FC WEZEL SPORT - KFC DE KEMPEN 3 – 6
De topper op de vijfde speeldag in eerste provinciale werd een spektakelstuk waarin
de netten 11 keer trilden. Twee bezoekende doelpunten werden wegens buitenspel
afgekeurd. Indien de thuisploeg, net zoals De Kempen aan 100% had afgewerkt,
zou na 90’ een 6-6 uitslag op het scorebord gestaan hebben.
Wezel begon enorm sterk aan de wedstrijd, met snelle balwisselingen en een
verschroeiend tempo. Ex-Kempen speler Hangisi zorgde voor het eerste schot
tussen de palen, maar Verheyen pakte simpel. Enkele minuten later werd Hangisi
centraal goed aangespeeld en plaatste dit keer de bal buiten bereik van Verheyen in
de kooi: 1-0. Na balverlies bij de bezoekers in het middenveld, dreigde de snelle
Grepi in de zestien. In de 12’ kopte de vrij staande Poorters aan de tweede paal de
hoge vrije trap overhoeks binnen. Zo stond het na een sterk openingskwartier van
de gastheren dik verdiend 2-0. In het tweede kwartier moest de thuisploeg wat gas
terug nemen, en zo kon De Kempen het evenwicht herstellen. Van Bouwel bracht
van op links de bal gevaarlijk voor doel. Aan de overkant ging Grepi op snelheid er
van door en in de korte hoek bracht Verheyen redding. In het derde kwartier kwam
de bezoekende motor helemaal op toerental. Hoefnagels veroverde de bal en
dribbelde zichzelf in schietpositie. Met een lage knal mooi in de hoek scoorde hij de
aansluitingstreffer. Nadat Nesen voor de assist zorgde, scoorde aan de eerste paal
Jansen van uit buitenspel. De Kempen zette nog voor de rust orde op zaken en
Gielis kopte de assist van Lauryssen voorbij De Bisschop. Toch werd het ei zo na
nog 3-2, maar Verheyen voorkwam de goal in de korte hoek na de poging van
Teker.
Vroeg in de tweede helft klom De Kempen op voorsprong. De voorzet van Nesen
werd weggewerkt in de voeten van Gielis. De bezoekende kapitein knalde de 2-3
genadeloos binnen. Lokale verdediger Poorters kopte een hoge center naast, en
even later werd bij het uitverdedigen doelman Verheyen onder druk gezet waardoor
de bal door de thuisaanval veroverd werd, maar dan finaal niet verzilverd werd in
een doelpunt. Bij een volgende fase was de aanstormende Grepi net te laat om een
strakke voorzet te beroeren. Aan de overkant lukte het wel, wanneer aan de eerste
paal Jansen de scherpe voorzet van Van Bouwel staalhard binnen kopte: 2-4.
Spiessens scoorde nadien nog in de rebound, maar de grensrechter signaleerde
buitenspel. Wezel stak zijn neus nog eens aan het venster bij een hoekschop die
aan de eerste paal door Teker gevaarlijk op doel gekopt werd. De bezoekers
demonstreerden hun efficiëntie met snel combinatievoetbal via Gielis en Hoefnagels
waarbij de thuisdefensie compleet uit verband werd gespeeld. Lauryssen was de
afwerker van dienst: 2-5. Even later scoorde diezelfde Lauryssen met een
afgeweken schot en van 2-0 stond het zowaar 2-6. In de slotfase raakte Van Bouwel
de bal compleet ongelukkig met de voet, en de owngoal was meteen goed voor de
3-6 eindstand. Verheyen voorkwam uiteindelijk nog de 4-6 door redding te brengen
bij de kopbal van Poorters.
Nadat De Kempen in het eerste kwartier zijn meerdere moest erkennen in een
indrukwekkende thuisploeg, zette geel-blauw met een collectieve sterke prestatie de

scheve situatie met overtuiging recht.
Doelpunten: 6’ Hangisi 1-0, 12’ Poorters 2-0, 33’ Hoefnagels 2-1, 37’ Gielis 2-2, 51’
Gielis 2-3, 62’ Jansen 2-4, 73’ Lauryssen 2-5, 76’ Lauryssen 2-6, 84’ Van Bouwel 36 (owngoal)
Gele kaarten: Rombouts, 40’ Van Veldhoven, 44’ Van Bouwel
Rode kaarten: geen
Scheidsrechter: Jan Nijs
FC De Kempen: Verheyen, Spiessens, Meynendonckx, Gielis, Jansen (81’
Lauwers), Hoefnagels (73’ Vanreusel), Lauryssen (83’ Van Der Linden), Van Den
Putte, Van Bouwel, Trommelen, Nesen

