KFC DE KEMPEN - VV MINDERHOUT 1 – 0
Tijdens de opwarming oordeelde Kevin Geudens niet voluit te kunnen gaan, en dus
moest De Kempen zonder zijn onfortuinlijke middenvelder aantreden. In het
openingskwartier kon de thuisploeg zijn overwicht niet in kansen omzetten. Een
schuchtere kopbal van Geudens op vrije trap van Michiels was het vermelden
waard. De vrije trap van bezoeker Maes werd door Kersmaekers met de vuisten
afgeweerd. De bezoekers voetbalden goed mee, maar éénmaal aan de zestien
sputterde de motor en miste de groen-witte aanvalslinie de nodige creativiteit. Bij de
thuisploeg liep het offensief ook niet van een leien dakje en zat er te weinig
diepgang in het spel. In de 36’ ging Van Hove de rechterflank af en zette voor, waar
aan de eerste paal Ceusters zijn schot via een verdediger en de paal in corner zag
gaan. Bezoeker Onincx probeerde het van op afstand, maar Kersmaekers pakte
probleemloos.
Na de koffie gingen de gastheren iets nadrukkelijker op zoek naar het
openingsdoelpunt. De Minderhoutse verdedigingsgordel kreunde maar hield stand.
Een strakke harde voorzet van Voets week af op een verdediger, maar de
bezoekende keeper Vorsselmans ranselde de bal met een knappe reflex uit zijn
kooi. Snel erna dropte Michiels de bal in de kleine rechthoek waar Bakkovens op het
gladde veld het leer te ver van de voet zag stuiteren en dus niet kon afwerken. In de
66’ drong Van Hove van op de rechterflank naar binnen en vuurde een pegel op
doel. De bal week af en Vorsselmans stond kansloos op het verkeerde been:1-0.
De bezoekers probeerden te reageren, maar de thuisploeg gaf achteraan niks weg.
Toch kwam er plots dat éne kansje voor de bezoekers, maar Voorn plaatste de bal
naast de kruising buiten, weliswaar met een corner tot gevolg. Diezelfde Voorn
kopte de hoekschop krachtig op doel en Kersmaekers voorkwam met een
schitterende redding de gelijkmaker. Vorsselmans pakte in de 77’ het schot van Van
Hove, en bezoeker Peeraer schoot te zwak op doel nadat hij onverwacht in balbezit
kwam. Zo werd het een zuinige en logische overwinning voor De Kempen na een
wedstrijd in koude en natte omstandigheden.
FC De Kempen: Kersmaekers, Van Hove, Heyns, Michiels, Van Gansen, Ceusters
(68’ Nuyens), Vanlommel, Geudens, Voets, Van Den Putte (79’ Van Den Putte),
Bakkovens
Minderhout: Vorsselmans, Tom Adams, Wim Adams, Liekens (86’ Van Huffel),
Voorn, Meeusen, Landbrug (76’ Verschueren), Onincx, De Bruyn (84’ Goolaerts),
Peeraer, Maes
Doelpunten: 66’ Van Hove 1-0
Gele kaarten: Vanlommel, Van Hove, Landbrug

Rode kaarten: geen
Scheidsrechter: Jan Nijs

