KFC HERENTHOUT - KFC DE KEMPEN 1 – 1
In de eerste helft domineerde De Kempen, al was het doelgevaar aan de schaarse
kant. Een actie van Voets werd in de beginfase afgeblokt en even later werd de
noodrem door de lokale defensie gehanteerd om de doorgebroken Vanlommel te
stoppen. Michiels nam de vrije trap over de muur en binnen de kader, maar
thuisdoelman Matthees dook in de goede hoek. Bij een corner op het half uur was in
de kleine rechthoek voor de lokale kooi een schermutseling, maar finaal kon in het
geharrewar de bal toch ontzet worden. Opnieuw werd daarna een schot van Voets
andermaal afgeblokt. Herenthout had zich tot dan beperkt tot de lange bal en geen
enkele kans kunnen afdwingen. Toch was de beste kans voor de rust voor de
thuisploeg, wanneer uit het niets Le Blon een wenkende kans naast schoot. Als
laatste wapenfeit voor de koffie, noteerden we nog een poging van Voets die te
hoog gemikt was.
Vroeg in de tweede helft kwam na balverlies ter hoogte van het middenveld
achteraan Kempen-verdediger Michiels in de problemen. Doelman Kersmaekers zat
er in eerste instantie goed tussen, maar de tweede bal werd laag van uit de tweede
lijn door Van Genechten tegen zijn ex-ploeg binnen geschoten. Het antwoord van
De Kempen volgde snel en Geudens zag zijn kopbal door Matthees met een
prachtige redding gepareerd. Dillen trapte voor de gastheren een wenkende kans
over de kooi van Kersmaekers. Wanneer Van Genechten even later de buitenspel
omzeilde vond hij de Kempen-doelman op zijn weg. Aan de overkant bracht de paal
redding bij een poging van Geudens. Wanneer Heyns bij een corner het luchtduel
won, zag hij zijn kopbal gered door Matthees die zo de 1-1 voorkwam. De Kempen
duwde nu het gaspedaal helemaal in, hetgeen een tijd lang resulteerde in een
belegering voor de kooi van de thuisgoalie. De knal van Vanlommel richting doel
belandde op een verdediger. Even later stond diezelfde Vanlommel opnieuw aan
het kanon, maar zijn schot werd door een Herenthout-verdediger in corner gewerkt.
Driemaal is scheepsrecht dacht Vanlommel, maar Matthees bracht bij zijn derde
poging redding. In de 68’ zette Voets de actie op en legde breed op Vanlommel die
dit keer Matthees het nakijken gaf met de verdiende gelijkmaker tot gevolg. De
Kempen leek er op en erover te gaan, maar de teruglegger van Steurs vond geen
afwerker van dienst. Voets zette de actie nog eens op, maar Matthees zat er goed
tussen. De rebound leverde voor De Kempen een zoveelste corner op. Bij deze
hoekschop werd de bal door een verdediger bijna in eigen doel gewerkt. Met nog
ruim 10’ te gaan probeerde Voets het van uit de tweede lijn, maar zijn schot zoefde
naast. De poging van Vanlommel was te centraal en Matthees stond goed geplaatst.
Aan de overkant nam Peeters een ontzette bal in één tijd op de slof. Het leer spatte
op de lat en De Kempen was de voetbalgoden dankbaar. In de 83’ probeerde
Geudens, in de kleine rechthoek fel op de huid gezeten, het draaiend en kerend tot
drie keer toe, waarbij finaal de bal rakelings naast ging. Hetzelfde overkwam
Vanlommel in de blessuretijd wanneer zijn schot centimeters naast de kooi zoefde.

FC Herenthout: Matthees, Van Den Vonder, Beirinckx, Peeters, Dillen,
Janssens,J.Le Blon (74’ Buts), Luyten (46’ Lietar), Holemans, De Winter (68’N. Le
Blon), Van Genechten
De Kempen: Kersmaekers, Van Hove, Heyns, Michiels, Vanlommel, Geudens,
Voets, Van Den Putte (64’ Van Gansen), Bakkovens (83’ Maes), Steurs,
Meeuwssen (64’ Nuyens)
Doelpunten: 50’ Van Genechten 1-0, 68’ Vanlommel 1-1
Gele kaarten: Meeuwssen, Holemans, J.Le Blon, Dillen, Nuyens, Van Gansen,
Buts, Lietar
Rode kaarten: Van Gansen (2 x geel), N. Le Blon
Scheidsrechter: Kenneth Greefs

