KSK BRANDDONK - KFC DE KEMPEN 0 – 1
Met een 0 op 9 moest De Kempen op bezoek bij Branddonk dat kon terugblikken op
een 9 op 9. En de Retienaren behaalden hun overwinningen niet tegen de eerste de
beste, want zowel Berg en Dal als Herentals trokken in de voorbije wedstrijden
tegen groen-zwart aan het kortste eind.
De Kempen nam het openingskwartier voor zijn rekening en domineerde het
wedstrijdgebeuren. In de 3’ trapte Geudens voor De Kempen de vrije trap gevaarlijk
op doel, maar verdediger Van Malten stak er zijn hoofd tussen. Hoefnagels
ondervond de eerste vijf minuten aan den lijve dat hij opnieuw met stevige
tussenkomsten de te viseren speler was. In de 8’ bracht Ndagano de bal laag voor
doel, en Glenn Van der Linden moest zich reppen om het gevaar voor de
aanstormende thuisaanvaller Jansen onschadelijk te maken. In de 16’ bracht Gielis
goed voor doel en Geudens kopte krachtig op de deklat. De bal kaatste tegen het
achterhoofd van Branddonk-doelman Veraghtert en botste dan pardoes net voor de
doellijn. De thuisploeg ontsnapte hierbij aan de 0-1. Na het openingskwartier
herstelde de thuisploeg het evenwicht. Groen-zwart mocht een lange reeks van
corners trappen, en bij één ervan knalde Van Malten van uit de tweede lijn gevaarlijk
op doel. Kempen-keeper Verheyen was evenwel bij de pinken en werkte andermaal
in corner. Even voor het half uur zorgde Ndagano voor het voorbereidend werk, en
zag Jansen zijn gekraakt schot over doel gaan, met de zoveelste hoekschop tot
gevolg. Ook De Kempen stak zijn neus nog eens aan het venster bij een hoekschop
van Hoefnagels en een dreigende Bakkovens in de zestien. Het slotakkoord van de
eerste helft was voor de thuisploeg. Glenn Van der Linden moest redding brengen
op de doellijn, en even later kopte Janssens over en naast. Een listig hard getrapt
voorzet-schot van Pauwels ging aan de tweede paal naast de kooi van Verheyen.
Vroeg in de tweede helft klommen de bezoekers op voorsprong. Gielis trapte een
ontzette bal niet eens hard, maar wel goed gemikt op doel. Net onder de lat en
buiten bereik van Verachtert plofte het leer tegen de netten. Snel na de
openingsgoal nam Gielis de voorzet van Lauryssen in één tijd op de slof, echter ook
pal op doelman Verachtert. Aan de overzijde kreeg Rommes een mogelijkheid om
te dreigen, maar de lokale aanvoerder raakte de bal onzuiver. Net voor het uur lag
de ruimte op links, waarvan Hoefnagels profiteerde. Hier zat meer in, maar een
verdediger van Branddonk kon ontzetten. Aan de overkant vond Ndagano doelman
Verheyen op zijn weg. Ondertussen had Branddonk de druk opgedreven door met
agressief karaktervoetbal in duel te gaan. Dit gaf in de 82’ De Kempen een unieke
countermogelijkheid. Het schot van Lauryssen ging laag nipt naast. In de 88’ kwam
Gielis oog in oog met thuisgoalie Verachtert. Laatstgenoemde voorkwam de 0-2
door in corner te werken. In de slotminuten trapte Vos een strak aangesneden vrije
trap tot in de kleine rechthoek. Niemand kon er zijn voet tegen zetten, waardoor de
bal rechtstreeks naast de paal in doel dreigde te gaan. Met een reuzereflex in de
vorm van een kattensprong, ranselde Verheyen de bal uit zijn kooi en bezorgde zijn
ploeg op die manier de overwinning.

FC De Kempen: Verheyen, Glenn Van der Linden, Meyenendonckx, Gielis, Geuden
(75’ Voets), Hoefnagels (88’ Roy Van der Linden), Van Den Putte, Bakkovens,
Lauryssen (85’ Vanreusel), Trommelen, Vervoort
Doelpunten: 47’ Gielis 0-1
Gele kaarten: Rommes, Van den Putte, Gielis, Lauryssen, Glenn Van der Linden
Rode kaarten: geen
Scheidsrechter: Robin Versweyveld

