KFC DE KEMPEN - KSV SCHRIEK 2 – 3

Voor de aftrap werd Domien Van den Putte gehuldigd voor zijn 100ste wedstrijd in de
kleuren FC De Kempen.
Al vroeg in de match verzaakte Rubenshüh de bezoekers op voorsprong te
schieten. Hij trapte in de rebound onbesuisd over, nadat Verheyen met een knappe
reflex De Keyser van een doelpunt hield. Schriek nam een wervelende start, en
ietwat tegen het spelbeeld in verlengde Voets de corner van Hoefnagels in doel.
Even later moest Verelst een listige uithaal van Hoefnagels van onder de lat halen.
Vervolgens bracht Vanreusel zijn maat Lauryssen in stelling, die hard en laag nipt
naast schoot. Faes stuitte op de vuisten van Verheyen bij een snelle tegenaanval.
Tot drie keer toe kon Schriek op het half uur een hoekschop trappen, maar gevaar
leverde dit niet op. In de 38’ redde Glenn Van der Linden in de kleine rechthoek de
meubelen na een inzenden van De Keyser. Het schot van bezoeker Broeckaert
werd door Verheyen in hoekschop gewerkt. In de 42’ ging De Keyser randje
buitenspel na de assist van Rubenshüh op doel af, en dit keer was Verheyen er aan
voor de moeite: 1-1. In de 45’ ontsnapte Schriek aan een owngoal na een
tussenkomst van een koppende verdediger waarbij de bal op de deklat belandde.
De tweede helft was nauwelijks op gang gefloten, wanneer De Keyser een misser
van Verbaendert genadeloos afstrafte. Via een dreigende Hoefnagels kwam aan de
overkant Voets in balbezit en besloot in de handen van Schriek-keeper Verelst.
Hoefnagels incasseerde al een wedstrijd lang geduw en trappen, en de gele kaart
voor Meylemans had best wat eerder mogen vallen. In de 63’ stuitte Lauryssen in
eerste instantie nog op Verelst, maar de bal raakte niet weg uit de zestien. Finaal
trapte Geudens de verdiende gelijkmaker binnen. Met nog een kwartier te gaan
voorkwam Verelst de 3-2 wanneer hij het schot van de doorgebroken Lauryssen
redde. Snel erna bracht Hoefnagels opnieuw Lauryssen in stelling, maar een
overmacht van Schriek-verdedigers voorkwam verder onheil. Het lage schot van
Meynendonckx van uit de tweede lijn ging nipt naast. Na een splijtende voorzet van
Hoefnagels tot bij Meynendonckx, voorkwam Verelst andermaal de 3-2. In de
slotfase nam de thuisploeg risico’s, en zo moest Verheyen met de vuisten redding
brengen bij de poging van Broeckaert. De Keyser omzeilde even later keurig de
buitenspel, en zijn lage schuiver stuitte op de paal. In de laatste minuten ging een
bezoekende verdediger maar al te gretig neer. Scheidsrechter Hoeyberghs liet zich
vangen en weg was de dreiging van de thuisploeg. De aanval die er op volgde
leverde Schriek nog een gevleide overwinning op. Na een goede controle knalde
Broeckaert staalhard de 2-3 tegen de netten. Deze nederlaag bracht de teller van de
thuisploeg op een schamele 3 op 18.
KFC De Kempen: Verheyen, Glenn Van der Linden, Verbaendert, Meynendonckx,
Geudens (68’ Roy Van der Linden), Hoefnagels, Voets, Van den Putte, Vanreusel,
Lauryssen, Trommelen

Doelpunten: 10’ Voets 1-0, 42’ De Keyser 1-1, 47’ De Keyser 1-2, 63’ Geudens 2-2,
89’ Broeckaert 2-3
Gele kaarten: Meylemans, Van Aerschot, Rymenants, Criel
Rode kaarten: geen
Scheidsrechter: Rien Hoeyberhgs

