Verslag zondagreserven
Onkerzele - VCED
02-10-2016
Nr: 334
Uitslag: 2-0
Uw correspondent:
Pol Jacquemyns

Ref: Franky Casieris.
Weer: bewolkt bij een graad of
15.
Terrein: goed, wel wat
afgevallen bladeren.
Tribune: redelijk wat volk.
Info: 1

Nr Aan de aftrap:
38 Segers
37 De Winne
30 Steppe
33 Paternoster
17 Antheunis S
34 Poelaert
36 Van Der Putten
31 Van De Kerchove
19 Antheunis B
25 Deblander J
35 Van Lierde
Nr De bank:
32 Vander Bracht
24 Van Causenbroeck
18 Stockman
26 Deblander P
Coach: Scheirlinck
Afgev: Sonck
Verzorger: Sonck

Doelpunten:
17’: 1-0 Van De Catseye
86’: 2-0 Meyong Ngono

ste

helft bergaf.

Geel: 18, 31.
Rood: niemand.
Beste sportvrienden, groen-wit is vandaag met infuus per
brancard overgebracht naar palliatieve zorgen: 5 x op rij
verloren, in 17 seizoenen dat ik het wel en wee van mijn
geliefde ploeg volg nooit meegemaakt, zelfs niet in de magere
jaren. Ik blijf ervan overtuigd: dit kan niet blijven duren, ooit
komt het goed. Na de wedstrijd gaf Onkerzele toe dat ze
gewonnen hadden tegen het spel in. Deftinge had voortdurend
veldoverwicht en zette 90 min. druk richting Onkerzeels doel
maar het mocht niet baten: de laatste pass en afwerking lieten
het nogmaals afweten. Onkerzele had aan één kans genoeg
de
om de 3 punten binnen te halen, het 2 doelpunt is voor de
statistieken toen Deftinge man op man speelde om nog een
punt trachten weg te kapen. Ad interim coach Scheirlinck zag
dat groen-wit goed combineerde maar wederom faalde in de
zone van de waarheid. Deftinge forceerde al vlug enkele halve
kansen maar Onkerzele zette na een goed kwartier via een
prima één-twee en hard schot in de eerste hoek de 1-0
onverwacht op het bord. Groen-wit bleef druk zetten en Van
Lierde miste een uitgelezen kans op 1-1: van dichtbij op de
keeper. Na de pauze: prima schietkans voor Van Der Putten
maar links naast. De klok tikte en er werd zonder libero
gespeeld waar thuisspeler Theo in het slot kon van profiteren:
alleen op doel af, rond doelman Segers en 2-0, de boeken toe.
Ondanks de zoveelste verliespartij blijft de sfeer opperbest en
dat is niet onbelangrijk. Volgende week: een 6 punten match
tegen Lotenhulle dat eveneens voorlaatste staat. Zal Deftinge
herrijzen? Laat ons hopen.
Uw reporter ter plaatse: Pol Jacquemyns.

Stijn Antheunis wint een kopduel in de eerste helft met Poelaert
achter hem in dekking.

De bal gaat voorlangs zodat een zoveelste aanval weeral geen
doelpunt oplevert. Links: Van Lierde en centraal: Stijn Antheunis.

