Verslag zondagreserven
Lotenhulle - VCED
05-02-2017
Nr: 347
Uitslag: 0-5
Uw correspondent:
Pol Jacquemyns

Nr
43
24
31
22
17
36
30
25
32
19
33
Nr
23
18
37

Aan de aftrap:
Van Geyte
Van Causenbroeck
Van De Kerchove
De Cooman
Antheunis S
Van Der Putten
Steppe
Deblander J
Vander Bracht
Antheunis B
Paternoster
De bank:
Amadou
Stockman
De Winne

Coach: Moreels J
Afgev: Sonck
Verzorger: Sonck

Ref: Van Severen.
Weer: fris en bewolkt.
Terrein: goed, groot en vlak.

Doelpunten:
03’: 0-1 Paternoster
12’: 0-2 Antheunis B
23’: 0-3 Antheunis S
37’: 0-4 Paternoster
54’: 0-5 Paternoster

Tribune: Ornella.
Info: stand topscorer: Stijn
Antheunis 13, Paternoster 11.
Geel: niemand.
Rood: niemand.
Perfecte match van groen-wit bekroond met 5 prima goals,
sterke collectieve prestatie met hoog afwerkingspercentage,
sportieve partij, de tribune was best tevreden met het
geleverde aanvallende schouwspel van Deftinge, Lotenhulle
diende zijn meerdere te erkennen want zelf bakte het er niet
veel van wat dan resulteerde in weinig spankracht. Achteraan
werd secuur de nul gehouden, de defensie was bij de pinken
en liet zich op geen fout betrappen. Amper bezig of Bram
Antheunis stak door naar Paternoster die alleen op doel afging
en links onder afwerkte: 0-1. Even later werd Jelle Deblander
op links het straatje ingestuurd door Paternoster, laterale
voorzet en Bram Antheunis stond op de juiste plek om binnen
te trappen: 0-2. Hoekschop Paternoster dan waarop Stijn
Antheunis centraal met het hoofd binnenbuffelde: 0-3. De
volgende hoekschop van Paternoster trof de verste kruising en
nadien kopte Bram Antheunis ook nog hard op de lat.
Paternoster zette dan vanop rechts met een ver
grondscherend schot de 0-4 ruststand op het bord. Na de
pauze duwde Deftinge nog even door en de 0-5 kwam er al
vlug via een uitgespeelde aanval waarbij Amadou Paternoster
in stelling bracht en deze fraai binnentrapte. Er volgden nog
meerdere kleine kansen , Deftinge bleef domineren maar de
score wijzigde niet meer. Volgende week: afspraak thuis tegen
Ophasselt, hopelijk na deze 9 op 9 op naar 12 op 12. Tot dan!
Uw reporter ter plaatse: Pol Jacquemyns.

Kapitein Bram Antheunis zet de 0-2 op het bord, Paternoster stapt
naar assistgever Jelle Deblander om hem te feliciteren met de
gemeten voorzet.

Paternoster scoort kort na de rust de 0-5 in de korte hoek, in de
achtergrond aangever Amadou en Steppe.

