KFC DE KEMPEN - FC PUNT-LARUM 4 – 2
De bezoekende keeper De Wilde moest al in de 1’ goed plat om een lage knal van
Voets onschadelijk te maken. Het antwoord van de bezoekers liet niet lang op zich
wachten nadat Van Hoof een plaatsbal over en naast doel zag gaan. Er werd door
beide ploegen aan een vinnig tempo gespeeld, zodat de toeschouwers konden
genieten van een aantrekkelijke partij voetbal. In de 25’ stond Voets andermaal aan
het kanon. De Wilde redde opnieuw en aan de tweede paal kon Nuyens in de
rebound net niet scoren omdat een bezoekende verdediger er nog zijn voet tussen
stak. De Kempen was de betere voetballende ploeg, en zo kwam Punt-Larum ietwat
tegen het spelbeeld in op voorsprong in de 40’. Een mistasten in de lokale defensie
werd door Vos laag onder doelman Janssens tegen de netten geschoten: 0-1. Bij
een vrije trap van Vanlommel zat de bezoekende keeper er naast, en Goris kon net
niet dreigen in de schermutseling. Diezelfde Goris zette op de rechterflank knap de
actie op, maar de laatste voorzet bleef achterwege. Op slag van rust scoorde Van
Steenbergen met een mooi geplaatste bal laag in de hoek voorbije de kansloze De
Wilde verdiend de gelijkmaker.
Ook in de tweede helft werd er langs twee kanten op een hoog niveau gevoetbald.
Doelman De Wilde moest al snel met een knappe safe uitpakken bij een schot van
Lauwers. Aan de overkant was Kempen-doelman Janssens bij de pinken bij een
uithaal van Vos. Net voor het uur won Laureyssens het spurtduel van zijn belager,
bracht laag voor doel waar Maes in één tijd in de korte hoek de thuisploeg op
voorsprong schoot. Even later was een goede tussenkomst van De Wilde nodig, om
er de voorzet van Maes uit te halen. Het was maar uitstel van executie, want de
assist van Nuyens werd door Maes in de 67’ na een mooie vloeiende aanval tegen
de netten geschoten: 3-1. Vijf minuten later knokten de bezoekers zich evenwel
terug in de match. Van Hoof bracht het leer voor doel, waar doelman Janssens
onvoldoende met de vuisten redding kon brengen. Lievens stond goed geplaatst en
met de 3-2 werd het plots terug spannend. Gastheer Lauwers zag zijn schot
afgeblokt, en in de 78’ drong Nuyens met de bal aan de voet de zestien binnen,
werd foutief gehaakt met een penalty tot gevolg. Nuyens klaarde zelf van op de stip
de klus, en de kloof van twee doelpunten was opnieuw een feit. Nuyens kreeg
daarna opnieuw een scoringskans, maar de assist van Lauwers werd dit keer nipt
naast de bezoekende kooi geplaatst. De laatste dreiging in de wedstrijd was voor
bezoeker Lievens, die evenwel doelman Janssens op zijn weg vond.
Met een knappe 10 op 12 mag De Kempen B van een geslaagde seizoenstart
spreken!
Doelpunten: 40’ Vos 0-1, 45’ Van Steenbergen 1-1, 59’ Maes 2-1, 67’ Maes 3-1, 72’
Lievens 3-2, 78’ Nuyens 4-2
FC De Kempen B: Janssens, Goris, Heyns, Dijkmans, Van Steenbergen, Govers,
Voets (46’ Maes), Lauwers, Druyts, Vanlommel (46’ Laureyssens), Nuyens (83’
Leysen)

