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TWEE LEIDERS gaan samen de winterstop in!
Het zat er al een tijdje aan te komen dat er nog
eens iemand zou opstaan die toch een woordje
ging meepraten in de strijd om de eindzege in
onze pronostiekwedstrijd.
En laat dat nu toch wel net de allerlaatste kandidaat van het jaar 2016 zijn.
Swa De Bakker uit Berlaar is er vorig weekend
weliswaar niet in geslaagd om nog vóór de jaarwisseling de titel van herfstkampioen af te pakken van Dré Verwimp, die leider werd op 2 oktober ll. en sedertdien nog 10 concurrenten in het
zand zag bijten, maar het Hooiktse bestuurslid
scoorde afgelopen weekend eveneens 15 punten
en hij gaat dus samen met onze Nijlense leider de
(korte) winterstop in.
Met z’n tweeën voeren zij momenteel het klassement aan en bovendien zijn zij op dit ogenblik ook
nog altijd maar de enigen die reeds voor 100 %
zekerheid hebben van een ticket voor de prijsuitreiking die voorzien is voor zondag 18 juni 2017.
De twee volgende weekends liggen de competities stil en kan er dus volop gefeest worden, maar
op 7 en 8 januari a.s. is het opnieuw voetballen
geblazen.
Wij wensen alle onze lezers intussen een zalig en
vredevol Kerstfeest toe en voor 2017 heel veel
geluk, maar bovenal een goede gezondheid !
Op woensdag 4 januari a.s. nemen wij de draad
opnieuw op met de 18de deelnemer van dit seizoen.
jvp
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