
Kerksken schittert ook op Grote Markt van Brussel
 
Kampioen Kerksken heeft de
tegenstand nog maar eens op een
hoopje gespeeld. Op de grote
markt van Brussel moesten de
kampioenen net als de dag
voordien in Aalst aantreden zonder
kapitein en boegbeeld David De
Vits. Die werd net voor het
weekend ziek en moest zelfs
thuisblijven van deze twee
belangrijke matchen voor zijn team.
Net als in Aalst kwam de vaste
zesde man Eddy Charloteaux dus
in de basis en ie haalde met zijn
maats de tiende zege van
Kerksken op de grote markt binnen.

Dat dit gebeurde in een bestek van
amper acht jaar maakt het nog
zoveel mooier. In 2014 gebeurde
dat wel bij lottrekking want de
weermaker liet geen kaatsen toe op
de Brusselse kasseien. Voor David
De Vits kwam er dan wel geen
twaalfde overwinning in Brussel.
Dar ontlokte zaterdagavond in Aalst
trouwens een mooi statement van
gelegenheidskapitein Sam Brassart
die nu trouwens ook aan een elfde
overwinning toe is, net als
grootmidden Benjamin Dochier
trouwens. Eddy Charloteaux was
gisteren voor de zesden keer aan
de winst in Brussel en Christoph
Monnier vierde zijn derde zege.
"David moet dus nog maar twee
seizoenen verder doen om alleen
recordhouder te worden in
Brussel."

Geen sportieve revanche

De nummers twee en drie uit de
competitie na de heenronde,
Thieulain en Isières mochten de
dag in Brussel openen. Voor
Thieulain werd de race naar de
finale een makkie. Dumoulin en zijn
maats lieten de buren van Isières
immers maar een spel.

De vraag die zich stelde voor de
tweede halve finale tussen
Kerksken en Baasrode was deze:
kan Baasrode de nederlaag van
Aalst naar de vergeethoek spelen
en zelf doordringen naar de finale?
Het wedstrijdbegin liet het beste
verhopen maar na 1-1 sloeg

Kerksken al een kloof naar 4-1.
Baasrode won het zesde spel maar
daarmee was de kous af en
stevende Kerksken naar 7-2-winst.

De finale bracht dus de nummers
één en twee van de huidige
competitie tegenover mekaar. Dat
zou een schitterende apotheose
moeten opleveren maar helaas
voor de vele meegereisde
supporters van Thieulain. Hun
ploeg werd snel op 6-0-achterstand
geplaatst en zonder de hulp van de
mascotte was ook het eerreddend
spel niet gewonnen. Met 7-1-winst
haalde Kerksken zijn beste
resultaat in de tien gewonnen
finales. (HFO)
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