SK OOSTHOVEN - KFC DE KEMPEN B 2 – 2
De match was amper op gang gefloten, of Boogers lag kermend van de
pijn op het veld. Nadat hij slecht was neergekomen, was de schouder
even uit de kom geraakt, en moest een rit naar de spoedafdeling
uitsluitsel brengen over de ernst van de kwetsuur. Direct na de
spelherneming kwam in de 3’ centraal Dresselaerts na doorzetten van
Wagemans met wat geluk in balbezit. Zijn lob was echter uitgekiend en
de 1-0 was een feit. De Kempen repliceerde via Heyns die zijn kopbal
iets te hoog mikte. Thuisdoelman Woestenburg was bij de pinken bij een
schot met de mindere voet van Druyts. Even voor het half uur bracht
Druyts zijn maat Lauwers in stelling. Het schot van laatstgenoemde werd
in corner afgeblokt. In de 32’ schoot Van Steenbergen van uit de draai,
maar Woestenburg ging goed plat. Janssens zat aan de overkant als
keeper eerder op de bal nadat Dresselaerts het leer te ver van de voet
tikte. In de slotfase van de eerste helft werd een harde vrije trap van
Nuyens door de lokale doelman gelost. Laureyssens nam de rebound op
de slof, wat leidde tot een corner. Na deze hoekschop kende Goris pech,
wanneer in een schermutseling zijn schot van de lijn gered werd.
Na de rust gingen de bezoekers op zoek naar de gelijkmaker, maar het
betere combinatievoetbal werd nu aan banden gelegd door Oosthoven
dat veel minder ruimte weggaf. Van Steenbergen stond goed geplaatst
bij een harde lage vrije trap van Nuyens, goed voor de verdiende 1-1. De
vreugde was echter van korte duur, omdat de spelleider een doelpunt uit
buitenspel goedkeurde. Wagemans won een wedstrijd lang geen enkel
spurtduel, maar kon alleen op doel afgaan omdat hij met twee meter
voorsprong van uit offside mocht vertrekken. Even later mikte Van
Steenbergen te hoog, en de ingevallen Leysen zag zijn poging gered
door de thuisgoalie. De Kempen kwam goed weg wanneer na balverlies
in de defensie thuisspeler Van Nyen net over de deklat lobde.
Woestenburg had een goede redding in huis bij een harde lage vrije trap
van Govers. In de blessuretijd zette Druyts met een dubbele één-twee
met Maes de actie op. Maes gaf op snelheid zijn belager het nakijken en
bracht de bal laag voor doel. Leysen was aan de tweede paal goed
gevolgd en scoorde de verdiende gelijkmaker.
KFC De Kempen: Janssens, Van Steenbergen, Heyns, Goris, Vervoort,
Govers, Boogers (2’ Dierckx), Lauwers, Laureyssens (72’ Leysen),
Druyts, Nuyens (70’ Maes)

Doelpunten: 3’ Dresselaerts 1-0, 56’ Van Steenbergen 1-1, 58’
Wagemans 2-1, 93’ Leysen 2-2

