KFC DE KEMPEN A - KFC ANTONIA A 3 – 1
In de eerste minuut leverde Vanreusel een gemeten assist af tot bij Nesen, die op
zijn beurt de bal voor doel bracht. Meynendonckx had een unieke schietkans maar
mikte naast en te hoog. De thuisploeg domineerde in het openingskwartier en een
mooie vloeiende collectieve aanval in de 8’ resulteerde in een doelpunt van Jansen
dat wegens buitenspel terecht werd afgekeurd. De bezoekers beperkten zich tot dan
door massaal terug te plooien, en De Kempen was niet bij machte om de roodgroene defensieve muur te slopen. Tijdens het tweede kwartier kwam Antonia beter
in de match, en zo konden de bezoekers enkele hoekschoppen nemen. In de 22’
werd een bezoekende vrije trap in de zestien gedropt. De thuisdefensie kon niet
ontzetten en wanneer de bal voor de voeten van Verbist viel, knalde de bezoekende
middenvelder onhoudbaar in het dak van het doel. Na deze koude opdoffer drukte in
het derde kwartier De Kempen terug zijn stempel op het wedstrijdgebeuren, maar
tot scoren kwamen de gastheren niet en dus trok men met een 0-1 richting
kleedkamer.
De thuisploeg begon gretig aan de tweede helft en een vlotte aanval in de 50’ leidde
tot de gelijkmaker. Van op rechts werd de bal voor doel gebracht en Nesen schoot
snoeihard op doel. Met een miraculeuze redding weerde Van Nooten het schot,
maar Lauryssen stond goed geplaatst om uiteindelijk de verdiende gelijkmaker
tegen de netten te schieten. De thuisploeg bleef op zijn elan doorgaan en voetbalde
duidelijk met meer vertrouwen om het laken naar zich toe te trekken. Dat gebeurde
nog voor het uur, nadat Vanreusel een assist op de slof nam en met een lage knal
keurig in de hoek Van Nooten voor een tweede keer verschalkte. De bezoekers
moesten nu uit een offensiever vaatje gaan tappen, wilden ze niet met lege handen
huiswaarts keren. De ingevallen Van Kemseke stormde op doel af en stuitte dan op
thuisdoelman Verheyen die in de korte hoek in corner werkte. Jansen bracht voor
De Kempen de bal nog eens gevaarlijk voor doel, waarbij Van Nooten voor de neus
van Gielis redding bracht. In de 70’ probeerde bezoeker Van Der Voort het van ver
met een lage knal. Verheyen stond evenwel paraat. De Kempen slaagde er in zijn
voorsprong te vergroten in de 74’. Na een snelle uitbraak op links werd de bal voor
doel gebracht en Vanreusel was goed gevolgd en bleef net uit de greep van zijn
belager om de 3-1 te scoren. In het laatste kwartier controleerde de thuisploeg de
wedstrijd, terwijl de bezoekers niet bij machte waren om een slotoffensief te
ontketenen en de thuisdefensie nog in de problemen te brengen. Bijna werd het nog
4-1 nadat Jansen de bal voor doel bracht, maar de deviatie van Gielis nog kon
gered worden door de bezoekende keeper.
KFC De Kempen speelde met: Verheyen, Spiessens, Van Der Linden,
Meynendonckx (90’ Van Bouwel), Gielis, Jansen, Lauryssen (87’ Lauwers), Van
Den Putte, Vanreusel (82’ Van Den Broeck), Trommelen, Nesen
Doelpunten: 23’ Verbist 0-1, 50’ Lauryssen 1-1, 58’ Vanreusel 2-1,
74’ Vanreusel 3-1

Gele kaarten: Van Sanden, Clemente Alonso, Gielis, Van Der Linden, Van Nooten,
Rode kaarten: Van Sanden (2 x geel)
Scheidsrechter: Lennert Coeck

