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Aan de aftrap:
Van Geyte
Van Causenbroeck
De Winne
Van De Kerchove
Antheunis S
Steppe
De Raedt
Poelaert
Van Der Putten
Paternoster
Deblander P
De bank:
Stockman

Coach: Moreels J
Afgev: Sonck
Verzorger: Moreels L

Ref: Luc De Sutter.
Weer: fris en mistig.
Terrein: zeer goed.

Doelpunten:
21’: 0-1 Paternoster
32’: 1-1
43’: 2-1
61’: 2-2 Antheunis S
74’: 2-3 Antheunis S

Tribune: een handvol
thuissupporters.
de
Info: 2 helft naar cantine.
Geel: niemand.
Rood: niemand.
Beresterke partij van Deftinge dat verdiend de 3 punten wist
weg te kapen bij Serskamp alwaar het aan weinig ploegen
gegeven is te gaan winnen. Het werd een evenwichtige,
genietbare en spannende partij van hoog niveau waarbij
Deftinge de kansen beter afwerkte. Buiten de 2 tegengoals
werd niets meer weggegeven en het mag gezegd: doelman
Van Geyte keepte een dikke match en wist uit te pakken met
meerdere knappe saves. Deftinge opende de score toen de
thuisdoelman zich verslikte bij te proberen uitkappen van de
opzittende Paternoster die de bal wist te ontfutselen en
binnentikken: 0-1. Serskamp kwam nadien langszij via een ver
onhoudbaar grondscherend schot: 1-1, links onder binnen.
Stijn Antheunis werd dan door de keeper omvergeduwd wat
penalty had moeten zijn maar de ref liet doorspelen. Iets voor
rust wist Serskamp van dichtbij dan toch op voorsprong te
komen: 2-1. Aan hoekschoppen langs beide kanten geen
gebrek, beide ploegen kozen voluit voor de aanval. Na de
pauze zelfde spelbeeld: de ene aanval na de andere tot Stijn
Antheunis van ver uithaalde: een streep rechts binnen: 2-2.
Volgde een fase met een reukje aan in de Deftingse backlijn
maar ook hier kneep de ref een oogje toe. Stockman werd dan
gelanceerd op links en hij wist door te steken naar Stijn
Antheunis die de winnende treffer tegen de netten trapte: 2-3
de eindstand. Serskamp poogde nog gelijk te maken, had nog
een mooie kans maar de kopbal ging over doel. Groen-wit
mocht na afloop terecht roepen op deze mooie overwinning.
Volgende week: thuis tegen Smetlede, tot dan!
Uw reporter ter plaatse: Pol Jacquemyns.

Van De Kerchove tracht de bal te bemachtigen van zijn opponent, in
de achtergrond: het mistige silhouet van Steppe.

Poelaert zet na het laatste fluitsignaal de gezangen in gang. Nadien
werd uitvoerig de dorst gelest en getoast op de overwinning en het
nieuwe jaar.

