K.SINT JOB FC - KFC DE KEMPEN 1 – 3

De bezoekers schreven de eerste kans in de wedstrijd op hun naam. Hoefnagels
drong met de bal aan de voet de zestien binnen, maar schoot dan voorlangs en
naast. Het antwoord van de thuisploeg volgde snel. Na een slordigheid van
Bakkovens kon thuisspeler Bonaers aan de haal gaan, maar met een goede redding
hield De Winter de nul op het bord. Glenn Van der Linden kopte naast bij een vrije
trap van Meynendonckx, en even later had thuiskeeper Smits het geluk aan zijn kant
bij de voorzet van Geudens. Genar van Sint Job schoot laag naast. Lauryssen
bezorgde de lokale defensie al een hele tijd serieuze kopzorgen. In de 23’ zette hij
de actie op en legde breed achterwaarts, waar Meynendonckx met een streep de 01 scoorde via de paal. Even voor het half uur werd de aanval van De Kempen
opgezet via het duo Lauryssen-Geudens. Van Reusel kwam in de positie van
afwerker, maar gaf zijn schot onvoldoende kracht mee, zodat Smits kon redden.
Een klaar kijkende Meynendonckx stak door tot bij Geudens, die met een droge knal
de score verdubbelde. Op slag van rust leed Trommelen balverlies, en kon Genar
solo op doel afgaan en scoorde op een ideaal moment de aansluitingstreffer.
Na de rust trok de thuisploeg zich op aan de 1-2 van net voor de pauze. Toch liet De
Kempen ook nog kansen optekenen. Vanreusel bracht de bal goed hoog voor doel
en Geudens kopte via een verdediger in corner. In de 51’ glipte Geudens door de
buitenspel en stormde alleen op doel af. Heuten hanteerde als laatste verdediger de
noodrem, hetgeen hem de rode kaart kostte. Toch kon De Kempen niet imponeren
bij deze numerieke meerderheid, omdat ze minder scherp uit de kleedkamers waren
gekomen. Bij een tegenaanval van de thuisploeg was De Winter bij de pinken om
doelgevaar te voorkomen. Even voorbij het uur zag Bonaers zijn geplaatste bal op
de deklat terecht komen, en ontsnapte De Kempen aan de gelijkmaker. Enkele
minuten nadien kreeg Geudens te veel ruimte. De bezoekende spits kon controleren
en schoot dan snoeihard de 1-3 voorbij de kansloze Smits tegen de netten. Na
samenspel tussen Hoefnagels en Lauryssen was er bij De Kempen geen afwerker
voor doel. Een kwartier voor tijd legde Geudens de bal klaar voor Van den Putte.
Thuisgoalie Smits voorkwam met een knappe redding de 1-4. Het slotoffensief was
voor Sint Job. De knal van Somers zoefde naast en een minuut later vergat Jaspers
van dichtbij te scoren… De Winter redde! Ook het schot van Nuyts ging maar
centimeters naast. Voor De Kempen kwam Geudens nog in schietpositie, maar ook
hij schoot niet zo ver naast. De thuisploeg zette een sterk blok neer, waardoor De
Kempen stevig aan de bak moest om de driepunter mee huiswaarts te nemen.
Sint Job: Smits, Vanbosch, Lamberechts (70’ D’Huyvetter), Nuyts, Geladi (46’
Janssens), Jaspers, Bonaers, Genar, Stojanac (76’ Somers), Eggers, Heuten
De Kempen: De Winter, Van Der Linden Glenn, Verbaendert, Meynendonckx (78’
Vanlommel), Geudens, Hoefnagels (73’ Van Den Putte), Bakkovens, Vanreusel,

Van Der Linden Roy (89’ Heyns) , Lauryssen, Trommelen
Doelpunten: 23’ Meynendoncxk 0-1, 35’ Geudens 0-2, 44’ Genar 1-2, 64’ Geudens
1-3
Gele kaarten: Vanbosch
Rode kaarten: Heuten
Scheidsrechter: Daniel Bosmans

