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Nr: 332
Uitslag: 3-2
Uw correspondent:
Pol Jacquemyns

Ref: Levingbird.
Weer: bewolkt en zacht
najaarsweer.
Terrein: hard en droog, zeer
oneffen.
Tribune: Pieter Deblander.
Info: Amadou daagde niet op.
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Aan de aftrap:
Daneels
De Winne
Steppe
Paternoster
Van Causenbroeck
Antheunis S
Vander Bracht
Van De Kerchove
Antheunis B
Deblander J
Stockman
De bank:

Coach: Moreels J
Afgev: Sonck
Verzorger: Sonck

Doelpunten:
01’: 0-1 Antheunis S
09’: 0-2 Vander Bracht
22’: 1-2
52’: 2-2
67’: 3-2
Mooie infrastructuur,
muziek voor de match en
na elk thuisdoelpunt.

Geel: Paternoster.
Rood: niemand.
Vermijdbare zure nederlaag, match dewelke altijd moet
gewonnen worden maar het was gewoon niet goed. Een riante
0-2 voorsprong werd al te gemakkelijk weggegeven. Met 11
man kon evenwel niet vervangen worden en een
buikgegriepeerde Pieter Deblander kwam niet aan spelen toe
de
en in de 2 helft moest groen-wit een hele poos met 10 verder
gezien Vander Bracht op de plee vertoefde. Het begon
evenwel zeer hoopvol. Amper afgetrapt of Stijn Antheunis
kopte links boven binnen op voorzet vanop rechts van Van De
Kerchove: 0-1. Deftinge drukte door en op corner van
Paternoster trapte Vander Bracht de 0-2 binnen aan de
tweede paal. Nadien begon de Deftingse motor te sputteren: te
veel slordigheden en geen goede combinaties meer naar voor.
Smetlede kwam beter in de match en kopte de 1-2 binnen na
een prima voorzet. De thuisploeg miste dan een reuzenkans
alleen voor een leeg doel, gelukkig kon Van Causenbroeck
met zijn langste been nog ontzetten. Een duidelijke penaltyfout
op Paternoster werd nadien weggewuifd door de ref. Na de
pauze verprutste Paternoster de kans op 1-3: alleen op doel af
maar de bal sprong te ver van zijn voet. Smetlede kopte
nadien 2 x fraai binnen na verre voorzetten vanop rechts: 3-2
en het groen-witte kalf verdronken, het Deftingse slotoffensief
ten spijt. Drie verliesmatchen op rij: er moeten dringend punten
gepakt worden om weg te geraken uit de onderste regionen
van het klassement. Hopelijk volgende week thuis tegen Sint
Antelinks. Tot dan!
Uw reporter ter plaatse: Pol Jaquemyns.

Nog geen minuut bezig of Deftinge staat al op voorsprong.
Assistgever Van De Kerchove feliciteert Stijn Antheunis. Links:
Vander Bracht.

Kapitein Bram Antheunis (19) en Van Causenbroeck zien hoe
Vander Bracht de 0-2 binnentrapt.

