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Nr: 331
Uitslag: 1-2
Uw correspondent:
Pol Jacquemyns

Ref: Sonck.
Weer: bewolkt en zacht
najaarsweer.
Terrein: hard en droog en iets te
veel putten.
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Aan de aftrap:
Daneels
De Winne
De Raedt
Paternoster
Van De Pontseele
Antheunis S
Vander Bracht
Van Der Putten
Antheunis B
Deblander P
De Buysscher
De bank:
Van Lierde
Amadou
De Cooman B

Coach: Moreels J
Afgev: Sonck
Verzorger: Moreels L

Beste lezers, het was mijn pechdag vandaag. Ik kan jullie jammer
genoeg geen foto’s aanbieden van deze partij aangezien mijn
filmrolletje op was en ik geen reserve bij de hand had. Hiervoor mijn
welgemeende excuses! Onderstaande foto’s zijn van de wedstrijd
van vorig seizoen, toen won Deftinge met 4-2.

Tribune: goed gevuld.
Info: 1
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Doelpunten:
27’: 1-0 Paternoster
50’: 1-1
59’: 1-2

helft bergaf.

Geel: niemand.
Rood: niemand.
Nipte nederlaag van een beresterk Deftinge dat in een
wedstrijd van hoog niveau zeker de evenknie was van
Serskamp maar niet meer wist gelijk te maken om een
verdiend punt uit de brand te slepen. Heel wat afzeggingen
maar de aanwezige spelers legden er vandaag allemaal hun
kop voor, aan inzet en vechtlust geen gebrek. Het werd een
harde partij maar nooit vuil. Geen ref aangeduid door de bond
en zodoende was afgevaardigde Sonck wederom onpartijdige
van dienst. Deftinge startte direct in zesde versnelling en bij
Serskamp was het alle hens aan dek om een openingstreffer
te voorkomen, het regende goede thuisaanvallen. Een kopbal
van Stijn Antheunis ging maar nipt naast. Iets voor het halfuur:
vrije trap voor Deftinge van een heel eind buiten de backlijn en
Paternoster trapte deze met een streep heerlijk in de linker
bovenhoek: 1-0 en verdiend op voorsprong. Kort na de pauze
wisten de bezoekers al vlug gelijk te maken en op voorsprong
te komen via twee uitbraken al hing er bij de eerste treffer een
voorafgaandelijke buitenspelgeur in de lucht. Groen-wit liet de
moed niet zakken en mede door de hard werkende gastspeler
Bert De Cooman zette Deftinge terug druk op de ketel met
goede acties. Deftinge had nog meerdere scoringskansen aan
de voet maar de bal wou er niet meer in. Twee verliesbeurten
op rij: hiervoor moeten we al heel lang teruggaan in de
statistieken. Volgende week naar Smetlede, tijd om terug aan
te knopen met de overwinning. Tot dan.
Uw reporter van dienst: Pol Jacquemyns.

Kapitein Bram Antheunis zet een aanval op, Vander Bracht loopt al
door in de achtergrond.

Pieter Deblander komt net iets te laat, zijn opponent heeft de bal al
kunnen ontzetten.

