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Aan de aftrap:
Segers
De Cooman
De Winne
De Buysscher
Steppe
Antheunis S
De Raedt
Van Der Putten
Van De Kerchove
Paternoster
Poelaert
De bank:
Deblander P
Sonck
Deblander J

Coach: V Causenbroeck
Afgev: Sonck
Verzorger: Moreels L

Ref: De Sutter Danny.
Weer: bewolkt en fris met af en
toe wat zon.
Terrein: uitstekend.

Doelpunten:
20’: 0-1 Antheunis S
48’: 0-2 Deblander J
62’: 0-3 De Raedt
74’: 0-4 Deblander P

Ref De Sutter kwam
Tribune: een dozijn
verkleumd van de kou met
thuissupporters.
zijn bromfiets uit
de
Info: 2 helft naar straatkant.
Overboelare en moest
Sonck bleef op de bank.
eerst wat bekomen, hij had
er op zaterdag al een rit
Geel: Antheunis S.
opzitten naar Berlare.
Rood: niemand.
Prima partij van groen-wit dat duidelijk de betere ploeg was in
opbouw en kansen creëren, er werd gestreden zoals vanouds
en de 4 goals waren van betere makelij. Wichelen speelde
verdienstelijk maar wist geen enkele echte doelkans te
forceren. Keeper Segers hield secuur de nul en wist een
moeilijke bal op de lat te tippen en nadien juist gepast te
ontzetten. Deftinge nam van bij de aanvang het initiatief. De
Cooman trapte een verre vrije trap richting linker bovenhoek
waarop de doelman alles uit de kast moest halen om te
redden. Iets later: een typische Poelaert voorzet vanop links
en in de vlucht aan de tweede paal mooi binnengetrapt door
de alomtegenwoordige Stijn Antheunis: 0-1. Wichelen bracht
meer evenwicht in het spel maar zorgde voor geen gevaar. De
Buysscher had pech toen hij noodgedwongen naar de kant
moest met een bilverrekking. Kort na de pauze: aanval via
Poelaert en Jelle Deblander wist een ontzette bal keurig te
droppen in de linker bovenhoek: 0-2. Er volgden nog meerdere
kleine kansen tot De Raedt het straatje ingestuurd werd en
met een ver gekruist schot vanop rechts mooi de 0-3 op het
bord zette. Interim coach Van Causenbroeck stuurde
regelmatig bij en voerde de juiste wissels uit. Pieter Deblander
werd dan nog eens gelanceerd, behield goed de controle en
hij wist van ver de 0-4 binnen te trappen. Beste lezers: ik was
vandaag getuige van een zeer genietbare match, Deftinge liet
zien dat het heel wat in zijn mars heeft, dit beloofd voor de
toekomst. Het was lang geleden maar vandaag mag ik terug
zeggen: “Le nouveau Deftinge est arrivé!” Volgende week naar
Erembodegem! Uw reporter ter plaatse: Pol Jacquemyns.

Poelaert, goed in zijn sas vandaag, krijgt een por in de rug zodat hij
het kopduel niet kan aangaan. Van Der Putten (36) en Stijn
Antheunis (17) kijken toe.

Een Wichelse hoekschop is op komst. Vlnr: Paternoster, kapitein De
Cooman, doelman Segers, Van De Kerchove en Steppe.

