KFC DE KEMPEN - FC BERLAAR-HEIKANT 4 – 3
Deze topper-thriller werd diep in de blessuretijd beslist nadat Jansen van op de stip
de 4-3 eindstand tegen de netten schoot. Voor hartlijders was de wedstrijd alleszins
een beproeving.
De thuisploeg kende nochtans een droomstart. Lauryssen stak de bal keurig door
achter de verdediging, waar de snelle Nesen al in de 2’ de netten deed trillen.
Thuisdoelman De Winter voorkwam de 1-1 nadat een te korte terugspeelbal
Janssens oog in oog bracht met de lokale portier. Met mooi combinatievoetbal
trachtte de thuisploeg de bezoekende defensie in de problemen te brengen. Ei zo
na werd het 2-0, maar Nesen had een beweging te veel in petto om de assist van
Hoefnagels succesvol af te ronden. De bezoekers hanteerden vaak de lange bal, en
met enkele snelle aanvallers in hun rangen bleek dat nog het beste wapen te zijn.
Nadat de bezoekende defensie in de zestien uit verband werd gespeeld, schoot
Lauryssen pal op Heikant-keeper Thys. De 2-0 kwam er enkele minuten later nadat
eerst de bal op de deklat werd gedevieerd, maar dan Gielis goed geplaatst stond
om in de schermutseling te scoren. Vervolgens zorgde Nesen met een
dribbelnummer voor de dreiging. Gielis werd in stelling gebracht maar Thys zat eerst
op de bal. In de 26’ bracht Hoefnagels flankspeler Lauryssen in stelling, maar zijn
plaatsbal ging centimeters naast en zo werd het geen 3-0. Het zou de thuisploeg
zuur opbreken, want op het half uur kreeg Verschoren op rechts te veel ruimte. Hij
kon de crossbal makkelijk aannemen, de zestien binnen dringen en dan van uit een
scherpe hoek met een harde knal scoren. Deze aansluitingstreffer gaf de bezoekers
een boost, en in de 34’ maakte De Winter een onnodige fout op Himi waardoor de
bal terecht op de stip kwam. De thuisgoalie koos de goede hoek en ranselde de
elfmeter van Janssens uit zijn kooi. De gelijkmaker kwam er dan toch in de 38’
wanneer de snelle bezoeker Janssens het spurtduel won. De Winter had zijn doel
verlaten en Spiessens kon de lob van de bezoekende spits niet meer ontzetten. In
de slotfase voor de rust vormde het gekraakt schot van Meynendonckx geen
probleem voor doelman Thys.
Vroeg in de tweede helft bracht Hoefnagels centraal Nesen in stelling die de 3-2 aan
de voet had, maar Thys redde. Eenzelfde situatie deed zich voor aan de overkant
waar Janssens thuisdoelman De Winter tot een redding dwong. De Kempen
bouwde iets meer voorzichtigheid in, terwijl de bezoekers bleven speculeren op de
snelle tegenaanval, vaak op gang gebracht met de lange bal. Na een mooie
thuisaanval plaatste Nesen in de 68’ de bal netjes buiten bereik van Thys, maar de
paal bracht redding. Amper een minuut later bracht Hoefnagels de vrije trap voor
doel waar Jansen net niet kon afronden. Een snelle uitbraak van Heikant leidde de
2-3 in. Van Hoogten was het sterkst in het duel met de thuisdefensie, en kon dan de
bal over De Winter lobben. Met nog een kwartier te gaan stond het zowaar 2-3 en
dit leidde tot dolle vreugde bij de paars-witte bezoekers. De Kempen moest op zoek
naar de gelijkmaker, en die kwam er in de 82’. Hoefnagels paste op Meynendonckx,
die meters pakte en het won van zijn belagers. Met een lage geplaatste bal buiten
bereik van Thys net naast de paal stonden de bordjes weer gelijk. Geen van beide

ploegen verzoenden zich met nog een tiental minuten te gaan met de puntendeling.
Met een beenveeg in de korte hoek moest De Winter redding brengen bij het schot
van Van Hoogten. De corner die er op volgde werd door Himi een halve meter
krachtig over gekopt. Daarna volgde een slotoffensief van de thuisploeg. In de 85’
schoot Lauryssen maar nipt naast. De balvaardige Nesen bleef een kwelduivel voor
de Heikant-defensie. Hij bracht Jansen in stelling, maar doelman Thys voorkwam de
4-3. De bezoekende defensie kreunde nu helemaal onder de lokale druk, en Nesen
werd diep in de blessuretijd foutief gehaakt in de grote rechthoek. Janssen zette
Thys met de elfmeter op het verkeerde been en meteen stond de euforie bij De
Kempen in schril contrast met de enorme ontgoocheling bij de bezoekers. Vele
supporters hadden toen zich al lang verzoend met een puntendeling. De
thuisaanhang was door het dolle heen, het bezoekende supporterslegioen bleef
achter met een kater. Terwijl de neutrale toeschouwer ongetwijfeld met volle teugen
genoten had van het spektakel in deze topper!
FC De Kempen: De Winter, Spiessens (81’ Lauwers), Meynendonckx, Gielis (85’
Van Der Linden), Jansen, Hoefnagels, Lauryssen, Van Den Putte, Vanreusel,
Trommelen, Nesen

Doelpunten: 2’ Nesen 1-0, 21’ Gielis 2-0, 29’ Verschoren 2-1, 37’ Janssens 2-2, 74’
Van Hoogten 2-3, 82’ Meynendonckx 3-3, 93’ Jansen 4-3

Gele kaarten: Wets, Spiessens, Himi, Verschoren
Rode kaarten: geen
Scheidsrechter: Kristof Van De Cruys

