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

Ref: Van Damme.
Weer: fris en bewolkt met af en
toe wat zon.
Terrein: slecht, wel gebold maar
veel grote putten.

Doelpunten:
07’: 0-1 Van Der Putten
13’: 0-2 Van Der Putten
19’: 1-2
22’: 1-3 Antheunis S
37’: 1-4 Antheunis B

Tribune: Lionel, Van Der Putten
senior en co.
Info: eerste helft naar cantine.
Geel: niemand.
Rood: niemand.
Verdiende overwinning na een uitstekende eerste helft waarbij
Deftinge alle aanvallende registers opentrok met sprankelend
voetbal. Zandbergen kon hier weinig tegenover stellen en
moest de wet van de sterkste ondergaan. Stockman legde al
vlug achteruit af tot bij Van Der Putten en deze knalde de 0-1
op het bord. Even later nagenoeg dezelfde fase: van Bram
Antheunis naar Stockman die wederom de perfecte assist gaf
aan Van Der Putten en de 0-2 was een feit. Volgde een te
korte terugspeelbal met het hoofd van Steppe waarbij een
roodhemd de bal maar al te simpel binnen te trappen had: 1-2.
Stijn Antheunis was dan bij de pinken toen de thuiskeeper de
bal loste op een schot en zo kon binnentikken: 1-3. Bram
Antheunis kopte nadien nipt naast. Op vrije trap van
Paternoster kopte Stijn Antheunis door en de ingelopen Bram
Antheunis werkte af met de knie: 1-4. Zandbergen trof dan de
paal via een ver grondscherend schot. Van Lierde had de 1-5
aan de voet maar schoot naast. Na de pauze bleef Deftinge
het betere spel op de gehavende grasmat brengen maar goals
vielen er niet meer. Van Lierde miste van dichtbij en
Paternoster probeerde enkele malen via vrije trappen maar
zonder succes. De thuisploeg forceerde nog enkele
hoekschoppen en wist nog op de deklat te koppen. We
onthouden van vandaag toch het goede combinatiespel en de
puike afwerking van de vier goals. Volgende week:
inhaalmatch thuis tegen Smetlede maar het is niet onmogelijk
dat deze wedstrijd uitgesteld wordt, de onderhandelingen
hieromtrent zijn aan de gang.
Uw reporter ter plaatse: Pol Jacquemyns.

Op voorzet van Stockman schiet Van Der Putten de 0-2 binnen.

Nog een kans in de slotfase voor kapitein Bram Antheunis maar zijn
kopbal zal net naast de linker paal buiten gaan.

