KFC ANTONIA A - KFC DE KEMPEN A 1 – 4
In het eerste kwartier viel er haast niets te beleven. Welgeteld één schot op doel van
bezoeker Nesen laag over de grond werd door het iets te lange gras fel afgeremd.
Doelman Van Nooten raapte makkelijk op. Het eerste schot op doel van de
thuisploeg noteerden we in de 20’. Fasseur viseerde de eerste paal maar Verheyen
stond paraat. Snel na deze lokale poging ging Nesen op links aan de haal en
leverde centraal in tot bij Jansen. De bezoekende spits probeerde zichzelf in
schietpositie te brengen, maar vond dan aan de tweede paal Geert Lauwers die
simpel binnen schoot. Even voor het half uur werd een snelle uitbraak van De
Kempen niet goed genoeg uitgespeeld met Meynendonckx als sluitstuk. Gielis
bracht het leer nog eens gevaarlijk voor doel, maar vond geen geel-blauw
aanspeelpunt. In de 41’ werd thuisspeler Keyzer in stelling gebracht, maar beging
dan een fout op Kempen-doelman Verheyen. In de slotfase van de eerste helft
knalde Gielis listig en verrassend op doel. Van Nooten werkte de bal knap van
onder de lat in corner. Bij deze hoekschop werd de bal tot bij Meynendonckx
gebracht die met een schicht in de kruising van op 20 meter op slag van rust voor
de 0-2 zorgde.
Antonia kwam met een andere gedaante in de tweede helft op het veld. Snel werd
duidelijk dat de gebroeders Van Kemseke vooraan voor veel meer snelheid en
diepgang moesten zorgen. De bezoekende verdediging stond onder druk en De
Kempen moest nu een tijd lang het spel ondergaan. Antonia bracht niet echt het
oogstrelende voetbal, maar op karakter en met een grote dosis grinta bestookten ze
de bezoekende verdediging. Net voor het uur viel de verdiende aansluitingstreffer.
Aan de tweede paal kreeg Fasseur te veel ruimte, waardoor hij de zestien kon
binnen dringen en met een laag schot in de verste hoek Verheyen het nakijken gaf.
Dit was het sein voor Antonia om het gaspedaal nog feller in te drukken, en op het
moment dat de gelijkmaker in de lucht hing, werd het aan de overkant 1-3. Een knal
van Van Den Putte werd door Schaffers geweerd met de vuisten. Lauryssen was
goed gevolgd om de rebound binnen te schieten. Deze mentale tik kwam de
thuisploeg niet meer te boven. Ook had Antonia veel krachten opgebruikt en dit
stelde De Kempen in staat om de match terug te controleren en te counteren. Een
assist van Lauryssen werd door Nesen op doel geknald. Met een reuze safe
voorkwam Schaffers de 1-4. Die 1-4 kwam er dan toch wanneer Nesen gelanceerd
werd en doorheen de buitenspel glipte. Via het lichaam van Schaffers verdween de
bal net naast de paal tegen de netten. Nesen was nog dicht bij de 1-5, maar zijn lob
ging naast de kooi buiten. Laatste wapenfeit was de knal van Antonia-speler
Fasseur die van ver uithaalde. De vingertoppen van Verheyen brachten redding en
zo wist De Kempen zijn tweede uitwedstrijd van het seizoen met winst af te ronden.
FC De Kempen: Verheyen, Spiessens, Jorn Lauwers (64’ Van Den Putte),
Meynendonckx (82’ Govers), Gielis (72’ Hoefnagels), Jansen, Lauryssen, Geert
Lauwers, Nesen, Van Bouwel, Trommelen

Doelpunten: 22’ Geert Lauwers 0-1, 44’ Meynendonckx 0-2, 59’ Fasseur 1-2, 80’
Lauryssen 1-3, 85’ Nesen 1-4
Gele kaarten: Spiessens, Jansen, Trommelen, Keyzer, Clemente Alonso, Van In,
Paul Van Kemseke
Rode kaarten: geen
Scheidsrechter: Jasper Schuurmans

