
KFC WECHELDERZANDE  -  KFC DE KEMPEN B  1 – 2 

FC De Kempen brak op Wechelse bodem alleszins het record wat betreft de 

gemiddelde leeftijd van de ploeg. Het merendeel van de spelers was jonger dan 18. 

Het openingskwartier werd gekenmerkt door veel middenveldspel en weinig 

doelgevaar. Op het kwartier schoot voor de thuisploeg Verbaeten de vrije trap in de 

muur. Bij een snelle tegenaanval van De Kempen mikte Amziane te hoog. De 

Kempen kwam even later goed weg wanneer Lefever een hoekschop tegen de paal 

kopte. Nadat bezoeker Moorkens nog naast de Wechelse kooi knalde, moest 

doelman Boons ver uit doel om een lokale aanval onschadelijk te maken. Moorkens 

had rond het half uur de 0-1 aan de voet, maar zijn schot was te hard en te hoog 

gemikt. Aan de overkant omzeilde Lefever de buitenspel, en mocht alleen op doel 

afgaan. Met een goede tussenkomst voorkwam doelman Boons de 1-0. 

Wechelderzande was in het derde kwartier toch nadrukkelijker aanwezig in de 

zestien. Zo kon Grielens randje buitenspel op doel afstormen, maar zijn stifter over 

Boons plofte pardoes op de deklat. Enkele minuten voor de rust ging het afgeweken 

schot van thuisspeler Smits maar nipt naast. 

In de tweede helft was het even wachten op het eerste doelgevaar. Nadat er in de 

bezoekende defensie te veel getalmd werd, kreeg Grielens een wenkende kans die 

hij helaas veel te hoog over schoot. Met het vertoon op de grasmat viel lange tijd 

niet direct een schoonheidsprijs te winnen. Het was wachten tot de 70’ wanneer een 

Nuyens met een achterwaartse assist voor dreiging zorgde. Een kwartier voor 

affluiten legde Moorkens zijn belager op snelheid in de luren. De vinnige aanvaller 

legde breed op Laureyssens, die na een goede controle zichzelf in schietpositie 

bracht. Met een rake trap voorbij doelman Knaepkens deed hij de netten trillen en 

stond het 0-1. De vreugde was echter van korte duur, want even later mocht na een 

obstructiefout Wechel een vrije trap nemen. Je zou denken aan een onrechtstreekse 

vrijschop, maar Verbaeten trapte rechtstreeks binnen in de verste hoek voorbij de 

verraste Boons. Diezelfde Boons aarzelde even later bij een hoge bal die lang 

onderweg was, maar wierp zich dan toch subliem voor de voeten van Van Hoeck 

om het schot op doel te redden. Het venijn zat ‘m in de blessuretijd, wanneer 

Nuyens een vrije trap hoog voor doel bracht. Goris mengde zich in het bos van 

thuisverdedigers, en kreeg de bal op de rug. Knaepkens stond op het verkeerde 

been, en de 1-2 was een feit. Het jonge team van trainer Vets sleepte op basis van 

inzet en vechtlust de driepunter in de wacht. 

 

FC De Kempen: Boons, Van De Water (87’ Haest), Goris, Heyns, Van 

Steenbergen, Van De Perre, Van Eyck (46’ Nuyens), Verhoeven (78’ Puts), 

Laureyssens, Amziane, Moorkens 

 

Doelpunten: 77’ Laureyssens 0-1, 79’ Verbaeten 1-1, 92’ Goris 1-2 

Gele kaarten: Amziane, Nuyens, Van Hoeck 

Rode kaarten: geen 

Scheidsrechter: Stef Slegers 


