KFC DE KEMPEN - WITGOOR DESSEL 2 – 2
De thuisploeg klom al in het eerste kwartier verdiend op voorsprong. Na
voorbereidend werk van Geudens en Lauryssen, omzeilde Hoefnagels de
buitenspel en schoot laag de bal voorbij de kansloze Hoskens. Op het kwartier was
er een schuchtere poging van de bezoekers met een kopbal van Blockx. De
thuisploeg hield het tempo strak en met vloeiende combinaties was De Kempen de
betere ploeg. De bezoekers speculeerden op de snelle omschakeling en de
tegenaanval. Een listig getrapte hoekschop door Witgoor werd door Van Genechten
aan de eerste paal doorgekopt, maar het leer schoot voorlangs door een bos van
benen. De Pachter zette in de 26’ de tegenaanval op, maar besloot dan naast.
Enkele minuten later was er een goede noodzakelijke tussenkomst van Kempenkeeper De Wilde die de voorzet van De Pachter er uit haalde. Aan de overkant
trapte Geudens als sluitstuk van een mooie vloeiende lokale aanval aan de eerste
paal naast. Roy Van der Linden bediende zijn broer Glenn, maar doelman Hoskens
van Witgoor stond goed opgesteld. Direct erna legde Hannes breed op Van
Genechten, die even naar binnen kwam en dan met een lage schuiver buiten bereik
van de doelman de bordjes weer gelijk bracht. Amper enkele minuten later kreeg
Blockx de getrapte corner pardoes op zijn knie, waarbij de Kempen-defensie en zijn
keeper verrast werden: 1-2. Het derde kwartier werd door de bezoekers
gedomineerd, maar Hoefnagels stelde in de 40’ nog orde op zaken. Na de assist
van Trommelen speelde hij de bezoekende defensie, doelman inbegrepen, op een
hoopje. Zo stond het al bij al verdiend toch nog gelijk aan de rust.
Witgoor begon het best aan de tweede helft. Roy Van de Linden voor de gastheren,
en Van Genechten aan de overkant, probeerden het van ver, maar de keepers
waren bij de les. Na een klutsbal kwam Hannes in schietpositie en zijn gevaarlijke
knal zoefde naast. Hetzelfde overkwam Van Genechten die zijn schot naast doel
draaide. Even voor het uur liet De Kempen nog eens van zich horen. Een listige vrije
trap van Roy Van der Linden belandde op de vuisten van Hoskens, en snel erna
zette Roy heel knap in de zestien de actie op, maar er stond te veel geel-groen volk
achterin. Net voorbij het uur stond Roy terug aan het kanon, maar dit keer ranselde
Hoskens de 3-2 uit zijn kooi. Een gekraakt schot van Lauryssen leverde geen
doelgevaar op. Witgoor dreigde nog eens met een lange bal naar voor tot bij Van
Genechten. Aan de tweede paal schoot De Pachter de voorzet een meter
voorlangs. Met nog een kwartier te gaan zette de thuisploeg een slotoffensief in. Na
een actie tussen Lauryssen en Hoefnagels, kon finaal Meynendonckx op doel
knallen, maar zijn schot ging naast. In de 84’ viseerde Hoefnagels de buitenkant van
de paal, nadat hij het leer in één tijd op de slof had genomen. In de 87’ ging het licht
bij de scheidsrechter even uit, nadat hij verzuimde de bal op de stip te leggen. De
ongrijpbare Lauryssen was op snelheid de zestien in gegaan en ontweek een eerste
tackle. Hij was op weg om te gaan scoren, maar werd dan bij een drieste tweede
tackle flagrant tegen de grond gewerkt. Ongeloof op en naast het veld was het
resultaat… In de slotfase dribbelde Hoefnagels de bezoekende doelman, maar zijn
schuiver werd nog van de lijn gered. Zo bleef de ruststand meteen de eindstand, en

hadden de toeschouwers 90’ lang waar voor hun geld gehad.
FC De Kempen: De Winter, Glenn Van der Linden, Bakkovens, Trommelen,
Meynendonckx, Gielis (90’ Van den Putte), Geudens (84’ Vanlommel), Hoefnagels,
Vanreusel, Roy Van der Linden, Lauryssen
Witgoor Dessel: Hoskens, Roos, Van Geet, Hangisi, Van Rooy, Hannes, Van
Genechten (90’ De Scheemaecker), Janssen, De Pachter, Blockx, Coeckelberghs
Doelpunten: 12’ Hoefnagels 1-0, 35’ Van Genechten 1-1, 38’ Block 1-2, 40’
Hoefnagels 2-2
Gele kaarten: Van Rooy
Rode kaarten: geen
Scheidsrechter: Abdeslem Achagui

