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Aan de aftrap:
Van Geyte
Steppe
Paternoster
Poelaert
De Winne
Van Causenbroeck
Van De Kerchove
Vander Bracht
Deblander P
Antheunis B
Deblander J
De bank:
Van Lierde
De Cooman

Coach: Moreels J
Afgev: Sonck
Verzorger: Sonck

Ref: Huyge.
Weer: fris en veel wind; eerst
nog zon, nadien bewolkt.
Terrein: behoorlijk goed voor de
tijd van het jaar.

Doelpunten:
16’: 0-1
35’: 0-2
65’: 0-3
80’: 1-3 Antheunis B

Ref Van Weymeersch
Tribune: Marcel, Antheunis en
stuurde zijn kat,
Van Der Putten senior, Amadou.
afgevaardigde Huyge van
Info: eerste helft bergaf en wind
Herzele Ressegem nam de
tegen.
leiding van de wedstrijd
over.
Geel: niemand.
Rood: niemand.
Deftinge blijft ziek in het zelfde bedje al zijn er tekenen van
herstel. Enige positieve dat we vandaag onthouden is het feit
dat er open kansen gecreëerd werden, nu juist nog afwerken
en dan komen er punten bij in het klassement. Groen-wit was
qua balbezit en spelniveau duidelijk de betere ploeg maar
kwam weer niet tot scoren tenzij een eerredder. Achteraan
was het opendeurdag bis, Herzele stak drie maal de neus aan
het venster en wist optimaal de kansen te benutten wanneer
de Deftingse defensie niet bij de pinken was. Enkele
sterkhouders waren belet maar met een ploeg als vandaag
moet er altijd iets te rapen vallen tegen Herzele. Paternoster
kreeg een goede kopkans en iets later miste Pieter Deblander
een reuzekans van dichtbij. Rond het kwartuur schoot een
ste
bezoeker vanop links van rond de 16 hard in de 1
bovenhoek: 0-1. Deftinge dan op zoek naar de gelijkmaker
maar het was Herzele dat op een counter al te gemakkelijk
kon scoren: vrij alleen voor doel en van rond de 11-meterstip
onder de lat binnen: 0-2. Een bezoeker kwam dan alleen voor
een leeg doel en presteerde het om toch nog op de rechter
paal te trappen. Na de pauze: voortdurend druk van groen-wit,
Herzele miste nog een strafschop maar rond het uur mocht op
de
hoekschop een geelhemd ongehinderd aan de 2
paal
binnenkoppen: 0-3. Deftinge gaf niet op en Paternoster en Van
Lierde kwamen alleen voor doel maar wrongen deze open
kansen de nek om. Op een zoveelste corner van Paternoster
buffelde kapitein Antheunis met het hoofd dan toch de
verdiende 1-3 op het bord. Groen-wit trok nog alle registers
open maar het bleef bij dit ene doelpunt.

Volgende week thuis tegen Wichelen zal er uit een ander vaatje
getapt dienen te worden, met spelmakers Stijn Antheunis en Van
Der Putten er dan terug bij zou het tij moeten keren, we kijken er
naar uit. Uw reporter van dienst: Pol Jacquemyns.

De bezoekers missen hun strafschop, de bal gaat over. De Cooman,
Bram Antheunis en keeper Van Geyte kijken toe.

Eén van de vele Deftingse hoekschoppen in de slotfase maar deze
zal geen gevaar opleveren. Vlnr: Pieter Deblander, Steppe, Van
Lierde en Vander Bracht.

