KFC DE KEMPEN A - K.EENDRACHT ZOERSEL 3 – 4
Van scheidsrechter Huens kan niet direct gesteld worden dat hij een bepalende
figuur voor het wedstrijdresultaat was. Wel verzuimde hij veel te lang fouten in het
bezoekende kamp met geel te bestraffen. De spelleider kon niet meteen
terugblikken op een goede leiding… jammer. De Kempen had het dan weer aan
zichzelf te danken door in het vierde kwartier te slap te verdedigen, en zelf twee
wenkende scoringskansen onbenut te laten… jammer.
De start zag er nochtans veelbelovend uit, want al in de 4’ bracht Meynendonckx op
vrije trap het leer keurig in de zestien. Spiessens stond goed geplaatst en werkte af.
Wanneer Gielis foutief gestuit werd, kon Meynendonckx andermaal de vrije trap
nemen. De lage knal was geen probleem voor Zoersel-keeper Van Den
Langenbergh. In de 20’ kenden de bezoekers wat geluk wanneer het schot van
Vanreusel werd afgeblokt. Enkele minuten later kon Jansen storen wanneer Zoersel
niet scherp genoeg uit verdedigde. Lauryssen was het sluitstuk en scoorde beheerst
de 2-0. Een schuchtere vrije trap van bezoeker Nuyts leverde op het half uur via de
muur een corner op. In de 33’ leek thuisgoalie Verheyen geklopt bij een kopbal van
Van Beurden aan de tweede paal. Een lokale verdediger bracht in extremis nog
redding. Direct daarna bracht aan de overkant Jansen zijn ploeggenoot Vanreusel in
stelling. Laatstgenoemde had te veel tijd nodig en kon een goede kans van dichtbij
niet verzilveren. Voor Zoersel schoot Schrijvers voorlangs, en stuitte Van Beurden
enkele minuten later op Verheyen. Bijna verschalkte bezoeker Braspenninckx aan
de tweede paal zijn eigen doelman met een own-goal. Op slag van rust werd
Jansen centraal afgezonderd en kon alleen op doel afgaan. Oog in oog met Van
Den Langenbergh vergat hij echter de 3-0 te scoren, en had de wedstrijd gespeeld
kunnen zijn. Erger nog, in de aanval die er op volgde, kon aan de overkant
Schrijvers de aansluitingstreffer nog voor het fluitsignaal binnen frommelen.
In de 49’ geraakte de thuisdefensie in de zestien niet uit de omknelling, en Nuyts
aarzelde niet om hiervan te profiteren. De Kempen reageerde na deze gelijkmaker
met een gemeten assist van Van Der Linden, waardoor Lauwers kwam oog in oog
met de Zoerselse doelman kwam, maar er niet in slaagde om de netten te laten
trillen. Van De Langenbergh bracht redding. Het zou de thuisploeg zuur opbreken,
want in de 59’ kon Bartholomeeussen een assist die voorlangs dwarrelde aan de
tweede paal binnen schieten: 2-3. In de 62’ waren de voetbalgoden de bezoekers
andermaal goed gezind, wanneer verdediger Van Den Langenbergh een
terugkaatsende bal via de paal kon binnen schieten. Toch reageerde De Kempen
zoals het hoorde, en in de 72’ moest bezoekende verdediger Geerts alles uit de kast
halen om het gevaar te weren. Uit de corner die er op volgde kon Gielis dan toch
met een kopbal de verdiende 3-4 scoren. Zoersel kreeg het even moeilijk, en
hanteerde bijwijlen de hakbijl om zijn nipte voorsprong te verdedigen. Nuyts was het
toonbeeld in het bezoekende kamp om er met de éne fout na de andere de aanval
uit te halen. Huens stond er bij en keer er naar… In de 86’ bracht Van Den
Langenbergh redding bij het schot van Nesen. In de blessuretijd ging finaal de bal
voorlangs bij een opgezette lokale aanval via het duo Lauryssen – Meynendonckx.

Zo veroverde Zoersel een gouden driepunter in de strijd om het behoud. De
Kempen ging met 2-1 de rust in, terwijl de thuisploeg het naliet om bij een 3-0
ruststand de wedstrijd in een definitieve plooi te leggen.
KFC De Kempen: Verheyen, Trommelen, Van Der Linden, Spiessens, Vanreusel,
Lauwers (69’ Nesen), Van Den Putte (85’ Van Bouwel), Gielis, Lauryssen, Jansen,
Meynendonckx
Doelpunten: 4’ Spiessens 1-0, 24” Lauryssen 2-0, 45’ Schrijvers 2-1, 49’ Nuyts 2-2,
59’ Bartholomeeusen 2-3, 61’ Van Den Langenbergh 2-4, 72’ Gielis 3-4
Gele kaarten: Schrijvers, Meynendonckx, Van Beurden, Nuyts, Geerts,
Bartholomeeusen
Rode kaarten: geen
Scheidsrechter: Jean Claude Huens

