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“Nog niet aan titel denken”
JONG CD&V DARK WINT MET 1-2 BIJ
SCOUTABOE IN C-REEKS VAN RLV
KORTEMARK/LICHTERVELDE q Zondagmorgen
gaven FC Scoutaboe en Jong CD&V Dark elkaar partij in de C-reeks van het Roeselaars Liefhebbersverbond. Die laatste ploeg haalde het met 1-2.
De thuisploeg kwam nochtans op
voorsprong via Tom Cortvriendt,
maar nog voor rust bogen de bezoekers die achterstand om in een
1-2-voorsprong. Doelpuntenmakers van dienst waren Hans Maricou en Johan Duyvejonck. Door
deze zege gaat Jong CD&V Dark
samen met FC ‘t Kloefke aan de
leiding in de C-reeks van RLV.
“Voor ons zat er minstens een gelijkspel in en misschien zouden
we niet onverdiend gewonnen
hebben”, stelt Kurt Decoene, afgevaardigde van Scoutaboe. Zijn
ploeg stond achteraan, terwijl
Jong CD&V bovenin meedraait.
“Laat ons zeggen dat zij de wedstrijd wonnen omdat ze in de winning mood zitten en dat wij verloren omdat we al enkele weken onderaan hangen. Vooraf hoopten
we even goed te doen dan vorig
seizoen. Toen waren we vijfde geeindigd. We zullen de ambities al
wat moeten bijstellen. Een oorzaak kan ik niet geven voor de
mindere start, omdat we eigenlijk
goed spelen. Tegen ‘t Kloefke, dat
tweede staat, hebben we ook 1-2
verloren met eenzelfde weergave :
beter gespeeld, op voorsprong gekomen en bij twee tegenprikken
twee tegendoelpunten geïncasseerd. Maar de derde helft wordt
wel nog gewonnen.”
Scoutaboe bestaat sinds 2002 en
maakte een tweetal seizoenen geleden de overstap van de Brugse
Be Fair-competitie, war geen
rangschikking wordt opgemaakt,
naar het Roeselaars Liefhebbersverbond (RLV). “We hebben allemaal samen in de scouts gezeten.

Na de scoutsvergadering werd er
al eens een balletje getrapt en zo
zijn we erin gerold. Zelf doe ik
mee als we niet met genoeg zijn.
Door de jaren heen zijn er enkele
jongere spelers bij gekomen, die
ook allemaal in de scouts zaten.
Zij hadden meer competitiedrang. Het komt er nu op aan om
eenmaal te winnen dan zullen we
opnieuw vertrokken zijn.”

GOED HERPAKT
Jong CD&V op haar beurt blijft
dan weer bovenin meedraaien na
deze nieuwe zege. “Na de 1-0 hebben we ons goed herpakt”, weet
doelpuntenmaker Johan Duyvejonck. “We zijn goed bezig, maar
zijn nog niet ver genoeg om al
uitsluitsel te kunnen geven of we
al dan niet kampioen kunnen
worden. Alle punten die we hebben, kunnen ze ons al niet meer
afnemen.”
“Jong CD&V Dark bestaat zeker al
40 jaar. Dit jaar hebben we ons
wat verjongd met drie nieuwe spelers. Dat heeft ons een boost gegeven en ervoor gezorgd dat we nu
vooraan staan.”
Johan Duyvejonck speelt op zijn
47ste nog zijn wedstrijden bij de
ploeg. “Ik denk dat ik ondertussen
al 25 jaar bij de ploeg zit. Ik ben
dan ook de oudste.”
“Als we met deze ploeg verder
kunnen spelen, is promotie wel
een mogelijkheid, maar we mogen nog niet te vroeg victorie
kraaien. Als we in de tweede ronde zitten, zullen we al meer weten”, besluit de voormalige jeugdspeler van KFC Lichtervelde. (BV)

FC Scoutaboe wordt gevormd door boven v.l.n.r. : Dries Laleman, Kurt Decoene, Arne Vangheluwe, Sebastian De
Smedt, Bert Reynaert, Lieven Laleman, Tom Cortvriendt, Dieter Blomme, Kevin Ver Eecke, Jan Kimpe en Xavier
Decaestecker. Onder v.l.n.r. : Maarten Deseck, Roeland Gunst, Tim Dickel, Dries Sabbe, Dries Raçon, Jeroen Dael
en Jens Vanpoucke. (Foto Kurt)

Jong CD&V Dark won de wedstrijd met 1-2. Boven v.l.n.r. : Emmanuel Goddyn, Davy Missinne, Thimothy Van
Colen, Johan Duyvejonck, Hans Maricou, Bart Hoornaert, Sam Hast en Guido Vanwalleghem. Onder v.l.n.r. : Wim
Spiesschaert, Kristof Verhelst, Dimitri Decock, Bart Dedeurwaerder, Jeffrey Decock, Bjorn Caes, Robin Tytgat en
Jan Delrue. (Foto Kurt)
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Gelijkspel voor ’t Broodhoekje

Winst voor PV Elektro

In reeks A van MVV Kortemark speelde ’t Broodhoekje 4-4 gelijk tegen
’t Sportkaffeeke. Dat deed het met Chris Lammens, Frederic Denduyver, Dieter Denduyver, Brian Vanclooster, Peter Vanbrabant, Diederik
Verhaeghe en Kurt Kimpe. (Foto Kurt)

PV Elektro versloeg MVC De Breughel met 11-3 in de A-reeks van MVV
Kortemark. De ploeg : Patrick Vangheluwe, Jurriën Soete, Nazilivitz
Viveey, Frederik Vanmoerkerke, Rik Vandermeersch, Philippe Vandycke en Geert Pollefeyt. (Foto Kurt)

Uitslagen reeks A :
Sportkaffeeke – Broodhoekje 4-4
JTF Construct – Tw. Drempel 10-8
Pl. Willemyns – Seagulls FC
3-6
PV Elektro – MVC De Breughel 11-3
Str. Tamara/Fr. Karlina – Kdh’s 10-0
Uitslagen reeks B :
El. Hemeryck – de Vedetten
11-0
Master-Sportcafé – Meeuwe 10-2
Sagelli boys – TC/B-Tech
5-4
Kalender reeks A :
Donderdag 12 november om 18.30
uur : ’t Figuurtje – Kdh’s, 19.30 uur :
PV Elektro – ’t Sportkaffeeke,
20.30 uur : Strijkpunt Tamara/
Frituur Karlina – MVC De Breughel,
21.30 uur : JTF – Seagulls.
Maandag 16 november om 18.30
uur : Pl. Willemyns – Broodhoekje.
Kalender reeks B :
Maandag 9 november om 18.30
uur : Schilderw. Dries – MasterSportcafé, 19.30 uur : De Meeuwe
– Sagelli Boys, 20.30 uur : Elektro
Hemeryck – ’t Roggeveld, 21.30
uur : De Vedetten – TC/B-Tech.

