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Kerksken begint met twee 
driepunters
Kampioen Kerksken heeft de start van de nieuwe com-
petitie niet gemist. Zaterdag begon de thuisploeg met 
het winnen van vier spellen op rij.

Kaatsen
eerste nationale
De bezoekers uit Wallonië, die de jonge Metayer als achterman 
uitspeelden en Becq op kleinmidden, konden een eerste spel 
binnenhalen, maar bij de rust (7-2) was al veel duidelijk. Bij de 
thuisploeg kende men ook in de tweede helft geen verzwakking. 
Thieulain kwam wel dicht bij een zesde spel en de bezoekers lie-
pen in het achttiende spel uit naar 0-40. Toen kwam Benja Do-
chier aan de opslag en die stuurde vier opslagen op rij naar over. 
Met negen overgeleverde ballen was Dochier de man van de 
match.

Gisteren kende Kerksken in Galmaarden ook niet al te veel pro-
blemen en via 1-4 ging het naar 2-7 bij de rust. De bezoekers 
dreven de voorsprong op naar 3-9- en 4-13-winst.

Baasrode sterk voor eigen volk
Op verplaatsing bij Grimminge was kleinmidden, die vrij snel 
doorschoof naar de grootmidden, Timmy Joos goed voor dertien 
overgekeerde ballen, maar de thuisploeg speelde goed mee tot 
5-7 om na de herneming bij 6-9 een punt binnen te halen. Baas-
rode haalde de overwinning nog vrij gemakkelijk binnen.

Op de tweede speeldag kreeg Baasrode bezoek van Terjoden, dat 
niet meer kon dan enkel aanklampen. In de tweede helft speelde 
Terjoden beter, maar na 11-5 maakte de thuisploeg vlot uit. Ter-
joden, dat zaterdag speelde zonder Steve Lamarche, geraakte in 
Isières ook niet verder dan twee spellen.

Grimmige tevreden met 1 punt
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Op de eigen kaatsbaan hield Grimminge in zijn openingsmatch 
een punt thuis tegen Baasrode, maar dat kreeg gisteren geen 
vervolg in Mont Gauthier. Bij de rust stond het 7-1 en de mannen 
van Lievens konden daar nog een tweede aan toevoegen na de 
herneming.

Hamme Zogge op verplaatsing
De mannen van Hamme Zogge begonnen gisteren aan hun com-
petitie en dat leverde in Genappe meteen een overwinning op, al 
was het vertrouwen niet echt groot bij de ploeg van voorzitter 
Saey. De 7-13-winst moet de ploeg meer vertrouwen geven.

Voor Wieze begon het seizoen met vijf op zes. Thuis tegen Halle 
werd het een gemakkelijke 13-4 zege. Gisteren ging het in Vau-
dignies op en af, maar Steels en zijn maats haalden het beslis-
sende 25ste spel binnen.

Kastel begon met twee zware nederlagen en een nul op zes na 
verplaatsingen naar Genappe en naar Aisemont. (HFO)
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