WITGOOR DESSEL - FC DE KEMPEN 3 – 1
De Kempen liep op Desselse bodem een zure nederlaag op, en Witgoor kon daarbij zijn
gevaarlijkste wapen hanteren, nl. de tegenaanval.
Kempen-keeper Verheyen moest rond het kwartier een niet ongevaarlijke poging van
Hannes in twee tijden onschadelijk maken. Even later was het de beurt aan Van Genechten
die op de counter andermaal op Verheyen stuitte. Even voor het half uur infiltreerde Van
der Linden met de bal aan de voet naar binnen. Zijn schot werd door Witgoor-doelman
Hoskens gepareerd, en het doelpunt dat Voets in de rebound scoorde werd wegens
buitenspel afgekeurd. Vanreusel loste dan een pegel richting linker kruising, maar Hoskens
pakte uit met een schitterende redding. Op slag van rust zorgde een snelle lokale
tegenaanval via Van Genechten opnieuw voor gevaar. Aan de tweede paal stond Hannes in
schietpositie, maar doelman Verheyen hield zijn netten schoon.
Vroeg in de tweede helft moest Hoskens alles uit de kast halen om een afgeweken schot
van Van Der Linden te redden. Aan de overkant dribbelde De Pachter zich voorbij twee
belagers, om dan koelbloedig de 1-0 binnen te schieten. De gelijkmaker die Geudens
scoorde, werd door twijfelachtig buitenspel afgekeurd. De Pachter bracht na een snelle
uitbraak Hannes in stelling, die de 2-0 voor zijn rekening nam. Een counterend Witgoor was
nu helemaal op toerental gekomen, en een snelle tegenaanval via Van Genechten werd in
eerste instantie door Verheyen nog knap gered. Het was slechts uitstel van executie, want
bij een zoveelste counter vond Van Genechten aan de tweede paal De Pachter, die met zijn
tweede van de namiddag de 3-0 op het bord bracht. De Kempen slaagde er niet in te
scoren, omdat Hoskens beresterk stond te keepen. En als hij dan toch eens verslagen was,
bracht op de lijn een verdediger tot twee keer toe redding. In de slotfase van de wedstrijd
kon Geudens voor De Kempen nog milderen, nadat hij de voorzet van Voets binnen werkte.
Echter, met nog een drietal minuten + blessuretijd voor de boeg, besefte men in het
bezoekende kamp dat de kloof te groot was en dus moest geel-blauw voor de tweede keer
op rij met lege handen huiswaarts.
FC De Kempen: Verheyen, Verbaendert (75’ Meynendonckx), Gielis, Geudens, Hoefnagels,
Voets, Van den Putte (81’ Lauwers), Bakkovens, Vanreusel, Van Der Linden (75’Lauryssen),
Trommelen
Doelpunten: 50’ De Pachter 1-0, 66’ Hannes 2-0, 76’ De Pachter 3-0, 87’ Geudens 3-1
Gele kaarten: geen
Rode kaarten: geen
Scheidsrechter: Robin Versweyveld

