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Nr Aan de aftrap:
38 Segers
31 Van De Kerchove
24 Van Causenbroeck
21 De Raedt
17 Antheunis S
34 Poelaert
36 Van Der Putten
30 Steppe
19 Antheunis B
32 Vander Bracht
26 Deblander P
Nr De bank:
37 De Winne
35 Van Lierde
33 Paternoster
18 Stockman
Coach: Moreels J
Afgev: Sonck
Verzorger: Moreels L

Ref: Van Herreweghe.
Weer: volop zon.
Terrein: slecht B-plein, putten en
molshopen.

Doelpunten:
35’: 0-1 Paternoster
53’: 0-2 Van Lierde
59’: 0-3 Poelaert
65’: 1-3
76’: 1-4 Deblander P

Tribune: Scheirlinck, Van Der
Putten senior, Ornella.
ste
Info: 1 helft bergaf. De Winne
bleef op de bank met zere kuit.
Geel: niemand.
Rood: niemand.
Prima partij van Deftinge dat vandaag goed bij de les was,
uitstekende collectieve prestatie bekroond met 4 fraaie goals
en achteraan werd niets weggegeven. Een pluim voor
Ophasselt dat vrank en vrij speelde en het eerste halfuur niet
te verschalken bleek. Het werd een boeiend sportief spektakel
waarbij beide ploegen alle aanvallende registers opentrokken.
Het eerste gevaar kwam van Ophasselt waarbij Segers diende
uit te pakken met één van zijn betere saves. Kapitein Bram
Antheunis moest na een halfuur noodgedwongen afhaken met
een zere heup. Deftinge vond dan eindelijk een opening
waarbij Paternoster in de draai vanop links door de benen van
de keeper mooi binnentrapte: 0-1 bij de rust. Kort na de pauze
besliste Poelaert al vlug de match: eerst met een verre
gemeten assist waarbij Van Lierde in één tijd de doelman
tegenvoets nam: 0-2 en kort nadien een verre streep vanop
links dewelke in de rechter benedenhoek verdween, een
beauty: 0-3. Ophasselt kon dan milderen op strafschop na
aangeschoten handspel van Stijn Antheunis: 1-3. Pieter
Deblander begon dan aan een onwaarschijnlijke solo van aan
de middenlijn: alles en iedereen voorbij en links beneden
binnen: 1-4 de eindstand. Een opbeurende verdiende
overwinning dewelke vertrouwen geeft voor volgende week als
Zandbergen op bezoek komt. Tot dan!
Uw reporter ter plaatse: Pol Jacquemyns.

Steppe zet druk als een thuisspeler de bal wil ontzetten. Links:
Vander Bracht en rechts: Van De Kerchove.

Stijn Antheunis wint het kopduel, achter hem: Van De Kerchove,
voor hem: Vander Bracht, in de achtergrond: Steppe.

