Verslag zondagreserven
Massemen - VCED
27-11-2016
Nr: 342
Uitslag: 7-1
Uw correspondent:
Pol Jacquemyns

Nr
43
16
37
31
30
32
24
36
17
33
26
Nr
23
18

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

Coach: Moreels J
Afgev: Sonck
Verzorger: Moreels L

Ref: Danny De Sutter.
Weer: fris en bewolkt bij een
graad of 5.
Terrein: kon beter, overal zand
bijgedaan.

Doelpunten:
14’: 1-0
25’: 2-0
33’: 2-1 Stockman
42’: 3-1
51’: 4-1
62’: 5-1 Schepens
76’: 6-1
86’: 7-1

Tribune: Geert en Danny + een
handvol thuissupporters.
Info: ref Danny De Sutter is de
broer van ref Luc De Sutter.
Geel: 24, 31, 23.
Rood: niemand.
De ene week is Deftinge top en de andere week een flop. Op
één speler na dezelfde ploeg als vorige week (dikke 5-2 winst)
en vandaag tegen de laatste in de stand een 7-1 pandoering.
Op de overwinning van Massemen viel niets af te dingen,
groen-wit wist geen enkele deftige kans bijéén te spelen. We
zullen het dan maar bij een klassieke collectieve offday
houden ondanks veel inzet en goede wil. Balbezit en
spelverhouding waren in evenwicht maar Massemen was veel
snediger vooraan en werkte keurig af. Rond het kwartier:
prima schot Massemen van op de linker hoek van de backlijn
en de bal ging mooi rechts onder binnen: 1-0. Gunther
Schepens was in goede doen en had een voet in meerdere
goals, zo verstuurde hij van aan de cornervlag een perfecte
de
assist die aan de 2 paal keurig werd binnengekopt: 2-0. Stijn
Antheunis stuurde Stockman dan het straatje in en deze
verraste met een verre knal in de rechter bovenhoek: 2-1. Kort
voor rust: een onterechte vrije schop voor de thuisploeg net
voor de 16 en mooi binnengetrapt in de linker winkelhaak: 3-1.
Na de pauze volgde een duidelijke offside goal waarbij een
geel-blauwhemd alleen op doel af mocht: 4-1. Fout dan van
Amadou in de backlijn: een klus voor Schepens die hard
rechtsboven binnen pegelde: 5-1. Deftinge diende nadien de
kelk tot de bodem te ledigen en slikte nog twee countergoals:
de
7-1. Pech met de 3 en 4de onterechte tegengoal want groenwit kwam toen beter voor de dag en geloofde nog in een
ommekeer. Massemen werd na affluiten terecht gefeliciteerd
want had de overwinning wel degelijk verdiend. Volgende
week bye en de week nadien naar Bonanza voor de grote

derby, hopelijk kan Deftinge zich dan herpakken. Tot dan!
Uw reporter ter plaatse: Pol Jacquemyns.

Gunther Schepens schermt de bal goed af voor Van De Kerchove.

Stijn Antheunis kan een voorzet van Massemen met het hoofd
ontzetten. Verder vlnr: De Winne, Van De Kerchove, Van Der Putten
en Segers.

