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Ref: Neckebroeck.
Weer: volop zon.
Terrein: goede grasmat, wel
hard en uitgedroogd.
Tribune: matig gevuld vandaag.
Info: 1
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Aan de aftrap:
Segers
De Winne
Van Causenbroeck
De Raedt
Antheunis S
Poelaert
Van Der Putten
Steppe
Antheunis B
Deblander J
Deblander P
De bank:
Amadou
Van Lierde

Coach: Moreels J
Afgev: Sonck
Verzorger: Sonck

ste

helft bergop.

Doelpunten:
03’: 1-0 own goal
12’: 2-0 Van Der Putten
31’: 3-0 Antheunis S
51’: 4-0 Deblander J
62’: 4-1
70’: 5-1 Antheunis S
77’: 5-2
82’: 6-2 Deblander J

Geel: niemand.
Rood: niemand.
Broodnodige overwinning van een vlot spelend Deftinge,
werden alle kansen afgewerkt dan allicht dubbele cijfers.
Groen-wit trok alle aanvallende registers open en met 6 goals
gaan we zeker niet klagen. Opgelet evenwel voor euforie: de
tegenstander van vandaag legde nu ook weer niet te veel stro
breed in de weg. Het werd een sportief onderhoudend kijkstuk
op één geblust brandje na wat geel opleverde voor een
blauwhemd. De eerste kans was al prijs: Van Der Putten
besloot op de paal waarop de keeper zich totaal misrekende
en de rebound wel erg knullig in eigen doel trapte: 1-0. Volgde
de
een verre voorzet vanop links doorgekopt aan de 2 paal door
Bram Antheunis en hoog binnengeknikt door Van Der Putten:
2-0. Poelaert dan aan het kanon, de doelman kon niet
klemmen en Stijn Antheunis was bij de pinken om de rebound
binnen te tikken: 3-0. Na de pauze: verre zwieper van Poelaert
en binnengelobt door Jelle Deblander: 4-0. Bij een zeldzame
goede counter van Lotenhulle wist een landgenoot van
Amadou mooi te milderen: 4-1. Stijn Antheunis dan alleen door
en proper afgewerkt van ver: 5-1. De bezoekers mochten dan
de 5-2 via penalty op het bord zetten na fout in de backlijn
waarop Jelle Deblander alleen op wandel mocht en van ver
heerlijk de 6-2 eindstand van deze aangename partij
vastlegde. Volgende week naar Ophasselt, hopelijk
bevestiging van deze prima collectieve prestatie. Tot dan!
Uw reporter van dienst: Pol Jacquemyns.

Een vandaag bijzonder aanvallend ingestelde Steppe in duel, in de
achtergrond: Van Lierde.

Een beeld uit de slotfase, Lotenhulle in de aanval maar het zal niet
meer tot scoren komen, vlnr: Bram Antheunis, De Winne, De Raedt
en Amadou.

