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

Coach: Moreels
Afgev: Sonck
Verzorger: Sonck

Ref: Levingbird.
Weer: mooi lenteweer, volop
zon.
Terrein: op B-terrein dat er niet
te best bijlag, hard en geen gras.
Tribune: Deblander senior,
Ornella.
Info: eerste helft bergaf.

Doelpunten:
01’: 1-0
46’: 1-1 Antheunis S
58’: 1-2 Vander Bracht
71’: 1-3 Deblander P
Van Lierde en Amadou
hadden het zomeruur
vergeten, Van Lierde bleef
in bed toe De Cooman
aanbelde. Amadou was ter
plekke iets voor rust.

Geel: 30, 19.
Rood: niemand.
Verdiende overwinning van groen-wit op basis van beter spel
en afwerking van de kansen bekroond met drie fraaie goals.
Hofstade bood verdienstelijk weerwerk maar forceerde buiten
hun vroeg doelpunt geen echte kansen meer, Deftinge hield
achteraan alles goed gesloten. De eerste maal dat Deftinge de
bal raakte was toen doelman Van Geyte hem na nog geen
minuut uit het net kon vissen, Hofstade trapte af en na enkele
tussenstations en missers van Deftinge om te ontzetten schoot
een zwarthemd hard rechts onder binnen: 1-0 en groen-wit op
achtervolgen aangewezen. Deftinge was de betere ploeg qua
aanvallend spel, Bram en Stijn Antheunis hadden elk een
doelkans maar de 1-0 bleef op het bord tot de rust. Na de
pauze: direct een hoekschop van Paternoster en perfect
binnengekopt door Stijn Antheunis: 1-1. Deftinge drukte door
en Stijn Antheunis stuurde Vander Bracht alleen naar doel en
deze knalde van schuin met buitenkant rechts onhoudbaar
links boven binnen: een beauty en 1-2. De ref kreeg dan een
bal in het aangezicht gekopt door een thuisspeler en moest
opgelapt worden. Stockman dan met een mooie assist op
Pieter Deblander die aan een rush begon richting doel en knap
afwerkte: 1-3 en de boeken toe voor Hofstade. De match
eindigde in mineur na enkele incidenten achter de rug van de
ref waarbij ook enkele groen-witten niet vrijuit gingen, gelukkig
was alles na de match en in de cantine bekoeld. We
onthouden van vandaag toch vooral het betere spel en dit laat
het beste verhopen voor de volgende wedstrijd binnen 14
dagen thuis tegen Massemen. Tot dan!
Uw reporter ter plaatse: Pol Jacquemyns.

Net na de rust: op corner van Paternoster buffelt Stijn Antheunis de
gelijkmaker tegen de netten. Bram Antheunis en Vander Bracht zien
het gebeuren.

De vandaag jarige Van Der Putten kan de bal met het hoofd
wegwerken, verder vlnr: Bram Antheunis, Van Geyte, Vander Bracht
en De Winne.

