Verslag zondagreserven
VCED - Ophasselt
12-02-2017
Nr: 348
Uitslag: 2-2
Uw correspondent:
Pol Jacquemyns

Ref: Franky Casieris.
Weer: fris, mistig en bewolkt bij
een graad of 3.
Terrein: goed voor de tijd van
het jaar.
Tribune: een handvol seniors.
Info: eerste helft bergop.
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Aan de aftrap:
Van Geyte
Van Causenbroeck
Van De Kerchove
De Cooman
Antheunis S
Van Der Putten
De Winne
De Raedt
Poelaert
Antheunis B
Paternoster
De bank:
Stockman
Van Lierde

Coach: Moreels J
Afgev: Sonck
Verzorger: Sonck

Doelpunten:
09’: 0-1
18’: 1-1 Paternoster
67’: 2-1 Van Lierde
75’: 2-2
Pieter Deblander diende
forfait te geven kort voor de
match gezien op spoed in
dierenkliniek met gebroken
poot van zijn kat. Veel
beterschap gewenst aan
de poes!

Geel: Van Lierde en Stockman.
Rood: niemand.
Billijk gelijkspel waar Deftinge achteraf zich zeker kon mee
verzoenen, werkt Ophasselt het laatste kwartuur zijn kansen af
dan viel daar weinig op af te dingen. Moeilijke wedstrijd
waarin Deftinge niet in zijn spel kwam, Ophasselt zat kort op
de man, liet weinig ruimte en kwam zelf meerdere malen
alleen voor doel. Beide ploegen knokten voor wat ze waard
waren , aan inzet geen gebrek. Deftinge had wel de pech dat
Stijn Antheunis het laatste halfuur out was met een ei boven
zijn linker oog na een kop op kop. Ophasselt opende de score
nadat Deftinge via De Raedt en Poelaert de bal in een duel
niet wegkregen en deze caprioleerde richting een bezoeker die
netjes gekruist links onder binnen trapte tegen de gang van
het spel in: 0-1. Even later was Paternoster bij de pinken toen
de Ophasseltse defensie niet thuis gaf en hij trapte beheerst
links binnen: 1-1. Na de pauze waren de beste groen-witte
pijlen verschoten, druk zetten lukte wel maar een uitgespeelde
kans creëren zat er niet in. Toen Ophasselt overwicht had
lukte het dan toch één keer voor Deftinge: prima voorzet van
Stockman en Van Lierde besloot aan de tweede paal in het
dak van het doel: 2-1 tot éénieders opluchting. Ophasselt ging
op zoek naar de gelijkmaker en had het geluk dat de ref liet
doorspelen na fout op Van Lierde en nadien onvrijwillige hands
van De Winne, bovendien geen goede mandekking en zo
konden de bezoekers al te simpel de 2-2 binnentikken.
Ophasselt kreeg nog twee open scorekansen maar wrong ze
deskundig de nek om. Volgende week: naar Zandbergen,
hopelijk daar toch beter spelniveau. Tot dan.
Uw reporter van dienst: Pol Jacquemyns.

Van De Kerchove komt net te laat om de bal te onderscheppen, in
de achtergrond vlnr: De Cooman, Stijn Antheunis en Van
Causenbroeck.

De bezoekende doelman zal de bal kunnen wegboksen, vlnr: Bram
Antheunis, Van Causenbroeck, Van Der Putten en Van Lierde.

