-1	cijfers	van	FC	Krokodil.	Niels	Franckaert	en	Wynton	Van	Leuvenhaege	

scoorden	elk	vier	keer.	Onderin	verliezen	we	Oranjeberg	en	Realo.com.	Oranjeberg	kon	weinig	

inbrengen	tegen	een	sterk	MVC	Lansweeper,	3-10.	Michael	Niclaus	scoorde	maar	liefst	zeven	keer	

voor	de	bezoekers.	Hekkensluiter	Realo.com	wou	in	schoonheid	afscheid	nemen	en	hield	in	de	

slotwedstrijd	gelijke	tred	met	Geelzwart	tot	het	ingaan	van	de	slotact,	3-3.	In	de	slotact	scoorde	Andy	

Brusselle	nog	twee	keer	voor	Geelzwart.	Eerder	had	Realo	met	2-4	gewonnen	van	Team	Jimi	dankzij	

twee	late	treffers	van	Nathan	Persyn.		

	

	



Reeks	4A:	Sporting	Cita	viert	de	teugels	

Sporting	Cita	veroverde	begin	april	een	knappe	6-5	zege	tegen	Red	Hot	Willy	Peppers.	In	de	

zaterdagwedstrijd	zag	het	er	een	kwartier	voor	het	einde	nochtans	niet	zo	veelbelovend	uit	voor	Eli	

Delcour,	want	bij	het	ingaan	van	de	slotact	keek	de	leider	nog	tegen	een	3-5	achterstand	aan.	In	een	

krachtige	slotact	kon	Glen	De	Coster	(3)	de	thuisploeg	toch	nog	naar	de	nipte	zege	voeren.	Die	zege	

bracht	nog	geen	zekerheid	om	de	titel,	want	die	kwam	er	pas	een	week	later	toen	RHWilly	Peppers	

die	andere	titelkandidaat	Bananas	met	7-3	versloeg.	Eenmaal	zekerheid	omtrent	de	titel	viel	de	

winningmood	bij	Sporting	Cita	weg	en	geraakten	de	kampioenen	aan	geen	puntenwinst	meer.	Men	

sleepte	zich	zowaar	naar	het	einde.	De	topper	tegen	Bananas	werd	een	prestigetreffen	en	na	drie	

gelijke	tussenstanden	konden	de	Latemnaren	in	de	slotact	via	Toon	en	Jan	Venneman	het	laken	naar	

zich	toetrekken,	een	broodnodige	zege	om	de	vice-titel	niet	meer	uit	handen	te	geven.	Nadien	

verloor	Cita	ook	nog	met	duidelijke	cijfers	van	een	sterk	spelend	MVC	Schwalbe	en	nipt	met	3-4	van	

RSC	Prammen.	Laurent	Bouwens	toonde	zich	met	drie	goals	de	gevaarlijkste	bezoeker.	Veel	kon	het	

Eli	Delcour	allemaal	niet	meer	schelen,	want	na	een	prachtige	titelstrijd	was	de	eerste	kerntitel	

binnen	en	dat	deed	enorm	veel	deugd.	Frigo	Loco	maakt	samen	met	Poba	Juniors	de	topvijf	vol.	Loco	

stelde	de	vierde	plaats	veilig	via	een	6-3	zege	tegen	Buena	Vista.	

Na	meer	dan	40	jaar	lidmaatschap	nemen	we	na	dit	seizoen	afscheid	van	MVC	Zonnehoeve.	Voor	

deze	ploeg	hadden	we	altijd	een	boontje	en	wij	niet	alleen,	want	in	feestzaal	De	Wellington	indertijd	

konden	ze	altijd	op	het	meeste	applaus	rekenen	als	winnaar	van	de	fairplaybeker.	In	hun	allerlaatste	

wedstrijd	speelden	ze	5-5	gelijk	tegen	Sorryklaas	met	Kim	Vercruysse	(5)	als	uitblinker.	Dit	gelijkspel	

werd	nadien	door	beide	teams	als	een	overwinning	gevierd.	Een	oprechte	dank	aan	begeleider	

Philippe	De	Boever	voor	40	mooie	minivoetbaljaren.	

	
Reeks	4B:	Dan	toch	geen	maximum	voor	Ultimate	Team		

Nadat	ze	de	ganse	competitie	van	begin	tot	einde	domineerden,	was	het	voor	nieuwkomer	Ultimate	

Team	toch	wachten	tot	de	laatste	speeldag	om	zekerheid	omtrent	de	titel	te	verwerven.	Die	kwam	er	

via	een	8-3	zege	tegen	Harde	Krista's.	Grote	bewerker	van	deze	overwinning	was	Brian	De	Neve	die	

maar	liefst	zeven	keer	scoorde.	Het	lange	wachten	op	de	titel	kwam	er	omdat	de	kampioen	half	

maart	met	duidelijke	8-1	cijfers	in	het	zand	had	gebeten	in	de	topper	tegen	hun	dichtste	concurrent	

Café	Gomez.	Na	een	1-1	ruststand	stond	er	in		het	tweede	wedstrijdgedeelte	maar	één	ploeg	meer	

op	het	terrein	en	werden	en	onoverwinnelijke	kampioenen	met	beide	voetjes	op	de	grond	gebracht.	

Maxim	Daveloose	toonde	zich	met	drie	goals	de	uitblinker	in	deze	sportieve	topper.	Na	deze	

ontnuchtering	liet	de	leidersformatie	zich	op	geen	foutje	meer	betrappen	met	de	logische	titel	als	

gevolg,	amper	één	nederlaag	in	26	wedstrijden.	Atletico	Rabona	legde	beslag	op	de	derde	plaats	met	

een	achterstand	van	meer	dan	twintig	punten.	In	de	slotweek	moesten	ze	met	1-3	de	duimen	leggen	

voor	The	New	Daltons,	die	ondanks	deze	zege	net	uit	de	topvijf	viel.	Voor	een	nieuwkomer	alvast	

geen	slecht	eindrapport.	In	die	topvijf	vinden	we	meer	vertrouwde	namen	als	De	Leeuwen	en	Harde	

Krista's.	De	Leeuwen	moest	alles	uit	de	kas	halen	om	met	3-2	overeind	te	blijven	tegen	Sparta	Novak.	

Een	kwartier	voor	het	einde	keken	ze	nog	tegen	een	1-2	achterstand	aan.	Nicolas	Vuylsteke	tekende	

voor	de	late	ommekeer.	Hellstars	kende	een	moeilijk	einde	en	liet	spijtig	genoeg	een	tweetal	forfaits	

optekenen.	In	de	rechterkolom	sloot	Bergerac	Rangers	het	seizoen	af	me	een	4-2	zege	tegen	Partizan	

Gent.	Klaas	Moortgat	besliste	de	partij	in	de	slotact.	

Reeks	4C:	VVKS	Sint-Lieven	ongeslagen	kampioen	

Na	een	boeiende	titelstrijd	pakte	VVKS	Sint-Lieven	uiteindelijk	de	titel	met	maar	liefst	veertien	

punten	voorsprong	op	naaste	achtervolger	Red	Star	Lumberjack.	VVKS	maakte	het	seizoen	vol	zonder	

één	nederlaag	en	drie	gelijke	spelen.	Ze	rondden	het	seizoen	af	met	een	9-4	overwinning	tegen	New	

Kids.	Karel	Poppe	(4)	zette	de	leiders	snel	op	het	goede	spoor	en	de	tegenstander	besefte	snel	dat	

een	stunt	er	niet	in	zat.	Red	Star	Lumberjack	had	in	de	slotweek	de	handen	vol	met	De	Flaskes,	want	

pas	naar	het	einde	toe	kon	Dries	Van	Halewyck	het	verschil	aantekenen.	Eerder	geraakte	Lumberjack	

niet	voorbij	FC	Endelarm,	een	magere	2-2.	Bom@bay	legde	beslag	op	de	derde	plaats,	maar	verloor	

in	de	slotweek	met	8-7	van	Foeke	Boys.	J.	Roelandt	(5)	bracht	de	thuisploeg	voor	rust	4-1	voor,	maar	

Thijs	Vandewalle	(3)	moest	nadien	krachtig	bijspringen	om	de	zege	veilig	te	stellen.	Joachim	Corijn	

scoorde	drie	late	goals	voor	Bom@bay.	Yolo	Touré	sluit	de	topvijf,	maar	verloor	met	4-6	van	The	

Players.	De	bezoekers	konden	met	amper	vijf	spelers	in	het	tweede	wedstrijdgedeelte	een	3-2	

achterstand	ombuigen	in	een	knappe	zege.		

FC	Endelarm	valt	net	uit	de	linkerkolom	ondanks	een	3-5	zege	tegen	Rock	Circus.	Een	kwartier	voor	

het	einde	stond	het	nog	2-2	en	pas	in	de	slotfase	kon	Thomas	Gevels	het	verschil	op	het	bord	

schilderen.	Onderin	boekte	The	Boys	een	knappe	8-11	zege	tegen	Bier	van	de	Maand.	Jeroen	Guns	

scoorde	vier	keer	voor	de	bierdrinkers,	Frederic	Van	Cauwenberghe	toonde	zich	aan	de	overzijde	de	

beste	afwerker.	Hekkensluiter	FC	Kaktars	speelde	een	verdienstelijke	partij	tegen	Racing	Zeemeeuw	

en	verloor	slechts	met	het	kleinste	verschil,	4-5.	Dankzij	Florian	Goossens	leidde	Kaktars	halfweg	met	

3-1	,	maar	op	de	valreep	scoorde	Sam	Desmedt	nog	de	winninggoal	aan	de	overzijde.		

	
Reeks	4D:	MVC	Art	Nivo	de	verwachte	kampioen	

In	reeks	4D	vinden	we	bovenin	de	ploeg	die	we	bij	aanhef	reeds	als	uitgesproken	favoriet	naar	voor	

hadden	geschoven.	Wie	in	de	vierde	reeks	kleppers	als	Steven	Verdonck	op	het	wedstrijdblad	kan	

inschrijven,	kan	moeilijk	de	titel	mislopen.	Lange	tijd	zorgde	Romda	JC	voor	fel	weerwerk,	maar	

uiteindelijk	moesten	ook	zij	de	rol	lossen	en	bij	de	eindafrekening	gaapt	een	kloof	van	elf	punten	

tussen	de	twee	tenoren	van	deze	reeks.	Vooral	het	aantal	gescoorde	goals	(294)	is	indrukwekkend.	

Mooi	&	Meedogenloos	mocht	er	ook	elf	uit	hun	doelnetten	halen,	2-11	met	Kenneth	Genbrugge	en	

Steven	Verdonck	als	uitblinkers	met	vier	goals.	De	thuisploeg	vond	pas	in	de	slotact	twee	gaatjes	in	

de	leidersdefensie.	Voor	meer	weerwerk	tekende	Borussia	Dorstmund,	want	bij	het	ingaan	van	de	

slotact	bleef	bij	een	4-3	tussenstand	nog	alles	mogelijk.	Uiteindelijk	bracht	Hans	Van	Der	Weken	iets	

meer	zekerheid.	Dorstmund	maakte	ook	indruk	met	een	afgetekende	12-4	overwinning	tegen	

Pinternazionale.	In	deze	partij	toonde	Jef	Van	Den	Driessche	zich	de	gevaarlijkste	afwerker	met	vier	

goals.	Romda	JC	is	zeker	opgetogen	met	de	vice-titel	en	pakte	ook	de	volle	buit	tegen	Jeu	de	Boules,	

3-6.	Jan	Tratsaert	en	Nik	Louwye	scoorden	elk	twee	keer	voor	de	bezoekers.	Verder	in	de	topvijf	

vinden	we	ook	nog	Pinternazionale	en	MVC	Bluesette.	Pinternazionale	won	met	3-7	van	Heusden	

United	dankzij	o.a.	drie	goals	van	Jan	Van	Grembergen.	Lilililili	viel	uit	die	topvijf	na	een	4-5	nederlaag	

tegen	Mooi	&	Meedogenloos.	Matthias	Van	Wichelen	bracht	zijn	team	voor	rust	1-4	voor	en	dit	

verschil	kreeg	Jelle	Terrie	niet	meer	weggewerkt.	In	de	slotweek	speelde	Star	Balm	de	rode	lantaarn	

door	aan	FC	De	Smossers	door	de	degradatietopper	met	3-2	te	winnen.	Een	kwartier	voor	het	einde	

leidde	Smossers	nog	met	1-2.	Peter	Sprangers	tekende	voor	de	ommekeer.		



Reeks	4E:	MVC	Sans	Doute	met	nog	duidelijke	voorsprong	

In	onze	vorige	bijdrage	schoven	we	het	ervaren	The	Black	Adders	naar	voor	als	groot	titelpretendent,	

maar	in	de	slotmaanden	lieten	Jonas	Vekeman	en	Domien	Volckaert	duidelijk	teveel	steken	vallen	en	

is	het	nieuwkomer	Sans	Doute	die	op	18	juni	met	de	trofee	zal	pronken.	Onoverwinnelijk	toonde	de	

kampioen	zich	ook	niet,	want	tegen	Los	Pépés	werd	een	vijfde	seizoensnederlaag	ingeschreven,	8-7.	

Een	kwartier	voor	het	einde	leidde	Nicolas	Costa	nog	met	3-4,	maar	in	een	boeiende	slotact	konden	

Simon	Corthals	en	Cedric	Bauwens	de	thuisploeg	aan	de	prestigieuze	zege	helpen.	Tegen	De	Blauwe	

Peer	won	de	leider	met	4-1.	Het	verschil	kwam	er	pas	naar	het	einde	toe.	The	Black	Adders	verloor	

de	topper	tegen	Del	Bekos	met	4-5	en	ook	tegen	AC	Vaticaan,	dat	met	amper	vijf	spelers	aan	de	

aftrap	verscheen,	beet	Domien	Volckaert	met	2-4	in	het	zand.	Bruno	Vanlerberghe	mocht	zich	met	

drie	goals	wedstrijdwinnaar	noemen.	Paintball	Gent	eindigt	verdienstelijk	derde	en	nam	vlot	met	8-3	

de	maat	van	Passeer	Ma.	Jonathan	De	Jonghe	en	Jan-Fred	Cheyns	scoorden	elk	drie	keer.	Eerder	

namen	ze	ook	de	maat	van	ex-leider	The	Black	Adders,	5-2.	In	deze	partij	toonde	Jelle	Langhans	zich	

met	drie	goals	de	beste	afwerker.	Après	Foot	eindigt	net	in	de	linkerkolom	door	hun	dichtste	

concurrent	De	Ponyclub	met	5-4	te	verslaan.	Ricky	De	Sloover	scoorde	dicht	tegen	het	einde	de	

winninggoal.	In	de	rechterkolom	nam	Face	Tart	met	2-3	de	maat	van	het	iets	hoger	geklasseerde	De	

Blauwe	Peer.	Charles	Le	Franc	scoorde	de	twee	thuistreffers.	

	
Reeks	4F:	Eerste	titel	voor	MVC	Bounce	It		

Ook	in	deze	reeks	ging	een	nieuwkomer	met	de	titel	lopen.	MVC	Bounce	It	kende	tijdens	het	seizoen	

wel	wat	interne	strubbelingen,	maar	dat	deerde	hen	niet	om	als	ongeslagen	team	een	eerste	titel	in	

de	wacht	te	slepen.	Een	ploeg	die	dat	realiseert,	mag	met	vertrouwen	de	promotie	naar	de	derde	

reeks	tegemoet	zien.	De	kampioen	domineerde	ook	de	topper	tegen	Titans	van	begin	tot	einde.	Na	

een	0-2	ruststand	kon	uitblinker	Gio	Beke	(5)	het	verschil	in	de	derde	periode	nog	lichtjes	aandikken	

en	kwam	de	zege	nooit	in	gevaar.	Tim	Cousyn	scoorde	drie	keer	voor	Titans.	Datsunspor	eindigde	op	

de	derde	plaats,	maar	verloor	met	2-8	van	BBC	United.	Francis	Goeminne	voerde	zijn	team	nog	voor	

rust	naar	een	beslissende	2-5	voorsprong.	BBC	United	eindigde	uiteindelijk	vierde	en	won	ook	met	

duidelijke	1-6	cijfers	van	vice-kampioen	Titans.	Bram	Elewaut	mocht	zich	in	deze	partij	met	vier	goals	

wedstrijdwinnaar	noemen.	Isoplast	verzekerde	zich	van	de	vijfde	stek	door	in	de	slotweek	de	topper	

tegen	Datsunspor	met	4-3	te	winnen.	Een	kwartier	voor	het	einde	keek	Okan	Sultan	nog	tegen	een	2-

3	achterstand	aan,	maar	de	speler-secretaris	zette	in	de	slotact	zelf	de	puntjes	op	de	i.	Daltones	valt	

net	uit	de	topvijf,	maar	won	met	4-3	van	FC	Kroket	in	een	sportieve	kamp.	Eli	Coene	en	Pieter	

Vanbesien	waren	de	afwerkers	bij	Daltones	die	avond.	Essevee	Goeste	stelde	de	plaats	in	de	

linkerkolom	veilig	via	een	2-2	gelijkspel	tegen	hun	dichtste	concurrent	Vertigo.	In	de	rechterkolom	

won	Partena	knap	met	4-9	van	FC	Kroket	dankzij	zes	goals	van	Thomas	Van	Hyfte.	Tegen	Vertigo	

verloor	Partena	met	6-4.	Na	de	openingsact	leidde	Patrick	Bouché	nochtans	met	0-2.		

Reeks	4G:	Uustakker	City	pakt	titel	in	de	topper	

Ook	in	deze	reeks	is	het	een	nieuwkomer	die	het	haalde	van	de	routine.	Het	jonge	Uustakker	City	

toonde	zich	van	bij	de	aanhef	een	kanshebber	op	de	titel	en	eind	april	was	het	zover	na	een	nipte	4-3	

zege	tegen	hun	dichtste	concurrent	MP	Trois.	Sandy	Robaeyst	opende	snel	de	score	en	tegen	de	rust	

had	Lorenzo	Lefevre	het	verschil	verdubbeld.	Vincent	Vermeersch	lukte	in	de	slotact	wel	nog	de	

aansluitingstreffer,	maar	de	gelijkmaker	zat	er	niet	meer	in	voor	Arne	Heyerick.	FC	Den	Uitgang	

eindigde	derde,	maar	had	de	handen	vol	met	De	Woody's,	4-5.	Egon	Van	Lint	bracht	de	subtopper	

voor	rust	2-3	voor,	maar	verder	afstand	nemen	zat	er	helemaal	niet	in.	Bij	De	Woody's	scoorde	Anton	

Carlier	de	vier	tegentreffers.	Den	Uitgang	moest	tegen	MC	Zwarte	Gat	ook	al	vrede	nemen	met	een	

3-3	puntendeling.	Patatjes	vinden	we	op	de	vierde	stek	bij	de	eindafrekening,	maar	in	de	slotweek	

moesten	ze	vrede	nemen	met	een	5-5	puntendeling	tegen	Garça	Real.	Pieter	Van	Petegehem	(4)	

bracht	De	Patatjes	snel	3-1	voor,	maar	in	de	slotfase	geraakten	de	Lovendegemse	bezoekers	nog	

langszij.	El	Dorado	vervolledigt	de	topvijf,	maar	Bert	Bothuyne	kon	niet	stunten	tegen	kampioen	

Uustakker	City,	2-5	met	zeven	verschillende	afwerkers	in	het	Tolhuis.	Tegen	Pietgoal	United	won	El	

Dorado	vlot	met	4-9.	Hasin	Orhan	scoorde	maar	liefst	zes	keer	die	avond.	In	de	rechterkolom	won	

Hellbenders	knap	met	5-10	van	Racing	Nieuw-Gent.	Nick	D'Hondt	scoorde	de	helft	van	de	

bezoekende	goals.	Tegen	Yamagata	liep	het	iets	minder	voor	Hellbenders,	5-2	met	vier	treffers	van	

Pieterjan	Vandenweghe.		

	
We	hebben	het	al	enkele	keren	vermeld,	maar	in	deze	reeks	geldt	wel	degelijk	de	regel	'de	laatsten	

zullen	de	eersten	zijn'.	Get	Driven	was	te	laat	met	de	inschrijving,	maar	omdat	één	ploeg	niet	uit	de	

startblokken	geraakte,	namen	Ewoud	Stroom	en	zijn	maats	gewillig	de	plaats	in	en	daar	hebben	ze	

geen	minuut	spijt	van	gehad.	Van	begin	af	aan	toonden	ze	wat	ze	in	huis	hadden	en	toen	alle	

achterstallige	wedstrijden	waren	ingehaald,	prijkten	ze	aan	de	leiding	om	die	niet	meer	af	te	staan.	

We	mogen	zelfs	stellen	dat	ze	er	met	kop	en	schouders	bovenuit	staken.	Pas	op	de	allerlaatste	

speeldag	werd	de	enige	nederlaag	ingeschreven,	2-3	tegen	het	onberekenbare	FC	Esperadora.	De	

vice-titel	gaat	ook	al	naar	een	nieuwkomer.	De	Vagant	mag	op	een	even	knap	seizoen	terugblikken,	

maar	bleek	niet	opgewassen	tegen	Get	Driven.	Tegen	Franz	Gustav	haalde	De	Vagant	fors	uit,	3-13	

met	Thomas	De	Ridder	(4)	als	beste	afwerker.	MVC	All	Blacks	was	lang	in	de	titelstrijd	verwikkeld,	

maar	moest	uiteindelijk	vrede	nemen	met	derde	plaats.	Tegen	Esperadora	werd	met	6-2	gewonnen.	

Alle	goals	vielen	na	rust.	Boca	Down	Under	won	het	treffen	tegen	VMA	met	3-8.	De	twee	subtoppers	

maakten	er	een	knappe	partij	van.	Robin	Haes	en	Frederic	Stragier	lukten	elk	drie	goals	voor	de	

bezoekers.	Piqué	vervolledigt	de	topvijf	en	nam	met	2-7	de	maat	van	FC	Esperadora.	Het	verschil	

kwam	er	wel	pas	in	de	slotfase	via	Janes	Zeghers,	Lawrence	Vanhoorne	en	Rutger	Vinke.	Piqué	

pronkte	ook	al	met	een	nipte	5-6	zege	tegen	Boca	Down	Under.	In	de	rechterkolom	won	Sunday	

Oliseh	Tribute	Band	knap	met	8-10	van	Red	Star	Ghent.	Dries	Lips	en	Mathias	Baeye	brachten	de	

bezoekers	nog	voor	rust	3-5	voor	en	dit	kleine	verschil	kreeg	Koen	Nellens	(6)	niet	meer	weggewerkt.	

Nog	meer	naar	onder	won	Aratinga	met	4-3	van	Incredible	Lightshooters.	Armand	Ramot	scoorde	

drie	goals	voor	de	thuisploeg.	Jacky	Cnops	legde	er	aan	de	overzijde	twee	in	het	mandje.	



Reeks	4I:	Starfisk	na	een	boeiende	titelstrijd	

Na	een	bijzonder	boeiend	competitieverloop	zal	op	18	juni	Starfisk	met	de	trofee	pronken	in	sporthal	

SJG.	De	zekerheid	omtrent	de	titel	kwam	er	na	de	overtuigende	9-2	zege	tegen	MVC	Robby.	Bert	

Declercq	bracht	de	leider	snel	op	voorsprong	en	via	Ewoud	Hasenbos	(3)	lag	de	partij	een	kwartier	

later	reeds	in	de	beslissende	plooi.	Eerder	wonnen	de	kampioenen	ook	al	de	toppers	tegen	Betonnen	

Muur	met	2-4	en	tegen	De	Mindere	Goden	met	3-5,	drie	goals	van	Tibo	Verkest.	Deze	resultaten	

onderstrepen	dat	Starfisk	de	terechte	kampioen	is	van	deze	reeks.	Kioskvrienden	moet	vrede	nemen	

met	de	vice-titel	met	vier	punten	minder	op	de	tabel	en	sloot	het	seizoen	af	met	een	2-4	zege	tegen	

De	Zalmpjes.	De	afscheiding	kwam	er	pas	in	de	slotfase	via	goals	van	Lander	Moenaert	en	Kwinten	

Van	Den	Eeden.	The	White	Russians	eindigt	net	op	het	podium	na	een	nipte	4-5	zege	tegen	MVC	

Uuflakke.	Joris	Bolckmans	bracht	de	Russians	in	de	derde	periode	3-4	voor	en	ze	hielden	dit	nipte	

verschil	tot	het	einde	vast.	De	Mindere	Goden	en	Betonnen	Muur	vervolledigen	de	topvijf.	De	

Mindere	Goden	verloor	onverwacht	met	5-2	van	AC	Turbo.	Mario	Casier	en	Steven	Willems	tekenden	

voor	een	vroege	2-0	voorsprong	en	naar	het	einde	toe	dikte	Andy	Passchyn	dit	verschil	nog	lichtjes	

aan.	MVC	Soysik	gaf	al	aan	volgend	seizoen	niet	meer	aan	te	treden,	maar	enkele	spelers	hebben	

zeker	nog	goesting	om	verder	te	spelen	bij	andere	teams.	Met	vier	spelers	konden	ze	het	niet	

volhouden	tegen	hekkensluiter	Raging	Goblins,	3-7.	MVC	Uuflakke	eindigt	net	in	de	linkerkolom,	

maar	woog	te	licht	tegen	Kioskvrienden,	9-2	met	Lander	Moenaert	en	Jonas	Algoet	als	uitblinkers	bij	

de	vice-kampioen.	Tegen	De	Mindere	Goden	won	Uuflakke	wel	knap	met	7-4.		

Reeks	4J:	Popol	and	the	defenders	of	Fun	op	het	goede	moment	bovenin	

Bloemen	aan	de	meet,	stelt	het	spreekwoord	en	dat	heeft	Popol	and	the	defenders	of	Fun	goed	voor	

ogen	gehouden	dit	seizoen.	Lange	tijd	volgden	ze	het	gebeuren	van	op	de	tweede	rij,	maar	in	de	

slotmaanden	sloegen	ze	ongenadig	toe	om	met	zes	punten	voorsprong	een	eerste	kerntitel	in	de	

wacht	te	slepen.	Ze	onderstreepten	hun	suprematie	met	een	11-4	zege	tegen	KFC	Gent.	Eén	kwartier	

konden	de	youngsters	standhouden,	maar	na	een	5-2	ruststand	liep	het	verschil	via	Dennie	Beyaert	

snel	verder	op.	Tegen	Pro	Deo	liep	het	iets	minder	vlot,	4-5	verlies.	Arne	Aelterman	scoorde	dicht	

tegen	het	einde	de	winninggoal	voor	de	subtopper.	Donkey	Diesel	moest	vrede	nemen	met	de	vice-

titel.	Tegen	hekkensluiter	MVC	De	Hoeve	keken	de	broertjes	Hoedekie	halfweg	tegen	een	3-2	

achterstand	aan,	maar	Wouter	Hoedekie	tekende	in	het	tweede	gedeelte	voor	een	nog	overtuigende	

ommekeer.	Zatletico	bezet	de	derde	podiumplaats	en	won	met	3-4	van	Pro	Deo.	Yolan	Strobbe	

scoorde	dicht	tegen	het	einde	de	winninggoal.	Sleeplife	Oostakker	won	in	een	boeiende	kamp	met	

het	kleinste	verschil	van	Pro	Deo,	3-4.	Een	kwartier	voor	het	einde	leidde	de	thuisploeg	nog	met	3-2,	

maar	in	de	slotact	tekende	Tim	Van	Overstraeten	voor	de	ommekeer.	Porters	'93	vervolledigt	de	

topvijf,	al	moesten	zij	vrede	nemen	met	een	4-4	puntendeling	tegen	Pro	Deo.	In	de	slotact	moest	

Jeroen	Heimans	nog	een	kleine	achterstand	wegwerken.	Surfing	Elephant	stelde	het	plaatsje	in	de	

linkerkolom	veilig	door	met	0-5	te	winnen	van	Moet	Kunnen.	Het	werd	zo	te	zien	wel	een	pittig	

partijtje	met	een	rood	karton	voor	Moet	Kunnen	en	twee	gele	aan	de	overzijde…	In	de	rechterkolom	

werd	MVC	Stormus	bijgebeend	door	Het	Plan	na	de	8-3	overwinning	van	Het	Plan	in	het	onderlinge	

duel.	Dries	Celis	(6)	voerde	zijn	team	nog	voor	rust	naar	een	beslissende	4-0	voorsprong.		

KFC	GENT	eindigde	knap	

in	deze	competitie	met	

12/15	en	een	4-2	zege	

tegen	Tempeliers	in	de	

Full	Time	Cup.	


