
AC OLEN  -  KFC DE KEMPEN B  1 – 3 

De Kempen heeft aan ’t fabriek van Olen een verdiende driepunter veroverd nadat 

de geel-blauwen er op het veld een bijzonder aangenaam kijkstuk van maakten. 

Toch kwam de thuisploeg al vroeg in de wedstrijd op voorsprong nadat een 

onzorgvuldig uitverdedigen werd afgestraft. Van Accom gaf Janssens met een lage 

schuiver naast de paal het nakijken in de 2’. De Kempen liet zich niet uit het lood 

slaan door deze vroege treffer. De repliek kwam er al snel via de beweeglijke 

Amziane die slalommend dreigde in de zestien. In de 17’ bracht Maes de bal voor 

doel, maar Laureyssens talmde te lang en liet zich de kans op de 1-1 ontfrutselen. 

Enkele minuten later trapte Vanlommel een listige plaatsbal die door thuisdoelman 

Vercammen met een schitterende redding van onder de lat gehaald werd en de 

gelijkmaker verijdelde. Op het half uur bracht Maes opnieuw knap voor doel, maar 

geen van zijn ploegmaats stond op de juiste plaats. De Kempen was één en al 

dominant en demonstreerden hun meesterschap met mooi combinatievoetbal en 

snelle balcirculatie. Vanlommel kende pech wanneer hij nog voor het half uur met 

een blessure aan de kant moest. De doorgebroken Wynants werd in de grote 

rechthoek foutief onderuit gehaald. Een penalty was het gevolg, maar erger nog 

voor de bezoeker moest er richting ziekenhuis gereden worden vermits men een 

sleutelbeenbreuk vreesde. Lauwers bracht zijn ploeg verdiend langszij van op de 

stip. De bezoekende druk bleef aanhouden, en de ingevallen Moorkens vond AC-

keeper Vercammen op zijn weg, waarna de bal in de kluts nog van de lijn gered 

werd door een thuisverdediger. Amziane lanceerde Maes met een schitterende 

assist. De blonde aanvaller had misschien zijn eigen kans kunnen gaan, maar koos 

voor de assist die Moorkens niet goed kon onderscheppen. De laatste bezoekende 

dreiging voor de koffie kwam van Laureyssens. AC Olen mocht zich gelukkig prijzen 

dat de overmacht van De Kempen halfweg niet in doelpunten was omgezet.  

Na de koffie moest Kempen-doelman Janssens al snel een vrije trap van Soontjens 

pakken. In de 52’ trapte Lauwers met veel effect een hoekschop in de verste paal 

rechtstreeks binnen en de verdiende 1-2 voorsprong was meteen een feit. Nog voor 

het uur bracht Maes de bal voor doel waar Moorkens met een rake kopbal 

Vercammen in de luren legde: 1-3. De Kempen bleef de kansen bij mekaar 

voetballen. Het schot van Maes ging nipt voorlangs buiten, en op het uur kon 

diezelfde Maes op snelheid doorgaan. Vercammen moest ver uit zijn kooi en finaal 

ging de poging van Maes over doel. Amziane ging met de bal aan de voet offensief 

aan de haal en dreigde andermaal in de zestien. Met nog twintig minuten te gaan 

moest De Kempen dan toch wat gas terug nemen, omdat Olen iets nadrukkelijker 

op zoek ging naar de aansluitingstreffer. Kempen-doelman Janssens moest buiten 

de zestien koppend redding brengen. Een thuisspeler leek met een lob te gaan 

scoren, maar het leer werd op de lijn nog net op tijd weg gekegeld. In de 84’ moest 

Dijkmans na een drieste tackle van Soontjens geblesseerd van het veld. Met tien 

moest De Kempen het wedstrijdeinde vol maken. Janssens was in de slotfase nog 

bij de pinken wanneer hij een schot van uit de tweede lijn redde. 

 



FC De Kempen: Janssens, Goris, Dijkmans, Wynants (38’ Moorkens), Van De 

Perre, Van Steenbergen, Maes, Lauwers, Laureyssens, Vanlommel (Moorkens), 

Amziane (81’ Haest) 

 

Doelpunten: 2’ Van Accom 1-0, 38’ Lauwers 1-1, 52’ Lauwers 1-2, 57’ Moorkens 1-

3 

Gele kaarten: Van Steenbergen 

Rode kaarten: geen 

Scheidsrechter: Jozef Lenaerts 


