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Uw correspondent:
Pol Jacquemyns

Ref: Rik Bierens.
Weer: bewolkt en fris herfstweer
bij een graad of 5.
Terrein: behoorlijk goed.
Tribune: Van Der Putten senior.
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Aan de aftrap:
Van Geyte
De Cooman
De Winne
Poelaert
Steppe
Vander Bracht
De Raedt
Van Der Putten
Stockman
Paternoster
Deblander P
De bank:
Amadou
Segers
Van Causenbroeck

Coach: Moreels
Afgev: Sonck
Verzorger: Sonck

Doelpunten:
12’: 1-0
15’: 2-0
32’: 3-0
41’: 3-1 Deblander P
57’: 3-2 Paternoster
68’: 4-2
76’: 5-2
85’: 6-2

Info: 2 helft naar cantine. Ref
Cunningham stuurde zijn kat.
Geel: Paternoster.
Rood: niemand.
Ontluisterende nederlaag, 6 goals om de oren van de laatste
in de stand, een efficiënter Erembodegem pakte verdiend de 3
punten. Groen-wit combineerde niet onaardig maar gaf
achteraan niet thuis. De kansen van Deftinge werden vooraf
gehypothekeerd door een passage van Stijn Antheunis langs
de streekbierenavond met kwalijke gevolgen. Doelman Van
Geyte debuteerde, hij kwam meerdere keren gevat tussen
maar diende ook een tweetal treffers voor zijn rekening te
nemen. Erembodegem opende de score met een prima lobbal
van een vrijgelopen speler: 1-0. Kort nadien mocht een
zwarthemd de doellijn afdribbelen en ongehinderd afleggen en
de 2-0 was een feit. Het spel was in evenwicht maar niet het
de
scorebord. Op het halfuur prikte Erembodegem een 3 maal:
3-0, gelukkig stak Van Der Putten dan mooi door naar Pieter
Deblander die perfect de 3-1 binnenschoof iets voor rust.
Paternoster tekende voor het mooiste doelpunt: solo vanop
libero alles en iedereen voorbij en van op de backlijn rechts
onder binnengetrapt: 3-2 en terug hoop in de gelederen.
Helaas stond het al vlug 4-2 vanop de stip na penaltyfout van
Van Causenbroeck. Nadien volgde een weggeefdoelpunt,
iedereen keek naar iedereen wie de bal zou ontzetten zodat
“den Hollander” van Erembodegem niet meer kon missen van
dichtbij: 5-2. Iets voor tijd volgde nog de uitgespeelde 6-2 voor
de statistieken. Ik moet jaren terug in de archieven om een
match tegen te komen met 6 tegengoals. Het was niet goed
vandaag, hopelijk volgende week thuis beter tegen Hofstade.
Uw reporter ter plaatse: Pol Jacquemyns.

Doelman Van Geyte zal de vrije trap van Ray Van West uit de
winkelhaak ranselen. In de muur vlnr: Poelaert, De Cooman, De
Winne en Paternoster.

Amadou pikt de bal mee voor de neus van Nils Bierens en zet een
Deftingse aanval op. In de achtergrond vlnr: De Raedt, Pieter
Deblander en Steppe.

