KFC DE KEMPEN - FC OPPUURS 2 – 1
Het slotkwartier van deze wedstrijd werd gekruid met de 3 doelpunten die gescoord
werden. Zowat 75 minuten lang was het doelgevaar zo goed als nihil.
Hoefnagels zette in de 8’ de bal scherp voor doel, maar de belager van Roy Van der
Linden belette net op tijd een schot op doel. Thuisdoelman Verheyen ging op het
kwartier goed plat en was attent bij de lage bezoekende voorzet. Snel erna viseerde
Voets de vuisten van doelman Vandenbossche. Een geplaatste bal van Roy Van
der Linden werd eveneens met vuistwerk van de bezoekende keeper onschadelijk
gemaakt. De corner die er op volgde werd listig laag getrapt en Verbaendert zijn
schot werd door D’Hertefelt van de lijn gered. De Kempen domineerde, maar
slaagde er te weinig in om in de zone van de waarheid voor dreiging te zorgen. Voor
de eerste kans van de bezoekers was het wachten tot de 42’ wanneer Francken een
hoekschop over doel kopte.
Vroeg in de tweede helft knalde Hoefnagels te hoog nadat het leer door de
bezoekers niet uit de zestien raakte. Even voorbij het uur trapte Voets de assist van
Meynendonckx onbesuisd over. Amper een minuut later bokste Vandenbossche de
bal onorthodox in het veld, en Hoefnagels was te verrast om er gevaarlijk mee te
zijn. In de 69’ bracht Voets zijn maat Geudens in stelling, die achterwaarts
acrobatisch naast doel trapte. Wanneer de thuisdefensie even onzuiver was,
slaagde Kerremans er niet in om voor Oppuurs gevaarlijk te zijn. Vandenbossche
redde met goed vuistwerk een uithaal van Meynendonckx. In de 78’ bleef ter hoogte
van het middenveld duw- en trekwerk op Hoefnagels onbestraft. Zo kon een
bezoekende aanval worden opgezet, en met de bal aan de voet scoorde Jenart
keurig en compleet tegen het spelbeeld in de 0-1. Het antwoord van De Kempen liet
niet lang op zich wachten. In eerste instantie kon Lauryssen net niet bij de bal om
een voorzet af te ronden. Bij een corner stond Glenn Van der Linden geheel vrij en
kon simpel met een rake kopbal de 1-1 scoren. Wanneer in de 87’ Meynendonckx
sneller op de bal zat, kwam doelman Vandenbossche te laat met de tackle en
belandde de bal resoluut op de stip. Roy Van der Linden stuurde de keeper naar de
verkeerde hoek, en de 2-1 stond verdiend op het scorebord. In de slotfase ging
Verheyen nog goed plat in de linkerhoek, nadat evenwel een voorafgaande fout op
Bakkovens niet gefloten werd.
De driepunter bleef hoe dan ook verdiend op Kempense bodem!
KFC De Kempen: Verheyen, Glenn Van der Linden, Verbaendert, Meynendonckx,
Geudens (75’ Lauryssen), Hoefnagels, Voets (75’ Trommelen), Van Den Putte,
Bakkovens, Vanreusel (81’ Gielis), Roy Van der Linden
Doelpunten: 78’ Jenart 0-1, 82’ Glenn Van Der Linden 1-1, 88’ Roy Van der Linden
2-1
Gele kaarten: Peeters, Meynendonckx, Vandenbossche
Scheidsrechter: Pieter Engelen

