
KFC DE KEMPEN B  -  BLAUWVOET OEVEL   2 – 2

De toeschouwers konden zich van meet af aan vermaken aan een aantrekkelijke 
partij voetbal. Beide ploegen pakten uit met hoog tempo en aardige combinaties. 
Dat Nuyens met een perfecte lob de thuisploeg op voorsprong bracht, was op dat 
moment niet eens onverdiend. Na deze goal bediende Maes opnieuw Nuyens, maar
een goed schot zat er dit keer niet in. Nuyens zorgde in de 17’ voor een center tot bij
Vanlommel die op Oevel-doelman Geysen besloot. Snel daarna probeerde de 
bezoekende verdediger Rens met het hoofd het gevaar te keren, maar zijn kopbal 
plofte op de deklat en ei zo na stond het met een owngoal 2-0. In de 19’ zette Maes,
dit keer in een verdedigende rol, zijn doelman op het verkeerde been. Voor Hannes 
was het een klein kunstje om de gelijkmaker op een presenteerblaadje te scoren. 
Even voor het half uur viseerde Lauwers met een knal de vuisten van de Oevel-
keeper. Vanlommel ging voor het schot na de assist van Nuyens, en ook de center 
van Vervoort die even later voor doel kwam, was niet zonder gevaar. In de 37’ 
maakte een onhoudbare Maes zijn misverstand van bij de 1-1 goed. Hij gaf zijn 
belager op rechts in snelheid het nakijken, en schoot dan laag van uit een scherpe 
hoek knap binnen. De Kempen was nu heer en meester. Nuyens stak door tot bij 
Lauwers die met een goede schijnbeweging uitpakte, maar dan niet krachtig meer 
kon afdrukken. In de 41’ zette Vanlommel de bal hoog voor doel waar aan de 
tweede paal Maes naast kopte. 
Ook na de pauze waren de betere kansen in het vierde kwartier voor de thuisploeg. 
Maes schoot op doel, voor de neus van de beter gepositioneerde Lauwers, meteen 
goed voor de eerste kans in de tweede helft. Daarna zette Vanlommel krachtig door,
en vond doelman Geysen op zijn weg. Ook Maes stelde de Oevel-portier nog eens 
op de proef, en de rebound van Van Steenbergen zoefde naast. Het schot van 
Vanlommel werd in de 59’ door de doelman met de vuisten geweerd. Na dit 
openingskwartier na de pauze zat De Kempen wat door zijn beste krachten heen. 
Oevel nam nu het heft in handen en drong de thuisploeg vaker op eigen helft. Rens 
kopte naast, en diezelfde Rens bracht even later Van Den Brande in stelling, die 
evenwel de wenkende kans naast schoot. De bezoekende druk bleef aanhouden en
in de 84’ werd een hoge voorzet door R. Rens aan de tweede paal tegen de netten 
gewerkt. Een schot van Van Den Putte ging nog naast, en bezoeker Vandeweyer 
schoot een reuzekans hoog over. Vandeweyer slaagde er ook niet in om munt te 
slaan uit het balverlies van Heyns. Wanneer Vandeweyer in de slotfase de bal laag 
voor doel bracht, was Kempen-keeper Janssens bij de pinken om er de voorzet uit 
te halen. 
Voor de thuisploeg zat er meer in, maar al bij al was de puntendeling een terechte 
uitslag. 

FC De Kempen: Janssens, Van Steenbergen, Dijkmans, Heyns, Vervoort, Van Den 
Putte, Maes (90’ Goris), Govers, Nuyens, Lauwers, Vanlommel (72’ Druyts)

Doelpunten: 14’ Nuyens 1-0, 19’ Hannes 1-1, 36’ Maes 2-1, 83’ J.Rens 2-2



Gele kaarten: Hannes
Rode kaarten: geen
Scheidsrechter: Roger Hannes


