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Aan de aftrap:
Paternoster
De Raedt
Van Causenbroeck
De Buysscher
Steppe
Amadou
Deblander P
Stockman
Antheunis B
Sonck

Nr

De bank:

Coach: Sonck
Afgev: Sonck
Verzorger: Moreels L

Ref: Schiettecatte.
Weer: mooi zonnig herfstweer.

Doelpunten:
14’: 0-1 Sonck
51’: 1-1

Terrein: uitstekend.

Keeper Van De Pontseele
werd naar het ziekenhuis
te Geraardsbergen
gebracht en daar werd op
spoed onder volledige
verdoving de arm terug in
de kom getrokken.

Tribune: Vander Bracht en de
familie Amadou.
ste
Info: 1 helft bergaf.

Geel: niemand.
Rood: niemand.
Wedstrijd in penibele omstandigheden qua beschikbare
spelers, amper 10 man en kort voor de aftrap nog 9 nadat
doelman Van De Pontseele zijn schouder uit de kom dook. De
57 jarige Sonck wist hoe laat het was en trok de schoenen aan
de
als 10 man. Het laatste halfuur vatte Van Causenbroeck met
zere lies noodgedwongen post vooraan naast Sonck die
eveneens last had van dezelfde kwaal. Herzele kwam beter
voor de dag dan voorheen vooral door enkele ex VC
Ressegem spelers maar in het spelbeeld viel het hoegenaamd
niet op dat Deftinge met een man minder speelde, in
tegendeel: groen-wit speelde de beste kansen bij mekaar,
Herzele trapte slecht 2 x goed op doel. Rond het kwartier
begon Bram Antheunis aan één van zijn gekende solo’s: 4
man in de wind gezet en dan op het juiste moment gezien dat
Sonck vrij positie koos, bal afgelegd naar rechts en Sonck
zette keurig in één tijd de 0-1 op het bord. Even later vergat
Stockman in een identieke fase af te leggen voor Sonck en
besloot op de keeper. Herzele versierde heel wat corners
maar deze leverden niets op. Deftinge hield achteraan alles
gesloten en doelman Paternoster was heel attent. Kort na de
pauze viel dan toch de gelijkmaker: een schot van rond de
backlijn links onder binnen: 1-1. Stockman (gemiste
schietkans) en Bram Antheunis (2 x met het hoofd nipt over)
hadden nog kunnen scoren maar het bleef 1-1. Kon Deftinge
vandaag vervangen dan won het allicht, er heerste een dubbel
gevoel: niet verloren met 10 maar toch een gemiste kans op 3
punten. Volgende week naar Wichelen, tot dan!
Uw reporter ter plaatste: Pol Jacquemyns.

Een beeld tijdens de rust in de kleedkamer, vlnr: doelman
Paternoster, Steppe, Bram Antheunis en Amadou.

De geblesseerde Vander Bracht kwam speciaal trakteren voor zijn
verjaardag. Onder een stralende zon werd de eerste dorst gelest na
toch wel een fysiek zware wedstrijd.

