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Aan de aftrap:
Van Geyte
Paternoster
Steppe
Poelaert
De Winne
Van Causenbroeck
Antheunis B
Vander Bracht
Deblander P
Stockman
Antheunis S
De bank:
Van Lierde
Van Der Putten

Coach: V Causenbroeck
Afgev: Sonck
Verzorger: Sonck

Ref: De Bruycker.
Weer: bewolkt en fris met
redelijk wat wind.
Terrein: op goed B-terrein.
Ballenraper: Marcel.

Doelpunten:
16’: 0-1 De Wit
Van Causenbroeck was
voor de gelegenheid
speler-coach van dienst.

Tribune: De Cooman en
Antheunis senior.
Info: eerste helft bergaf.
Geel: niemand.
Rood: niemand.
Ontluisterde nederlaag van Deftinge, rien ne va plus. In vier
thuismatchen op rij tegen op papier mindere goden qua
tegenstanders werd een schamele 3 op 12 gehaald met als
dieptepunt vandaag toch wel deze smadelijke 0-1. Hoed af
voor de moedige bezoekers die stand hielden tot het laatste
fluitsignaal. Deftinge mocht dan wel zo goed als gans de
wedstrijd domineren qua balbezit en zette de betere aanvallen
op maar in de zone van de waarheid gaf het wederom niet
thuis. De doelkansen dewelke dan toch mogelijkheden boden
om te scoren werden jammer genoeg gemist. Groen-wit zette
van bij aanvang direct druk naar voor maar in de eerste helft
leverde dat maar enkele schaarse kleine kansen op, goede
bedoelingen alom en aan inzet geen gebrek maar aanvallend
kwam Deftinge niet goed uit de verf. Erembodegem met 11 +
coach Van West die twee maal inviel kwam af en toe opzetten
maar kwam ook al niet tot een open doelkans. Tot rond het
kwartier de bezoekers een vrije trap kregen en de bal
grondscherend naast de rechter paal in doel verdween: 0-1.
Deftinge had nog tijd genoeg om de scheve situatie recht te
trekken maar zou daar niet meer in slagen. In de tweede helft
waren de beste kansen voor groen-wit: Van Der Putten kopte
nipt over, Stijn en Bram Antheunis konden hun schot niet
kadreren en Paternoster miste de beste kans op de
gelijkmaker en schoot links naast terwijl iedereen al dacht dat
de bal eindelijk in doel ging gaan. Nog drie wedstrijden te
gaan, te beginnen met volgende week op Hofstade, hopelijk
beterschap in het spel dan.
Uw reporter van dienst: Pol Jacquemyns.

Deftinge tracht de bal te heroveren, vlnr: Poelaert, Steppe en Stijn
Antheunis.

Bezoeker De Wit haalt uit op vrije trap, de bal gaat net naast de paal
binnen, doelman Van Geyte is geklopt onder toezicht van Pieter
Deblander (26) en Van Causenbroeck (24).

