KFC DE KEMPEN - RVC HOBOKEN 1 – 0

De Kempen won al bij al verdiend, maar de driepunter kostte bloed, zweet en tranen
tegen een taai Hoboken. Geel-blauw probeerde van meet af aan de bezoekers aan
een hoog tempo en snelle balwisselingen het vuur aan de schenen te leggen. Zo
verdiende in de 8’ een mooie vlotte thuisaanval via enkele tussenstations meer,
maar het doelgevaar bleef achterwege. In de 12’ dropte Hoefnagels een goed
aangesneden vrije trap in de zestien, waarbij aan de tweede paal Spiessens net
naast schoot. Hoboken hield veel volg achterin, en probeerde dan maar gevaar te
creëren bij stilliggende fases. De balvaardige Zoubeir was bij momenten wel de
aanvaller waar de thuisdefensie de handen vol mee had. Kempen-keeper Verheyen
moest ingrijpen bij pogingen van Fofanah, Oucheikh en Zoubeir. Ook de vrije trap
van de bezoekende verdediger Van Der Westerlaken werd bijna in doel gedevieerd.
Voor De Kempen mikte Nesen in de 24’ te hoog, en aan de overkant kon Verlinden
geen gevaar putten uit lokaal balverlies. Voor de thuisploeg was spits Jansen het
sluitstuk bij een knappe aanval na een assist van Nesen. Zijn schot ging evenwel
over doel. Bezoeker Diaby vond in de 41’ thuisgoalie Verheyen op zijn weg. Het
betere voetbal kwam van De Kempen, maar Verheyen en de thuisverdedigers
moesten constant bij de pinken zijn omdat Hoboken meer dan eens in de zestien
voor dreiging zorgde.
Na de koffie moest bracht Zoubeir de bal voor de voeten van Diaby die zijn plaatsbal
naast mikte. Verheyen kende geen probleem met de lage vrije trap van Aters. De
Kempen bleef naarstig op zoek gaan naar het openingsdoelpunt, maar moest bij
balverlies zeer alert zijn omdat Hoboken de snelle Zoubeir met de lange bal telkens
probeerde te lanceren. In de 68’ zette De Kempen een zoveelste snelle aanval op
met snelle balcirculaties. Op links was Lauryssen sterk met de bal aan de voet en
bracht het leer laag voor doel waar Gielis van dichtbij de bal voorbij de kansloze Van
Houtven tegen de netten knalde. Hoboken moest nu offensief meer initiatief nemen
de ingevallen Van Der Westerlaken dwong Verheyen bij een lage center voor doel
tot een goede redding. In de 79’ had tot twee keer toe de voorsprong kunnen
verdubbeld worden. Nesen werd alleen voor doel afgezonderd en knalde buiten
bereik van de Hobokense portier. Zijn schot spatte op de paal. Bij de lokale aanval
die er op volgde, werd Hoefnagels door Lauryssen in stelling gebracht in de kleine
rechthoek. Dit keer redde Van Houtven miraculeus en hield Hoefnagels van de 2-0.
De bezoekers probeerden nog een slotoffensief te ontketenen, en met het kleinste
verschil bleef het in de toegevoegde tijd bijzonder spannend. De Kempen legde een
grote dosis grinta aan de dag, maar beet zijn tanden stuk op een defensief
Hoboken, dat op zijn beurt toch enkele keren doelman Verheyen op de proef stelde.
KFC De Kempen: Verheyen, Spiessens, Van Der Linden, Meynendonckx, Gielis,
Jansen, Hoefnagels (80’ Lauwers), Lauryssen, Van Den Putte (65’ Vanreusel),
Trommelen, Nesen (87’ Van Bouwel)

Doelpunten: 68’ Gielis 1-0
Gele kaarten: Trommelen, Diaby, Verlinden, Fofanah
Rode kaarten: geen
Scheidsrechter: Jan Nijs

