KFC DE KEMPEN - FC WUUSTWEZEL 1 – 1
Lange tijd zag het er naar uit dat deze saaie wedstrijd zou eindigen op een
troosteloze 0-0. De doelmannen die in actie kwamen kenden eerder een rustige
avond, en dus was het gebrek aan doelgevaar een wedstrijd lang de rode draad.
In de aanvangsfase speelde een bedrijvige Lauryssen zich in de kijker, en met
enkele individuele acties zorgde hij voor dreiging in de zestien. Wanneer Bakkovens
in zijn eigen grote rechthoek foutief van de bal werd gezet, kreeg Jongenelis zowaar
een schietkans. Verheyen stond evenwel paraat in de korte hoek. Beide ploegen
blonken uit in te veel slordigheden en gebrek aan creativiteit, waardoor de
toeschouwers een alles behalve boeiend kijkstuk voorgeschoteld kregen. In de 37’
noteerden we dan toch eens een lokale vloeiende en snelle combinatie, opgezet
door het trio Voets, Geudens en Lauryssen. De knal in de korte hoek door
laatstgenoemde werd door Wuustwezel-keeper Van Bael in corner gewerkt. Even
voor de rust was er andermaal een snelle combinatie, dit keer via Lauryssen en
Gielis, waarna De Kempen tot drie keer toe een corner mocht trappen, echter drie
keer zonder gevaar.
De tweede helft begon zoals de eerste geëindigd was: veel afval in het spel, geen
sikkepit beterschap… Op vrije trap van op 25 meter werd een tikje opzij gelegd tot
bij Meynendonckx die zijn loeier via een bezoeker in corner zag gaan. Voets stak
even later door tot bij Geudens die de bal gevaarlijk laag voor doel bracht, maar
Gielis moest te ver uitwijken om er nog iets van te maken. In de 55’ was er een
schitterende breedtepas van Voets tot bij Meynendonckx, die alle ruimte had om op
doel af te stormen. Eénmaal in de zestien koos Michiel voor de assist die niet
precies genoeg was, terwijl hij beter zelf zijn kans had gewaagd. Op het uur stopte
Van Bael in twee keer een afstandsschot van Lauryssen. Daarna viel de steriele
lokale druk stil. Vissers kon na balverlies van Voets op rechts Jongenelis lanceren,
maar Verheyen werkte in hoekschop. Bij deze corner kopte Adriaensen krachtig
over doel. Enkele minuten later kwam Verheyen ver uit zijn kooi en leek
probleemloos te kunnen ontzetten. De thuisdoelman zat compleet naast de bal en
kwam hard in contact met Jongenelis. Beiden hadden lange tijd verzorging nodig, en
uiteindelijk moest de lokale portier met rood en een zware knieblessure van het
veld. In de 69’ miste Jongenelis een dijk van een kans door van dichtbij hoog over te
schieten na geklungel in de thuisdefensie. Een kwartier voor het einde trapte
Meynendonckx een vrije trap vanop ongeveer 20 meter. Via de muur kwam
Bakkovens pardoes in balbezit en deed zowaar de bezoekende netten trillen: 1-0. In
de 84’ schoot Nick Janssen, oog in oog met de ingevallen doelman De Winter,
onbesuisd pal op de doelman. Na een verre inworp in de 88’ minuut, viel het leer bij
geharrewar in de kleine rechthoek voor de voeten van Jordi Janssen, die de
gelijkmaker scoorde.
Twee nullen als eindscore hadden een perfecte weergave geweest voor deze partij
voetbal, eerste provinciale onwaardig. Twee frommelgoals brachten een 1-1

eindscore op het bord, na een wedstrijd die geen winnaar verdiende.
FC De Kempen: Verheyen, Van der Linden, Meynendonckx, Gielis, Geudens (77’
Hoefnagels), Voets (87’ Verbaendert), Bakkovens, Vanreusel, Lauryssen (64’ De
Winter), Trommelen, Vervoort

Doelpunten: 76’ Bakkovens 1-0, 88’ Jordi Janssen 1-1
Gele kaarten: Schrauwen, Jongenelis, Van der Linden
Rode kaarten: 64’ Verheyen
Scheidsrechter: Marco Chetta

