K. EENDRACHT FC ZOERSEL - KFC DE KEMPEN 4 – 6
De Kempen heeft zijn huid duur moeten verkopen tegen Zoersel, dat nog niet zo
veel doelpunten scoorde in de voorbije wedstrijden, maar evenmin veel tegengoals
moest slikken. In die zin was de 4-6 einduitslag een doelpuntenkermis waarbij de
toeschouwers waar voor hun geld kregen.
Al in de 2’ glipte de snelle Van Beurden doorheen de buitenspel en schoot oog in
oog met Verheyen tegen de verste paal. De Kempen reageerde via Lauryssen die
aan de tweede paal zijn kopbal onvoldoende laag kon houden. Wanneer Hoefnagels
alleen voor doel werd afgezonderd, werd hij foutief gehaakt en kwam de bal op de
stip terecht. Jansen trapte op penalty de 0-1 binnen. De bezoekers gingen op zoek
naar een tweede goal, en nadat Jansen eerst nog op thuisgoalie Moorkens stuitte,
kon Trommelen de rebound niet benutten om de score op te drijven. Gielis zag zijn
poging even later naast doel gaan. In de 12’ legde Jansen het leer keurig terug en
Meynendonckx nam de bal in één tijd op de slof. Moorkens was tegen zijn loeier
kansloos. Nog binnen het eerste kwartier scoorde Zoersel de aansluitingstreffer.
Bartholomeeussen trapte een vrije trap goed aangesneden in de zestien, waar
Wens de afwerker van dienst was. In de 17’ werd Nesen keurig gelanceerd na
voorbereidend werk van Jansen en Hoefnagels. De snelheidsduivel zat eerst op de
bal, omspeelde Moorkens en bracht De Kempen op 1-3. In de 24’ liet de
bezoekende defensie zich opnieuw ringeloren nadat Wens alleen op doel afstormde
en Zoersel terug in de match bracht. Toch kon De Kempen snel de kloof vergroten,
nadat Spiessens de corner aan de tweede paal binnen kopte. In een ondertussen
dolle eerste helft bracht Verheyen in eerste instantie nog redding bij een lokale
corner die resulteerde in een schot op doel. De bal raakte niet uit de kleine
rechthoek en Van Beurden stond op de goede plek om de 3-4 te scoren. Aan de
overkant suisde de knal van Meynendonckx naast. Vervolgens ontweek Van
Beurden nipt de buitenspel, ging alleen op doel af en gaf Verheyen koelbloedig het
nakijken. Vijf minuten voor rust stond het zowaar 4-4. Luttele minuten erna stak
Nesen door tot bij Jansen, die Moorkens verschalkte met de 4-5 ruststand tot
gevolg.
Na de koffie zorgde Zoersel voor de eerste dreiging met een vrije trap die een
corner opleverde. Snel daarna stierf de plaatsbal van thuisspeler Van Beurden op
de kader. De Kempen nam in de 52’ een listige corner, en in die fase schoot Gielis
de 4-6 op het bord. Dat was voor De Kempen het sein om zich beter te organiseren
tegen de gevaarlijke snelle counterende acties van de thuisploeg, vaak opgezet met
de lange bal vaar voren. Voor De Kempen miste de kopbal van Jansen precisie, en
in de 68’ was bezoeker Spiessens aan de tweede paal enigszins verrast om
succesvol af te ronden. Voor de thuisploeg noteerden we nog een listige uithaal van
Bartholomeeusen die aan de tweede paal buiten ging. In het laatste kwartier
probeerde Zoersel op karakter voor de zoveelste keer de aansluiting te forceren. De
Kempen hield echter het hoofd koel en trok in de doelpuntenkermis aan het langste
eind.

FC De Kempen: Verheyen, Spiessens, Meynendonckx (87’ Van Der Linden), Gielis,
Jansen (87’ Vanreusel), Hoefnagels, Lauryssen, Van Den Putte, Van Bouwel,
Trommelen, Nesen (78’ Lauwers)
Doelpunten: 9’ Jansen 0-1, 12’ Meynendonckx 0-2, 14’ Wens 1-2, 17’ Nesen 1-3,
24’ Wens 2-3, 28’ Spiessens 2-4, 34’ Van Beurden 3-4, 39’ Van Beurden 4-4, 43’
Jansen 4-5, 52’ Gielis 4-6
Gele kaarten: Spiessens, Meynendonckx, Verbraeken, Geerts
Rode kaarten: geen
Scheidsrechter: Jordy Van Reeth

