KFC DE KEMPEN – KFC LILLE 0 – 2
Veel inzet en mooi combinatievoetbal volstond voor de thuisploeg helaas niet om
een resultaat in deze derby te behalen. Een goede defensieve organisatie en een
dodelijke efficiëntie in de afwerking leverden de Krawaten de volle buit op.
Lauryssen kon misschien wel het snelste doelpunt in deze competitie gescoord
hebben na 20 seconden. Geudens was bij de pinken om onzorgvuldig uitverdedigen
bij Lille te onderscheppen. Lauryssen werd in stelling gebracht, stond oog in oog
met de bezoekende portier, maar vergat te scoren en schoot pal op Goris. De
thuisploeg trok een kwartier lang de aanvallende registers open. In de 2’ bracht
Gielis de bal voor doel, en aan de tweede paal kopte Meynendonckx in de handen
van de doelman. Aan de overkant had De Winter geen problemen met de vrije trap
van D’Huyvetter. Op het kwartier keken Meynendonckx en Geudens te veel naar
mekaar en bleef een zoveelste kans onbenut. Het overwicht en balbezit werd niet in
doelpunten omgezet, en zoals dat vaak gaat in het voetbal dreig je dan het deksel
op je neus te krijgen. Een snelle Lilse counter werd door Gerritsen knap
doorgestoken achter de verdediging in de loop van Mac-Donald. De bezoekende
spits plaatste de bal buiten bereik van De Winter keurig binnenkant paal, goed voor
de 0-1. Even voorbij het half uur had Lauryssen andermaal een goede schietkans,
maar hij vergat op het juiste moment te knallen. De dreiging van Vanreusel
resulteerde in een corner voor de thuisploeg. Wanneer even later het spel stil lag,
zorgde de scheidsrechter met een knap staaltje van baltechniek voor hilariteit bij de
toeschouwers. Op slag van rust haalde een attente Goris er nog een strakke voorzet
van Vervoort uit.
Na de koffie ging De Kempen op zijn elan door. Maar opnieuw was in de zone van
de waarheid de laatste pass net niet zuiver genoeg. Zo werd Lauryssen door
Hoefnagels in de 48’ in stelling gebracht, maar het werd zijn avond niet. Opnieuw
had hij een doelpunt aan de voet, maar vergat jammerlijk te scoren. Lille bleef met
veel volk achterin, en dat bemoeilijkte de thuisploeg om de defensieve muur te
slopen. Bovendien kon geel-zwart op die manier naar hartenlust blijven counteren,
en zo was er in de 49’ een dreigende Owusu. Trommelen was in de 51’ mee
opgerukt en zijn knal ging naast. Bezoeker Petersen probeerde het met een schot,
maar De Winter pakte probleemloos. Snel erna bracht Meynendonckx aanvallende
middenvelder Gielis in stelling. Zico nam de bal met een knappe controle aan, en
knalde dan gevaarlijk in één tijd op doel. Via een verdediger ging het leer in
hoekschop. In de 68’ kwam de bal plots in de voeten van Gerritsen, die als een
koele killer met een droge knal De Winter het nakijken gaf. Ondanks het meeste
balbezit, aardig combinatievoetbal, inzet en gebruik makend van de ruimte, stond de
thuisploeg 0-2 achter. Een blinde trap naar voor door D’Huyvetter, ging achter De
Winter maar nipt naast de paal buiten, of het stond zowaar 0-3. Aan de overkant
was het laatste wapenfeit de listige voorzet van Hoefnagels waarbij Goris zich
moest reppen en nog net de bal kon wegtikken. Naarmate in het laatste kwartier de
minuten verstreken, zakte bij De Kempen het geloof om de scheve situatie nog recht
te zetten. De gastheren hebben echter 90’ lang de match gedomineerd, waardoor

het thuispubliek een knappe partij voetbal kreeg voorgeschoteld. Twee bezoekende
flitsen bepaalden echter het resultaat in een overigens sportief bevochten derby.

FC De Kempen: De Winter, Meynendonckx, Gielis, Geudens, Hoefnagels, Van Den
Putte, Bakkovens, Vanreusel (78’ Govers), Lauryssen, Trommelen, Vervoort (58’
Verbaendert)
FC Lille: Goris, Petersen, Eyeson, Van Ginckel, Van Hemert, Van Leuven (25’ Van
Beers), Mac-Donald, Owusu, Mintjens, D’Huyvetter, Gerritsen
Doelpunten: 23’ Mac-Donald 0-1, 68’ Gerritsen 0-2
Gele kaarten: geen
Rode kaarten: geen
Scheidsrechter: Frans Gillis

