
Beekhoek begon het best aan de wedstrijd met

een wenkende kans voor Jef Laenen' Maar

die drukte te zwak af om doelman De Beck

dn verlegenheid te brengen' Weelde reageerde

met Qen afgeblokt schot"van Van Breda'

Halfiveg de eerste heift hing de 1-0 in de iucht:

Jef Laenen verscheen los voor doel, maar

strandde jammerlijk op de attent uitgekomen

De Beck. De bezoekers lieten zich evenmin

onbefuigd. Een forse uithaal van Van Raak

vloog rakelings naast en Vrancken zag zrjn

pegel gestopt door Raf Van Lommel' Inmid-

dels was de geblesseerde Peter' Boschmans

(adductoren) vervangen door de wederoptre-

dende Kevin Wijnants. Spanning in de slot-

fase van de eerste helft met een knap schot van

Gert Mertens onderkant lat. Dat was slechts

uitstel, want één minuut later trapte Steven

Vanhout met een weergaloze vrijschop zijn
ploeg verdiend op 1-0. De vreugde was echter

van korte duur. Twee minuten later bediende

Kharichef Van Raak bij een geharrewaar voor

het Beekhoekdoel. Van Raak scoorde veffas-

send de gelijkmaker. Deze treffer werd fel

aangevochten door de thuisspelers, omdat bij

deze fase doelman Raf Van Lommel op het

cruciaal ogenblik een duwtje in de rug kreeg'

BeekhoekWee/de;KevlnWynontsmetdeboloandevoetenz1nploegmtlotsAndyVer'
wimp en de hatf verdoken êen Mertens proberen de sterke bezoekende verdedígng te

. verscholken.

Een fout die niet bestraft werd, zodat Weelde

goedkoop aan de gelijkmaker geraakte.

In de tweede helft bleven beide ploeg sterk aan

mekaar gewaagd. Gert Mertens nam De Beck

vruchteloos op de korrel en op pas van l-aenen

mikte Mertens over. Weelde dreigde op zijn

beurt met een schot van Kurt Buyens tegen de

paal.

Twintig minuten voor tijd kende Jef Laenen

pech met een voorzetschot tegen de lat. Aan de

óverzijde knalde Van Breda nog een mogelijk-

heid op een secure Raf Van Lommel. Weelde

was zeker geen slechte ploeg. Met Gefi

Mertens en Willem Dams terug in de basis

in de plaats van Stef Vandeperre en Killian

Schoonis, hield Beekhoek alleszins verdiend

een punt in eigen huis.


