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KAMPIOENSCHAP VAN VLAANDEREN 

 
Kerksken wint voor de tiende keer in Aalst 

 

DE MANNEN VAN KERKSKEN TOONDEN ZICH DE STERKSTEN IN AALST. GDR 

 

De Houtmarkt heeft zaterdag de verwachte finale tus- sen 

Kerksken en Thieulain gekregen, met op het einde de 

overwinning voor Kerksken. 

 
 

Tegenstander Thieulain probeerde wel, maar de mannen van 

Kerksken waren erg gefocust en speelden de tegenstand meteen 

op een hoopje. Bij 3-1 probeerde men bij Thieulain het tij te ke- 

ren door Dumoulin en Becq van plaats te wisselen. De kampioe- 

nen van Kerksken wonnen het volgende spel en liepen via 4-2 uit 

naar 6-2. De eerste matchbal werd bij 6-2 en 40-40 buitenge- 

keerd door Benja Dochier. Even kon Thieulain de kloof verklei- 

nen, maar verder dan 6-4 kwamen de Walen niet. Christophe 

Monnier, die ook bekroond werd als de beste koordspeler van de 

finaledag, scoorde het matchpunt (7-2). 

 
Om de finale te bereiken moest Kerksken het in de openings- 

wedstrijd opnemen tegen Grimminge. Nantel toonde zich met- 

een bij de zaak en keerde in die partij zes ballen over. De mannen 

van Grimminge konden twee keer een 40-40 afdwingen, maar 

verloren ook vijf spellen zonder een vijftien te kunnen winnen. 

 
Wieze speelde de tweede halve finale en kon drie punten winnen. 
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Twee keer kwam het tot 40-40. Metayer was eens te meer de 

grote figuur voor Thieulain. Steels keerde de enige bal over voor 

Wieze. 

 
In de grote finale kreeg Delbecq in het eerste spel een gele kaart 

wegen protest aan het adres van scheidsrechter Joos. 

 
Voor Nicolas Nantel kwam er na afloop ook nog een individuele 

prijs: hij werd verkozen tot de beste speler van het toernooi. De 

tiende zege in Aalst werd gevierd bij Kerksken. De rust die de 

spelers van Kerksken in alle omstandigheden uitstraalden, be- 

wijst de profesionele ingesteldheid van dit team. 

Competitie 

Kerksken begon reeds gisterenmiddag om 11 uur aan de competi- 

tiematch tegen Ogy en won zonder problemen met 13-1. Baasro- 

de moest op verplaatsing naar Oeudeghien en maakte de klus 

heel eenvoudig af met 2-13-winst. De derby tussen Grimminge 

en Terjoden leverde een boeiende partij op. De thuisploeg stond 

bij de rust 7-3 en liep uit tot 10-6. De bezoekers waren duidelijk 

tevreden met het zesde spel en het wedstrijdpunt dat ze verover- 

den. (HFO) 

 

 


