
Reekhoek won vlot maar zonder overtuigende
cijfers tegen Meerle. De thuisploeg had ieelal
balbezit. Het sprekend overwicht kon evenwel
niel. in de nodige doelpunten omgezet worden.
Al na twee minuten knalde Ral Hannes over
na een voorzet van Philip Vangheel. Halfiveg
de eerste helft was het de beurt aan Hans Ceus-
ters om een degelijke mogelijkheid naast te
koppen. Halve kansen genoeg, maar de afuer-
king liet te wensen over.
VIak na de pauze lukte het wel: na een terug-
leggertje van Raf Hannes trof Hans Ceusters
raak: l-0. De ban was gebroken. Wat later, na
een hoekschop van Raf Hannes, kopte Hans
Ceusters rakelings naasf.
Twintig minuten voor tijd viel de beslissing:
na een hoekschop van Raf Hannes stond
Wiltem Dams op de juiste plek om de voor-
sprong te verdubbelen. Geen minuut later was
de concentratie even weg en moest Willem
Dams naar de noodrem grrjpen in de gevaar-
lijke zone. Vanop de strafschopstip bracht
Vissers er terug een beetje spanning in. Na
deze aansluitingstreffer viel er nochtans niet
vegllq€qilg beleven. Beekhoek bleefde toon

. aangeven, maar scoren lukte niet meer. Meerle
van zijn kant kwam omzeggens niet meer in
het stuk voor en mocht zich nog gelukkig
prijzen metdeze2-1.

Na leider Minderhout heeft Beekhoek nu
ook de scalp van kopploeg St.-Jozef beet.
Een goalt-ie van Jef Laenen en niet van Hans
Ceusters zoals de maandagkranten berichtten,
volstond voor de volle buit. Daarmee haalden
de pappenheimers van trainer Wim Wuyts een
12 op 12 en deden ze een prima zaak in het
klassement. Beekhoek rukte op naar de 5d.
plaats. met slechts eén puntje achterstand op
de top drie. Daarmee overtreft nieuwkomer
Beekhoek vooralsnog de stoutste verwach-
tingen. In plaats van de oorspronkelijke doel-
stelling om het behoud te verzekeren. mag
groen-wit nu naar bciven kijken en stilaan gaan
dromen van de eindronde! .

Voor deze verplaatsing kon Wim Wuyts
op zijn sterkste lormatie rekenen. Het werd
een open wedstrijd met wisselende kansen.
De Gelenaars waren onder meer gevaarlijk
met een pegel tegen de paal. Na ruim een
uur scooïde Jef Laenen het beslissend doel-
punt. Het laatste halfuur gebzurde niet veel
meer: Beekhoek ging met succes zijn krappe

voorsprong verdedigen en speculeerde op
de counter. St.-Jozef slaagde er niet meer in
de goed georganiseerde Beekhoekdefensie
te ontwrichten. Voor de komende verplaat-
sing naar het ambitieuze Poederlee lopen
Willem Dams en Seppe Peeters er niet bij: zij
vertrokken op skivakantie!


