KFC DE KEMPEN - K.KONTICH FC 2 – 0
Kontich was in de eerste helft de betere ploeg, maar ging met een 0-0 rusten. In de
tweede helft hadden de bezoekers hun beste pijlen verschoten, en dit zou
uiteindelijk aan de basis liggen van hun nederlaag.
Al in de 9’ kreeg Victor De Cock plots de vrije baan richting doel na een mistasten in
de thuisdefensie. De bezoekende aanvaller kon evenwel doelman Verheyen niet
verschalken. Geudens dreigde voor de thuisploeg, maar een verre inworp van de
bezoekers zorgde in de kleine rechthoek opnieuw voor gevaar. Kempen-keeper
Verheyen was andermaal bij de pinken en bracht redding. Diezelfde Verheyen ging
in de 16’ goed plat bij een schot van Dekleermaeker. Aan de overzijde ging het
schot van Hoefnagels naast. In de 21’ kreeg centraal Sucu Ozan te veel ruimte en
zag hoe Verheyen opnieuw redding bracht. Voor De Kempen bracht Vanreusel een
hoge center voor de kooi van de bezoekers. Snyders zat er nog nipt met een vuist
tussen, maar dat was voldoende om het gevaar af te wentelen. Vijf minuten voor de
rust bracht Roy Van der Linden de bal hoog voor doel. Geudens won het luchtduel
en kopte op doel, waar Snyders de bal net onder de lat in corner tikte.
Vroeg in de tweede helft moest Verheyen redding brengen bij het schot van
verdediger Vleminckx, en ook in de rebound redde Verheyen. Het antwoord van De
Kempen kwam er snel met een stevige goed gemikte knal van Gielis tussen de
kader, na een mooie collectieve aanval. Met een sublieme safe werkte Snyders de
bal in hoekschop. Deze corner werd door de Kontichdefensie van doel weggewerkt,
evenwel in de voeten van Hoefnagels. Laatstgenoemde pakte uit met een laag
grond scherend schot net naast de paal van op 20 meter, en meteen was de 1-0
een feit. Snel na de openingsgoal volgde de 2-0. Voets bracht van op links de bal
knap voor doel tot aan de tweede paal, waar Geudens de bal in één keer op de slof
nam en onhoudbaar voorbij de kansloze Snyders schoot. Dit zou voor Kontich de
mokerslag zijn, en het was bijna helemaal uitzichtloos, wanneer voor de derde keer
de netten werden bol gezet. De knappe aanname en afwerking van Geudens
gebeurde nipt van uit buitenspelpositie. Aan de overkant legde Dekleermaeker veel
effect in zijn schot, waarbij Verheyen geen risico nam een in corner werkte. Een
knappe doorsteekpas werd net voor de neus van Geudens door een attente
doelman Snyders onderschept. De thuisploeg speelde met maturiteit en zelfzeker
de match verder uit. In de 77’ kopte De Keersmaecker over doel. De vrije trap van
Ocak op de rand van de zestien ging over de muur en de doelkader. Laatste
wapenfeit van de match was andermaal een kopbal van De Keersmaecker die te
hoog gemikt was.
Op basis van de 90’ was de overwinning voor De Kempen beslist verdiend, en zo
zet geel-blauw met een 13 op 15 zijn mooie reeks verder. Dat belooft alleszins voor
de nakende derby aanstaande zaterdag op het veld van Lille.
FC De Kempen: Verheyen, Glenn Van der Linden, Verbaendert, Gielis, Geudens
(75’ Trommelen), Hoefnagels, Voets (81’ Lauwers), Van den Putte, Bakkovens,
Vanreusel, Roy Van der Linden (70’ Lauryssen)

Doelpunten: 52’ Hoefnagels 1-0, 59’ Geudens 2-0
Gele kaarten: Van Esser, Glenn Van der Linden
Rode kaarten: geen
Scheidsrechter: Filip Stremersch

