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Nr Aan de aftrap:
43 Van Geyte
22 De Cooman
37 De Winne
31 Van De Kerchove
30 Steppe
32 Vander Bracht
24 Van Causenbroeck
36 Van Der Putten
17 Antheunis S
33 Paternoster
26 Deblander P
Nr De bank:
23 Amadou
16 Segers
29 Deblander J
18 Stockman
Coach: Moreels J
Afgev: Sonck
Verzorger: Moreels L

Ref: Neckebroeck.
Weer: zwaar bewolkt stormweer,
harde wind bergop.
Terrein: behoorlijk goed.

Doelpunten:
11’: 1-0 Antheunis S
23’: 2-0 Paternoster
31’: 3-0 Deblander P
39’: 3-1
51’: 4-1 Van Causenbroeck
66’: 4-2
81’: 5-2 Deblander J

Tribune: Van Der Putten senior
en co.
ste
Info: 1 helft bergaf tegen de
wind.
Geel: niemand.
Rood: niemand.
Prima wedstrijd van Deftinge gekruid met mooie goals,
Hofstade bood verdienstelijk weerwerk maar moest de wet van
de sterkste ondergaan. Moeilijk spelen met een harde wind
bergop in de lengte van het terrein. De darmperikelen van Stijn
Antheunis waren verleden tijd en dat was al snel duidelijk: hij
kreeg de bal mooi aangespeeld via De Winne na een perfecte
doorsteek van Paternoster op links, kapte zijn tegenstander uit
om rechts onder binnen te trappen: 1-0. Van Causenbroeck
werkte nadien de bal over de doellijn, de ref liet doorspelen
maar er volgde een handsbal van Hofstade waarop
Paternoster de penalty hard rechts binnenknalde: 2-0.
Strafschop dan aan de overzijde na fout van De Winne maar
doelman Van Geyte redde knap. Pieter Deblander mocht dan
aan een solo beginnen en hij schoot de 3-0 op het bord.
Wederom penalty dan voor Hofstade, rechts onder binnen en
3-1. Kort na de pauze: verre afgeweken vrije trap van Van
Causenbroeck, de doelman tevens de mist in en 4-1. De
bezoekers staken een goede aanval in mekaar en wisten te
milderen tot 4-2. Op voorzet van Jelle Deblander wist Amadou
bijna te scoren maar hij kon de bal niet goed raken. Jelle
Deblander dan alleen door en perfect afgewerkt over de grond:
5-2 de eindstand. Volgde nog een dubieus contact in de
backlijn tussen keeper Van Geyte en een blauwhemd maar de
ref liet doorspelen. Deftinge wist zich vandaag zeer goed te
herpakken na de opdoffer van vorige week, hopelijk
bevestiging van de goede vorm volgende week op Massemen.
Uw reporter van dienst: Pol Jacquemyns.

Na handspel trapt Paternoster de strafschop hard binnen en zet
Deftinge op een 2-0 voorsprong.

Van De Kerchove kan met het hoofd een bezoekende aanval
ontzetten. Verder vlnr: De Winne, Stijn Antheunis, Van Der Putten,
Van Causenbroeck, Van Geyte en Steppe.

