Verslag zondagreserven
VCED – Sint Antelinks
25-09-2016
Nr: 333
Uitslag: 3-5
Uw correspondent:
Pol Jacquemyns

Nr Aan de aftrap:
27 De Nie
37 De Winne
30 Steppe
21 De Raedt
24 Van Causenbroeck
34 Poelaert
36 Van Der Putten
31 Van De Kerchove
19 Antheunis B
26 Deblander P
18 Stockman
Nr De bank:
35 Van Lierde
25 Deblander J
33 Paternoster
32 Vander Bracht
Coach: Moreels J
Afgev: Sonck
Verzorger: Sonck

Ref: Schiettecatte.
Weer: volop zon bij aangename
temperaturen.
Terrein: op goed A-plein wegens
geen lijnen op B-plein.
Tribune: goed gevuld, vooral
met bezoekende supporters.
ste
Info: 1 helft bergop.

Doelpunten:
21’: 1-0 Van Der Putten
32’: 1-1 Riangkhamhai
43’: 1-2 De Mulder
56’: 1-3 De Mulder
58’: 1-4 Pensis
65’: 1-5 De Mulder
79’: 2-5 Deblander J
88’: 3-5 Van Lierde

Geel: Steppe, Bram Antheunis.
Rood: niemand.
de
Ontluisterende 4 nederlaag op rij, Deftinge ligt aan het infuus
beste sportvrienden maar ooit komt het weer goed. Sint
Antelinks was wel het sterkste team waar tot nu toe tegen
gespeeld werd. Bij groen-wit draaide het wederom vierkant, de
goede wil en grote inzet ten spijt. Het werd een harde match
maar nooit echt vuil. Na de wedstrijd werden de bezoekers
terecht proficiat gewenst en toonde Deftinge zich een waardig
ste
sportief verliezer. Van bij het 1 fluitsignaal trokken beide
ploegen volop ten aanval. Steppe beging al vlug een fout in de
backlijn maar de penalty werd keurig gestopt door doelman ad
interim De Nie. Het was Van Der Putten die aan de overkant in
de vlucht nadien de 1-0 op het bord zette tegen de gang van
het spel in. Sint Antelinks keerde het tij en scoorde nog voor
de rust 2 x via uitgespeelde kansen: 1-2. Na de pauze trapte
de
bezoeker De Mulder zijn 2 treffer tegen de netten in de
rechter winkelhaak en verkeek De Nie zich op een lange vrije
trap dewelke over hem in doel verdween, vermoedelijk de zon
in de ogen: 1-4. De Mulder mocht dan in dubieuze
buitenspelpositie alleen op doel af, dribbelde De Nie tot 2 x toe
en de 1-5 was een feit. Deftinge legde in het slot nog een
pleister op het houten been via 2 mooie goals van Jelle
Deblander (van ver in de linker bovenhoek) en Van Lierde (in
het dak van het doel van rond de 11 meter): 3-5 de eindstand.
Hopelijk volgende week dan toch puntengewin op Onkerzele.
Tot dan.
Uw reporter ter plaatse: Pol Jacquemyns.

De Nie pareert de strafschop van de bezoekende kapitein Persijn
onder het toeziend oog van ref Schiettecatte.

Van De Kerchove kan de bal met het hoofd ontzetten. Verder op de
foto vlnr: Van Der Putten, Van Der Schueren, Van Causenbroeck en
Verstuyft.

