
KASV ST. DIMPNA B   -  KFC DE KEMPEN B   0 – 1 

 

Met een vertimmerd elftal trok de B-ploeg van FC De Kempen richting Geel. 

Kenmerkend voor de eerste helft was het gebrek aan doelgevaar. Zowel bij de 

bezoekers als bij de thuisploeg, stond het vizier slecht gericht, en dus gingen 

pogingen van Nuyens, Lauwers en Trommelen ofwel naast of over doel. Als er dan 

toch eens een bal tussen de kader kwam, kende thuisdoelman Stappaerts geen 

probleem. Gastheer Verhaert deelde in de malaise, en ook zijn poging ging over de 

kooi van Janssens. Nog voor het half uur moest pechvogel Boogers met de 

draagberrie van het veld na een onschuldig duel met thuisverdediger De Booser. 

Toch leek de knieblessure ernstig, en moest de bezoekende aanvaller met de 

ziekenwagen worden afgevoerd. Het duurde een hele poos vooraleer het spel kon 

worden hervat. In de 34’ raakte Trommelen de bal onzuiver na de assist van Van 

Steenbergen, en vergat op die manier te scoren. Snel erna probeerde Nuyens het 

met een zwieper, maar thuisdoelman Stappaerts pakte. In de 40’ leek de 0-1 in de 

maak, wanneer Lauwers zijn spits Laureyssens in stelling bracht, maar 

laatstgenoemde zag zijn schot gestopt door een knappe redding van Stappaerts.  

 

Na de rust ontwikkelde De Kempen meteen veel druk naar voor, maar het echte 

doelgevaar bleef achterwege. Meer zelfs, het werd een tweede helft met 

éénrichtingsvoetbal. Ondanks de goede intenties en veel inzet, slaagde De Kempen 

er niet in om de thuisdefensie uit verband te spelen. Ofwel werd de tegenaanval na 

de snelle omschakeling niet goed genoeg uitgespeeld. Ofwel was de laatste pass 

vaak net niet goed genoeg. Ook de pogingen van op afstand waren haast altijd te 

hoog of naast gemikt. Een zeldzame keer stak Van Horebeek zijn neus aan het 

venster, maar Janssens reageerde attent. Even voorbij het uur ging een schot van 

bezoeker Maes voorlangs, en even later was de voorzet van Vervoort net iets te 

hoog voor Laureyssens, die op zijn beurt zijn kopbal niet genoeg kracht kon 

meegeven om gevaarlijk te zijn. De thuisploeg kreeg via Kouakou nog een enorme 

kans, maar de efficiënte afwerking liet het afweten. De thuisploeg kon na de pauze  

alleen maar ‘pompen of verzuipen’. St. Dimpna kreeg uitzicht op een punt naarmate 

de minuten wegtikten, en De Kempen meer en meer te overhaast begon te spelen 

om te trachten de boel te forceren. In de slotminuut van de reguliere tijd, viel voor 

één keer de bal dan toch goed voor de voeten van Laureyssens. Hij draaide zich 

goed weg van zijn belager, en gaf de onfortuinlijke doelman Stappaerts van dichtbij 

het nakijken. De opluchting in het bezoekende kamp was groot, de overwinning 

verdiend, maar voor de strijdvaardige thuisploeg was het tegelijkertijd een bittere en 

ontgoochelende pil. 

 

FC De Kempen: Janssens, Van Steenbergen, Goris, Govers, Vervoort, Trommelen, 

Maes, Lauwers, Laureyssens, Nuyens (83’ Moorkens), Boogers (30’ De Kinderen) 

 

Doelpunten: 90’ Laureyssens 0-1 



Gele kaarten: geen 

Rode kaarten: geen 

Scheidsrechter: Kevin Lievens 


