
 
 
Beste sympathisanten, 
 
Na een jarenlange succesvolle samenwerking nam het bestuur begin oktober afscheid van 
Filip Dewaele, assistent-trainer Jan David neemt over. De uitmatch tegen Dosko Sint-Kruis 
werd gewonnen na een thriller met 4-5, tegen Rumbeke sleepten onze jongens een 
gelijkspel uit de brand. Vol moed trokken we naar Heist, maar na een bemoedigende 
prestatie werden geen punten meer naar huis genomen.  
 
Zondag 4/11 bekampten we De Ruiter. Een score die niemand heeft kunnen voorspellen en 
jammerlijk ook in ons nadeel, na een fel bevochten match waarbij Oudenburg tijdens de 
eerste helft een 0-1 achterstand goedmaakt via Larsen Sys om direct na rust op voorsprong 
te klimmen na een pegel van Nick Van den Kerchove. Het echte spektakel moest dan nog 
beginnen, De Ruiter maakte gelijk waarop Oudenburg twee keer goed prikte via Kylian de 
Prince, 4-2. De Ruiter gaf niet op en kwam langszij, om in het slot de overwinningsgoal 
binnen te pegelen, 4-5! Zondag een zespuntenmatch in en tegen Spermalie Middelkerke! 
C'mon Waait Star! 
 
Wie wil, kan nog steeds zijn lidmaatschap hernieuwen bij de bestuursleden of door 10 euro 
over te schrijven op rekeningnummer BE41 9731 7683 8310 met vermelding ‘lidmaatschap 
2018-2019’. 
 
Ons bestuurslid Jaak Lingier gaf onlangs zijn kijk op de eerste seizoenshelft “We hebben een 
sterke, uitgebreide kern, maar haalden tot nu toe geen resultaten. Er stond geen team op het 
veld. Met drie op achttien moesten we tot een trainerswissel overgaan. Hulptrainer en 
jeugdcoördinator Jan David heeft de uitdaging aanvaard. We staan voor moeilijke 
opdrachten. In Sint-Kruis konden we een 3-1-achterstand ombuigen tot een 4-5-zege. We 
hebben het voordeel dat bijna alle geblesseerden, hopelijk ook keeper Gregory Polen, terug 
zijn en dat de mentaliteit weer tiptop is. Na De Ruiter volgen Spermalie en KSV Diksmuide. 
Het wordt moeilijk, maar niet onmogelijk." 
 
 
Tot slot dit, op zondag 2 december kan je genieten van het côte à l'os-festijn met 
aansluitend de thuismatch tegen KSV Jabbeke. Op zaterdag 8 december komt de lieve goede 
Sint naar de kantine! Meer info volgt! 
  
Tot binnenkort! 
  
Het bestuur van supportersclub De Waait Star 


