EERSTE NATIONALE David De Vits en Kerksken klaar voor eerste clash
van het seizoen

"Winnen is altijd belangrijk"
Kaatsen
Morgennamiddag staan Baasrode
en Kerksken voor het eerst dit
seizoen tegen elkaar in de
competitie. In de rangschikking
heeft Kerksken vier punten meer
dan de thuisploeg, die vandaag
tegen Galmaarden speelt en hoopt
de achterstand te verkleinen tot
één punt, zonder de Pajotten te
onderschatten. "Die zijn tegen ons
altijd goed en ze hebben tot
vandaag ook een mooi parcours
afgelegd in deze competitie", zegt
Wouter Wielandt bij de thuisploeg.
De grote aandacht gaat echter naar
de match van morgen, al weten
beide ploegen dat de beslissing
pas in september zal vallen. "De
finale van de play-offs moet ons in
normale omstandigheden ook
tegenover mekaar stellen. Daar
wordt de nieuwe kampioen
gekroond", weet David De Vits bij
Kerksken. Ondertussen is
Kerksken de autoritaire leider in de
competitie, maar David De Vits
onderschat Baasrode helemaal
niet. "Het wordt morgen zonder
twijfel een prestigematch. Ik hoop
dat de weersomstandigheden
gunstig zullen zijn. Ook voor de
kijkers. Er zijn momenteel teveel
matchen die weinig spanning
brengen. De kaatsliefhebbers
betalen zeven euro toegang en zij
hebben recht op enig spektakel.
Het verschil tussen de betere
ploegen en de teams uit het tweede
gedeelte van de competitie is heel
groot. Wij speelden vorige week
een 'espagnole' tegen Isières. Aan
13-0 daar heeft toch niemand iets
aan. Ook de bekermatch van
afgelopen woensdag was een maat
voor niets. Dave kwam te laat aan
en had maar vier spelers. Een goed
uur heeft het geduurd om de 13-0
op het bord te zetten. Zo'n matchen
zijn gewoon overbodig."

aan de match Baasrode-Kerksken
van vorig seizoen, toen de
thuisploeg zich benadeeld voelde
door een scheidsrechterlijke
beslissing. Een opslag van Frebutte
werd door de thuisaanhang over
gezien, de ref beoordeelde hem
buiten en de match was gespeeld.
"Wij trekken naar Baasrode met de
bedoeling om een punt te pakken.
Als we zes spellen hebben, zien we
wel verder", aldus nog David De
Vits.
Onderaan de klassering staat
Wieze voor twee verplaatsingen:
vandaag naar Isières, morgen naar
Ogy. De ideale gelegenheid voor
de brouwers om de eerste
overwinningen te pakken, maar de
vraag blijft natuurlijk of de sfeer er
nog is binnen de ploeg om als een
echt team aan de slag te gaan.
(HFO)
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