KFC DE KEMPEN - VC HERENTALS 1 – 2
Deze derby werd betwist in winterse omstandigheden, en de harde bevroren
grasmat speelde in het openingskwartier vooral in het nadeel van de bezoekers. De
Kempen kwam enkele keren goed weg omdat rood-wit in de zestien morste met
kansen.
Al vroeg in de wedstrijd ging Voorspoels aan de haal na balverlies van Bakkovens.
Convalle nam de assist op de slof, maar zijn schot werd gekraakt en leverde een
hoekschop op. Herentals dwong enkele corners af, en bij één ervan kon het
geharrewar voor de kooi van Verheyen door de buren uit Herentals niet verzilverd
worden. Aan de overkant nam Gielis een ontzette corner in één tijd op de slof, en de
bezoekende keeper Vervoort had de grootste moeite om het leer weg te boksen. Op
het kwartier ontsnapte de thuisploeg aan de 0-1 wanneer Voorspoels pal op de
keeper kopte, en Verheyen zo met een knappe reflex zijn netten ongeschonden
hield. In het tweede kwartier was het doelgevaar schaarser, en het volgende
wapenfeit op het half uur resulteerde in de 1-0. Gielis zette van op rechts de bal
hoog voor doel, en aan de tweede paal werkte Lauryssen het leer tegen de netten.
Net voor de pauze kwam Voorspoels onverwachts in balbezit, maar besloot over.
Op slag van rust schilderde Hoefnagels de vrije trap op het hoofd van Geudens die
vrij kon koppen, maar te hoog mikte.
In de tweede helft gingen de bezoekers naarstig op zoek naar de gelijkmaker.
Thuiskeeper Verheyen moest zich enkele keren reppen om in de zestien eerst op de
bal te zitten. In de 55’ vergat Voorspoels een wenkende kans te benutten, en trapte
van dichtbij hoog over nadat hij de bal slecht raakte. Op het uur belandde de strakke
vrije trap van Convalle gevaarlijk in de kleine rechthoek, maar zijn ploegmaats
waren te verrast om af te werken. Enkele minuten later kwamen de bordjes dan toch
verdiend in evenwicht. Op links omzeilde Thomassen de buitenspel, en zijn voorzet
werd door Bruyninckx binnen geschoten. De Kempen probeerde de bakens te
verzetten, maar het was Herentals dat op voorsprong klom. Bruyninckx scoorde zijn
tweede van de avond door een voorzet in één tijd op de slof te nemen. De
thuisploeg probeerde een vuist te maken, maar slaagde daar niet echt in omdat er
te veel slordigheden in hun spel zat. In de 83’ waren de bordjes bijna in evenwicht,
maar het schot van Gielis spatte op de deklat. De Kempen nam nog behoorlijk wat
risico’s in een alles of niets slotoffensief. Doelman Verheyen was daarbij mee in de
aanval gegaan, kwam in balbezit, maar leverde in bij een tegenstander. Van op
haast 70 meter werd de bal richting lege kooi getrapt, en Van den Putte was nog net
op tijd om bal voor de doellijn weg te vegen.
Op basis van de doelkansen en het gevaar in de zestien stak Herentals verdiend de
driepunter op zak. Met een karige 3 op 15 zit De Kempen duidelijk in een mindere
periode.
FC De Kempen: Verheyen, Glenn Van der Linden (46’ Verbaendert), Gielis,
Geudens, Hoefnagels, Voets (77’ Meynendonckx), Van den Putte, Bakkovens,
Vanreusel (Roy Van der Linden), Lauryssen, Trommelen

Doelpunten: 30’ Laureyssen 1-0, 63’ Bruyninckx 1-1, 68’ Bruyninckx 1-2
Gele kaarten: Van Den Putte, Gielis, Bakkovens, De Swert
Rode kaarten: Bakkovens (2 x geel)
Scheidsrechter: Jean-Claude Huens

