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Aan de aftrap:
Van Geyte
Van Causenbroeck
De Winne
De Cooman
Antheunis S
Steppe
De Raedt
Antheunis B
Schaillee
Paternoster
Deblander P
De bank:
Amadou
Stockman

Coach: Moreels J
Afgev: Sonck
Verzorger: Sonck

Ref: Van Wijmeersch.
Weer: bewolkt en fris.
Terrein: behoorlijk B-plein.
Tribune: zo goed als vol,
ere-coach Evrard was present.
ste
Info: 1 helft bergop.

Doelpunten:
09’: 0-1 Knipping
24’: 1-1 Paternoster
57’: 1-2 Spruyt
83’: 1-3 Buyens
Niet in selectie wegens
blessures: Vander Bracht,
Van Der Putten en
Poelaert. Jelle Deblander
moest werken, Segers en
Van Lierde waren ziek,
Van De Kerchove
geschorst.

Geel: niemand.
Rood: niemand.
Niet onverdiende overwinning van de kampioen in wording op
basis van efficiëntere afwerking. Best leuke partij om volgen,
hard maar nooit vuil, beide teams kozen voluit voor de aanval
maar Deftinge forceerde te weinig grote kansen. Moerbeke
wist wel uit een minimum aan mogelijkheden maximaal te
scoren en dan ook de drie punten mee te nemen. Een reeks
afzeggingen maakte het groen-wit ook al moeilijker, Bram
Antheunis was wel terug op het appel en Schaillee maakte zijn
debuut op zondagochtend en deed dat uitstekend. Qua spel
was de partij gelijk opgaand, Moerbeke vond een eerste
opening in de voor de gelegenheid blauw-zwarte defensie en
Knipping kon mooi binnenlobben: 0-1. Pieter Deblander dan
alleen de backlijn in en foutief gestuit door de bezoekende
doelman waarop Paternoster de penalty hard binnenknalde:
1-1 bij de rust. Na de pauze wist Moerbeke al vlug op
voorsprong te komen via een vrije trap naast de muur links
binnen door de onvermijdelijke Spruyt: 1-2. Bram Antheunis en
Stockman hadden de gelijkmaker aan de voet maar het
werden jammer genoeg twee missers. Iets voor tijd wist
Buyens vanop rechts fraai de eindstand op het bord te zetten
met een wel erg mooi dropshot over doelman Van Geyte links
boven binnen: 1-3. Hopelijk kan Deftinge zich herpakken in de
terugronde en nog wat overwinningen laten optekenen om
toch minstens in de linker kolom te eindigen. Beste lezers: bij
deze wens ik jullie allen een voorspoedig 2017 in goede
gezondheid en met veel levens- en voetbalvreugde! Eerste
wedstrijd binnen drie weken op Serskamp, tot dan!
Uw reporter van dienst: Pol Jacquemyns.

.

Na fout op Pieter Deblander door de Moerbeekse doelman trapt
Paternoster de strafschop tegen de netten en zet de stand op 1-1.

Vrije trap voor Moerbeke, Deftinge voorziet een vijfmansmuur, vlnr:
Bram Antheunis, De Raedt, Van Causenbroeck, Stijn Antheunis,
Schaillee, Steppe en De Winne.

