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Nr Aan de aftrap:
43 Van Geyte
24 Van Causenbroeck
37 De Winne
22 De Cooman
17 Antheunis S
36 Van Der Putten
21 De Raedt
34 Poelaert
18 Stockman
19 Antheunis B
26 Deblander P
Nr De bank:
33 Paternoster
30 Steppe
35 Van Lierde
32 Vander Bracht
Coach: Moreels J
Afgev: Sonck
Verzorger: Sonck

Ref: Van Den Abeele.
Weer: koud en bewolkt.
Terrein: behoorlijk na het
vriesweer.
Tribune: Van Der Putten senior,
Ornella.
ste
Info: 1 helft bergop.

Doelpunten:
06’: 1-0 Van Der Putten
19’: 2-0 Antheunis S
27’: 2-1
33’: 2-2
41’: 3-2 Paternoster
80’: 4-2 Van Der Putten

Geel: niemand.
Rood: niemand.
Aangename partij om volgen waarbij Deftinge verdiend aan
het langste eind trok, 5 goals voor de rust en nadien kon het
de
alle kanten uit, het 4 doelpunt bracht de verlossing want het
had evengoed al 3-3 kunnen zijn. Prima collectieve prestatie
en een volle bank was zeker een pluspunt. Steppe kwam pas
toe met de rust gezien nog grieperig maar zorgde mee voor
het betere defensiewerk het laatste halfuur. Groen-wit scoorde
al vlug via een afgeweken schot van Van Der Putten op
aangeven van Bram Antheunis: 1-0. Gelijk opgaand spel dan
en Deftinge kon de score verdubbelen via een prima
combinatie Van der Putten - Bram Antheunis en mooi afgelegd
voor de inlopende Stijn Antheunis: 2-0. Rond het halfuur gaf
Deftinge kort na mekaar 2 x niet thuis achteraan: Onkerzele
de
scoorde met een kopbal aan de 2 paal en via een prima
aanval scoorde een rood-geelhemd alleen voor doel: 2-2.
Gelukkig was daar de ingevallen Paternoster die veinsde een
vrije trap voor doel te trappen maar deze van aan de
cornervlag heerlijk in de verste hoek wist te krullen: 3-2 iets
voor rust. Na de pauze had kapitein Bram Antheunis de 4-2
aan de voet maar besloot op de rechter paal, iets later scoorde
hij wel mooi onder de lat maar afgekeurd wegens buitenspel.
Het bleef bibberen want Onkerzele gaf niet af, Keeper Van
Geyte kwam meerdere keren gevat tussen. Van Der Putten
zorgde dan voor zekerheid omtrent de 3 punten door een
mooie combinatie perfect links onder binnen te trappen: 4-2.
Volgde een geslaagde nieuwjaarsreceptie ten cantine waar de
schuimwijn rijkelijk vloeide en chef Poelaert en comis Bram
Antheunis voor de hapjes zorgden. Volgende week volgt de

verplaatsing naar Lotenhulle, hopelijk kan Deftinge op het elan van
vandaag doorgaan. Tot dan.
Uw reporter van dienst: Pol Jacquemyns.

Stijn Antheunis wint het kopduel onder toezicht van Pieter
Deblander. In de achtergrond: trouwe ballenraper Marcel Demares.

Paternoster, Stijn Antheunis en Poelaert in het defensief.

