KVV DUFFEL - KFC DE KEMPEN 0 – 0
Met thuisdoelman Smets in een glansrol beet De Kempen zijn tanden stuk op de
thuisdefensie. Het zat de bezoekers op het kleine speelveld geen moment mee:
ofwel stak er nog net een verdediger tussen, ofwel botste de bal net niet goed, ofwel
stond de zestien overbevolkt door de gastheren, ofwel zat de dekselse Duffel-portier
er als sluitstuk nog tussen.
De Kempen greep de thuisploeg aan een hoog tempo met fraai combinatievoetbal
direct bij de keel. Smets redde al vroeg in de match een poging van Geudens op
aangeven van Gielis. Een schot van Verbaendert week af, maar doelman Smets
ranselde het leer uit zijn kooi. Een schuchter antwoord van de thuisploeg was een
voorzet-schot van De Voecht. Een voorzet van Verbaendert werd door Hoefnagels
aan de eerste paal binnen gekopt, maar andermaal redde Smets. Op het kwartier
schudde de thuisgoalie een knappe reflex uit zijn mouwen bij de poging van Gielis.
Glenn Van der Linden legde met een borstcontrole klaar voor Geudens, maar
doelman Smets… jawel! Aan de overkant moest Bakkovens zich reppen door een
hoge center in corner te koppen. Van Mullem kopte de hoekschop over doel. Enkele
minuten later zoefde het schot van Elayadi over. Smets voorkwam voor de
zoveelste maal de 0-1 door laag in de hoek het schot van Hoefnagels te weren. Snel
erna was er een reuzesafe van Smets bij het schot van Roy Van der Linden. Voorbij
het half uur was Van Den Putte bij de pinken door de bal in hoekschop te kegelen
alvorens de thuisploeg kon dreigen.
Na de pauze kwam Duffel iets offensiever uit de kleedkamer. Toch moest uitblinker
Smets al snel aan de bak en redde het schot van Voets op aangeven van Roy Van
der Linden. In de 50’ stak Voets door tot bij Gielis, wiens schot naast de kader ging.
Hetzelfde overkwam Roy Van der Linden bij een lage vrije trap in de 54’. Net voor
het uur redde Kempen-doelman Verheyen met een goede safe het schot van
Elayadi. De minuten tikten weg, maar De Kempen bleef naarstig op zoek gaan naar
het doelpunt. Roy Van der Linden trapte een vrije trap hard in de muur, en Gielis
zag zijn poging met de voet gered door doelman Smets. Even later zat Smets eerst
op de bal voor de aanstormende Gielis. Wanneer Trommelen in de 80’ de actie
opzette, kwam Vanreusel tot een schot, dat door Smets gered werd. Nadat
thuisspeler Eggers een vrije trap hard in de muur schoot, konden de bezoekers
uitbreken. Glenn Van der Linden dook voor doel op en scoorde, maar wegens
buitenspel werd het doelpunt afgekeurd. Smets dook in het slotoffensief nog gepast
in de voeten ban Bakkovens, en zo bleef het 0-0 na een aangename wedstrijd. De
Kempen slaagde er niet in om op de kleine ruimte de thuisdefensie te ontwrichten.
De geel-blauwe supporters toonden zich na de prestatie en de 10 op 12 best
tevreden.
KFC De Kempen: Verheyen, Glenn Van der Linden, Verbaendert, Gielis, Geudens
(65’ Lauryssen), Hoefnagels, Voets (73’ Trommelen), Van den Putte, Bakkovens,
Vanreusel (88’ Lauwers), Roy Van der Linden

Gele kaarten: Gielis, Bakkovens, Verbaendert
Scheidsrechter: Frans Gillis

