
Competitie vangt dit weekend aan, nieuwe competitieformule als blikvanger
 
Kerksken op zoek naar negende landstitel
 
De kaatscompetitie begint dit
weekend en voor één keer wordt er
niet gepraat over de handschoenen
en de kaatsballen. Vandaag doet
de nieuwe formule na de eerste
ronde vragen rijzen.

Kaatsen

Na 26 speeldagen komen de eerste
vier op dat ogenblik immers in de
kwartfinales uit tegen de ploegen
die eindigen tussen vijf en acht.
Nadien volgen de halve finales.
Hier wordt geloot zonder rekening
te houden met de plaats na de
eerste ronde en bestaat de kans
dat de tenoren, met name
Kerksken en Baasrode, het daar al
tegen mekaar moeten opnemen en
we dus een grote finale zouden
krijgen met zeg maar een lager
geschatte ploeg als tegenstander
van Kerksken of Baasrode.

"We gaan ons hoofd daarover nog
niet breken", klinkt het bij Kerksken.
"We willen heel graag een negende
titel binnenhalen maar we zien
wel."

Kerksken, dat met dezelfde ploeg
speelt als vorig jaar, begint morgen
aan huis tegen Maubeuge. Een
driepunter is dan ook een logische
betrachting zeker indien Benjamin
Dochier in vorm is en achterman
Nantel zijn vorig seizoen bevestigt.

De twee nieuwkomers in de eerste
nationale, Terjoden en Grimminge,
beginnen op verplaatsing. Terjoden
doet dat vandaag al in
Galmaarden. "Met Steve Lamarche
en Virgile Verset hebben we twee
jongere spelers naar ons gehaald,
en Gianni Vandaele is ook maar 21
jaar", weet Wilfried Ledegen bij
Terjoden. "We hebben een team
met spelers die over een sterke
opslag beschikken en dat moet in
onze voordeel spelen. Hopelijk
kunnen we deze ploeg een paar
seizoenen samenhouden en met

hen een stapje hoger klimmen,
zonder te dromen van een titel. We
zullen deze namiddag in
Galmaarden al zien wat we
kunnen.

Grimminge is de tweede
nieuwkomer en hier is Jason De
Cooman de enige nieuwkomer. Hij
vervangt Koen Romeyns, die
gestopt is na vorig seizoen. Bij
Grimminge, dat als vierde in de
tweede nationale toch
promoveerde, doet met het dus met
de jongens die reeds de
jeugdrangen van de club
doorliepen. De ambities zijn
beperkt maar indien Glen Lievens
en zijn maats morgen in Acoz een
goed resultaat boeken, kunnen ze
ook vertrokken zijn voor een mooi
seizoen. (HFO)
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