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Nr: 337
Uitslag: 4-4
Uw correspondent:
Pol Jacquemyns

Ref: Van Den Abeele.
Weer: fris mistig herfstweer.
Terrein: behoorlijk goed.
Tribune: aardig volgelopen.
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Aan de aftrap:
Van De Pontseele
Van De Kerchove
Van Causenbroeck
De Buysscher
Antheunis S
Poelaert
Van Der Putten
Steppe
Antheunis B
Paternoster
Deblander P
De bank:
De Winne
Van Lierde
Amadou

Coach: Moreels J
Afgev: Sonck
Verzorger: Moreels L

Doelpunten:
03’: 1-0 Van Der Putten
31’: 1-1
45’: 1-2
48’: 1-3
65’: 2-3 Antheunis S
68’: 2-4
75’: 3-4 Antheunis S
86’: 4-4 Antheunis S

Info: 1 helft bergaf. De Winne
bleef op de bank met zere kuit.
Geel: niemand.
Rood: niemand.
Verdiend gelijkspel tegen leider Zandbergen, pech hield groenwit van de overwinning. De bank was bij de rust al leeg: De
Winne overleefde de opwarming niet, Van Causenbroeck en
Poelaert vielen nog voor de pauze uit en Van Der Putten
diende het laatste kwartuur ook de strijd te staken. Van De
Pontseele keepte een prima partij, hij was kansloos bij de
tegengoals. Amper afgetrapt of Van Der Putten trapte gekruist
links binnen na vrije trap van Van Causenbroeck: 1-0.
Gelijkopgaand spel nadien, Van Der Putten trof de lat. Rond
het halfuur vonden de bezoekers centraal een opening en
ste
wisten mooi af te werken: 1-1. In blessuretijd van de 1 helft
wist Zandbergen goed te counteren: 1-2, een koude douche
voor Deftinge juist voor de rust. Kort na de pauze een nieuwe
uppercut voor groen-wit via een ver grondscherend schot: 1-3.
Stijn Antheunis glipte door de buitenspelval, bleef kalm en
plaatste links binnen: 2-3. Van Lierde trapte heerlijk van ver
onderkant lat en binnen maar de bal botste terug in het spel en
de ref stond te ver en liet doorspelen. Amadou had eerst een
goede lobkans, werd nadien van de sokken gelopen in de
backlijn en op de tegenaanval zette Zandbergen direct de 2-4
op het bord. Deftinge terug tegen het canvas maar dat was
buiten Stijn Antheunis gerekend. Eerst scoorde hij op de
rebound van de strafschop van broer Bram na fout op de
Deftingse kapitein (3-4) en nadien kopte hij perfect de 4-4
tegen de touwen op vrije trap van Paternoster. Een bewogen
partij met een uitslag waar achteraf iedereen zich kon mee
verzoenen. Volgende week naar Herzele, tot dan!
Uw reporter van dienst: Pol Jacquemyns.

De pas ingevallen Van Lierde tracht de bal door te koppen richting
ste
Van Der Putten, een mistig beeld uit de 1 helft.

Een wederom erg bedrijvige Pieter Deblander schermt de bal goed
af voor zijn tegenstander.

