
FC PUNT-LARUM   -   KFC DE KEMPEN B   3 – 2 

De Kempen nam in Geel een droomstart in een openingskwartier waarbij geel-blauw 

uitpakte met ronduit mooi voetbal. Al in de eerste minuut kopte Wynants een vrije 

trap van op rechts simpel binnen. Aan de overkant ging Janssens goed plat bij het 

schot van Peeters. Vervoort waagde een schot van uit de tweede lijn, maar 

thuisgoalie De Wilde bracht redding. Op het kwartier zonderde Lauwers op rechts 

Maes af, die met een lage schuiver De Wilde kansloos liet en de score verdubbelde. 

Toch lukte de thuisploeg snel de aansluitingstreffer. Janssens, al dan niet gehinderd 

door de felle zon, ging onder de bal door en Vennekens kopte binnen. Voor de 

thuisploeg werden ondertussen ook twee doelpunten wegen buitenspel afgekeurd. 

Kempen-keeper Janssens moest knap redding brengen in de benedenhoek bij de 

vrije trap van Nuyts. En ook in de rebound redde de bezoekende portier met een 

knappe tussenkomst. De Kempen pakte uit met een mooie collectieve aanval, maar 

finaal scoorde Wynants nipt van uit buitenspelpositie. Het schot van gastheer Nys 

werd door Janssens gepakt, en aan de overkant legde Maes de voorzet van 

Wynants breed op Laureyssens die net niet voor gevaar kon zorgen. Bij een 

schitterende volley van Lauwers redde De Wilde met een al even schitterende 

kattensprong en tikte van onder de lat het leer in corner. 

Na een evenwichtig vierde kwartier, begon de druk van de thuisploeg toch toe te 

nemen. Janssens hield met een fantastische redding Van Hoof van de gelijkmaker 

nadat die de vrije trap van Nuyts met de kop verlengde. Toch klom De Kempen bijna 

op 1-3 voorsprong, na knap voorbereidend werk van Lauwers. Laureyssens stond 

oog in oog met De Wilde maar plaatste de wenkende kans nipt naast. In de 70’ ging 

op rechts de dreigende Van Steenbergen aan de haal, bracht laag achterwaarts 

voor, maar door de harde staat van het veld kon geen enkele ploegmaat zich goed 

positioneren om af te drukken. Het harde werk van de jonge bezoekers werd helaas 

niet beloond, wanneer Vennekens met wat geluk de bal voor de voet kreeg. Met een 

banaanschot net onder de lat, had Janssens geen schijn van kans. Meer zelfs, vijf 

minuten later schoot Vennekens aan de tweede paal een hoge voorzet binnen. Hij 

zorgde zo voor zijn hattrick en meteen ook voor de volle buit van zijn ploeg. De erg 

verdienstelijke bezoekers moesten tegen sluwe ervaring en harde duels het 

onderspit delven. 

 

FC De Kempen: Janssens, Van Steenbergen, Goris (87’ Van der Heiden), 

Dijkmans, Vervoort, Govers, Maes (46’ Vandenborre), Lauwers, Laureyssens, 

Nuyens, Wynants (83’ Vandeweghe) 

 

Doelpunten: 1’ Wynants 0-1, 15’ Maes 0-2, 18’ Vennekens 1-2, 80’ Vennekens 2-2, 

85’ Vennekens 3-2 

 

Gele kaarten: Nuyts, Lievens, Van Steenbergen 

Rode kaarten: geen 

Scheidsrechter: Jef Dijckmans 


