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Uw correspondent:
Pol Jacquemyns

Nr Aan de aftrap:
43 Van Geyte
36 Van Der Putten
22 De Cooman
34 Poelaert
37 De Winne
24 Van Causenbroeck
31 Van De Kerchove
32 Vander Bracht
26 Deblander P
18 Stockman
17 Antheunis S
Nr De bank:
35 Van Lierde
23 Amadou
33 Paternoster
30 Steppe
Coach: Moreels J
Afgev: Sonck
Verzorger: Sonck

Ref: Van Den Abeele.
Weer: mooi zonnig lenteweer.
Terrein: op goed A-terrein.
Ballenraper: Marcel.

Doelpunten:
20’: 1-0 Stockman
48’: 2-0 Paternoster
72’: 3-0 Van Lierde
85’: 3-1

Tribune: Van Der Putten,
Antheunis en Deblander senior.
Info: eerste helft bergop.
Geel: niemand.
Rood: niemand.
Na twee pijnlijke thuisnederlagen knoopte een beter spelend
Deftinge vandaag terug aan met de overwinning al liep het
zeker van geen leien dakje. Hoed af voor de elf bezoekers die
geruime tijd de evenknie waren maar het laatste halfuur na
blessure met tien verder moesten en finaal dan toch kraakten.
Het werd een sportieve match met twee aanvallend ingestelde
ploegen. Stockman miste eerst nog maar op een doorkopbal
van Stijn Antheunis stond hij op de juiste plek aan de tweede
paal om af te ronden: 1-0. Wichelen had dan lang licht
overwicht maar verzuimde drie kansen af te maken waaronder
één vanop één meter van doel waarbij de bal toch nog over
getrapt werd. De combinaties liepen nu toch vlotter bij groenwit, er volgden nog enkele kleine kansen maar het bleef 1-0 tot
de rust. Kort na de pauze: verre voorzet vanop rechts van
Pieter Deblander en in één tijd gekruist binnengetrapt door
Paternoster: 2-0 maar Deftinge zeker nog niet safe dan want
Wichelen kwam enkele malen gevaarlijk opzetten. Poelaert
verstuurde nadien een verre gemeten dieptepas waarbij Van
Lierde net iets sneller op de bal was dan de uitgelopen
bezoekende portier en de 3-0 stond op het bord. Wichelen gaf
met tien nog niet op en forceerde nog een strafschop na fout
van De Winne, deze werd keurig hard rechtsboven
binnengetrapt: 3-1 de eindstand. Na de match werd onder een
stralende zon de eerste dorst gelest en gezellig nagekeuveld.
Volgende week: terug thuis en dan tegen Erembodegem,
hopelijk bevestiging van de betere vorm van vandaag. Tot dan.
Uw reporter van dienst: Pol Jacquemyns.

De Winne en Van Der Putten in een kopduel in de eerste helft.
Poelaert kijkt toe.

Onder toezicht van Vander Bracht gaat Van Der Putten met het
hoofd net onder de bal door. Een momentopname eveneens uit de
eerste 45 minuten.

