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Op bezoek bij de rode lantaarn moest doelman Janssens vroeg in de wedstrijd al 

goed tussenkomen bij een poging van Meukens. Het antwoord van De Kempen 

kwam snel, wanneer Lauwers vergat opzij te leggen en even later Druyts die wel 

breed legde, terwijl hij beter voor een eigen schot ging. ‘Vuurtoren’ De Pooter bracht 

het leer gevaarlijk voor doel, waar Kempen-verdediger Vervoort zich moest reppen 

door in corner te werken. In de 17’ kwam na een corner de bal in de voeten van Van 

Caimere, die de 1-0 binnen schoot. Govers vergat de assist van Van Steenbergen in 

één tijd op de slof te nemen. Even voorbij het half uur nam Govers de vrije trap, die 

door Grobbendonk-keeper De Herdt met veel moeite gepareerd werd. Lauwers 

lanceerde Druyts die keurig de buitenspel omzeilde, kwam oog in oog met De Herdt 

die met een redding de 0-1 voorkwam. De Kempen had overwicht, maar moest op 

zijn hoede zijn voor de snelle lokale uitbraken op rechts via Gobert. Op slag van rust 

kwam De Herdt nog twee keer goed tussen. Eerst pakte hij een schot van Lauwers 

in twee keer, en even later dook hij in de goede hoek bij een vrije trap van Govers. 

De Kempen had mits meer trefzekerheid de rust kunnen ingaan met 1-3, terwijl de 

1-0 op de bordjes stond. 

Vroeg in de tweede helft moest doelman Janssens zijn ploeg behoeden voor een 

grotere achterstand. Eerst hield hij De Pooter van de 2-0, en even later zag ook 

Gobert zijn poging gedwarsboomd nadat hij zich goed had vrij gekapt. De Kempen 

beet zijn tanden stuk op de Grobbendonkse defensie. Druyts mikte zijn schot naast, 

terwijl aan de overkant De Pooter het zijnet viseerde. Diezelfde De Pooter stuitte in 

de slotfase andermaal op Janssens. De bezoekende supporters verzoenden zich al 

bij de nederlaag, maar dat was buiten Vervoort gerekend. Hij trapte de vrije trap 

keurig over de muur, buiten bereik van De Herdt tegen de netten. Op basis van de 

betere eerste helft van De Kempen, was de puntendeling terecht. 

 

FC De Kempen: Janssens, Van Steenbergen, Heyns, Dijkmans, Vervoort, Goris 

(58’ Leysen), Maes, Govers (80’ De Kinderen), Nuyens, Lauwers, Druyts (82’ 

Dierckx) 

 

Doelpunten: 14’ Van Caimere 1-0, 89’ Vervoort 1-1 

Gele kaarten: Goris, Heyns, Van Soom, Van Caimere, Jacobs, Meukens, Baeten 

Rode kaarten: geen 

Scheidsrechter: Dirk Van Bladel 


