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Aan de aftrap:
Segers
Steppe
Paternoster
De Cooman
De Winne
Van Der Putten
De Raedt
Vander Bracht
Deblander P
Antheunis B
Van Lierde
De bank:
Amadou
Stockman

Coach: Moreels J
Afgev: Moreels J
Verzorger: Sonck

Ref: D’Haese.
Weer: fris en bewolkt met soms
wat miezerige regen.
Terrein: behoorlijk goed voor de
tijd van het jaar

Doelpunten:
09’: 0-1
44’: 0-2
62’: 1-2 Antheunis B
69’: 1-3
85’: 1-4

Tribune: Ornella.
de

Correspondent voor de 2
Info: eerste helft bergop en wind helft: Bram Antheunis. Ik
mee.
moest bij de rust naar de
jaarlijkse vergadering van
Geel: niemand.
de regionale duivenbond.
Rood: niemand.
Beste lezers, we zijn aanbeland aan verslag nr 350 en zoals
de traditie het wil is ook de match van deze jubileumuitgave
wederom geen groot sportief succes geweest. Smetlede gaf
voor rust les in efficiëntie: 2 kansen 2 goals en voor de rest
weinig of niet gevaarlijk. Deftinge zette voortdurend druk en
forceerde meerdere goede kansen maar wist niet te scoren.
de
Rond de 10 minuut: doorsteek van Smetlede waarbij de
bezoeker die de bal krijgt zeker één meter buitenspel stond
maar de ref liet doorspelen. De speler wint nadien het duel en
kan breed leggen naar een vrij inlopende ploegmaat die simpel
kan binnentrappen: 0-1. Terecht protest van groen-wit maar de
ref wuift weg. Van Der Putten schiet nadien links naast en Van
Lierde krijgt ook nog een goede kans. De Raedt kopt over en
Bram Antheunis treft met het hoofd het zijnet. Deftinge
combineert vrij aardig en de ene aanval volgt op de andere
maar afwerken zit er niet in. Smetlede steekt dan nog één
maal de neus aan het venster, een verre bal gaat over de
defensie en een roodhemd plaatst de perfecte lobbal van ver
over doelman Segers: 0-2 bij de rust. Na de pauze wist
kapitein Antheunis na een flater van de keeper de bal in doel
te lopen (1-2) maar kort nadien volgde een merkwaardig
tafereel: De Winne werd in de eigen 16 gehinderd maar kreeg
toch fout tegen, eerst geeft de ref vrije trap en bedenkt zich
dan en geeft penalty en de 1-3 stond op het bord. Deftinge
probeerde nog de bakens te verzetten doch tevergeefs.
Smetlede dikte op de counter op het einde nog aan tot 1-4
voor de statistieken. Hopelijk volgende week beter thuis tegen
Herzele. Tot dan. Uw reporter van dienst: Pol Jacquemyns.

Deftinge recupereert de bal en Vander Bracht zet tussen Van Lierde
en kapitein Bram Antheunis een zoveelste thuisaanval op.

Kort voor rust bij 0-1 een kopkans voor Bram Antheunis (19) maar
de bal belandt in het zijnet. Van Der Putten (36) ziet het van dichtbij
gebeuren.

