KFC DE KEMPEN - KFC LILLE 2 – 4

Enkele klasse-flitsen bij de bezoekers maakten het verschil waardoor Lille de
driepunter verdiende. Op de momenten van de waarheid ontbrak het De Kempen
aan de nodige scherpte in de zestien. Al bij al waren de toeschouwers getuige van 2
voetballende ploegen in een genietbare derby.
Na een listig genomen bezoekende corner in de 10’, moest Verheyen redding
brengen bij een lage schuiver van Mariën. Enkele minuten later mikte
Meynendonckx een afvallende bal aan de overkant hoog over doel. Op het kwartier
zorgde Nesen voor de assist, waarbij Jansen aan de tweede paal geheel vrij stond,
maar dan zijn vluchtschot miste. In de 21’ bracht Gerritsen het leer voor doel en
Verheyen hield Brouwers van de 0-1. De Kempen pakte daarna uit met een snelle
vlotte aanval die door het duo Laurijssen-Jansen werd opgezet. Nesen trapte
koelbloedig de zuivere assist tegen de netten. Diezelfde Nesen bracht even voorbij
het half uur Lauryssen in stelling, wiens schot maar nipt naast zoefde. De
gelijkmaker kwam er in de 37’: Brouwers zette voor waarbij enkele thuisverdedigers
net niet konden ontzetten. Mac-Donald kreeg onverhoopt de bal in de voeten, en gaf
van dichtbij Verheyen het nakijken. Voor de pauze kon thuisspeler Gielis zijn knal
onvoldoende laag houden, en werd het schot van bezoeker Gerritsen afgeblokt
nadat een vrije trap op slag van rust nog in de zestien werd gedropt.
Vroeg in de tweede helft schoot Gielis zijn ploeg op 2-1 met een grond scherende
knal onder De Winter. In de 50’ was er de kans op 3-1, nadat Jansen breed legde
op Nesen die echter over de bezoekende kooi mikte. Lille ging naarstig op zoek
naar de gelijkmaker. Bezoeker Delen ging door op de linkerflank en zijn voorzet
werd bijna in eigen doel gedevieerd. Verheyen zat er nog goed tussen. Ook de
zwieper voor doel van Mariën was niet zonder gevaar. In de 54’ gaf Gerritsen de
pass tot bij Mac-Donald die met een lage geplaatste bal in de verste hoek de
bordjes terug in evenwicht bracht. Even voor het uur krulde Van Bouwel de vrije trap
voor De Kempen aan de buitenkant van de kruising. Snel daarna vergat Jansen de
3-2 te scoren na de assist van Lauryssen. De Winter bracht redding met een
beenveeg. Lille demonstreerde dan hoe het wel moest, en bij de scherp
aangesneden vrije trap van Brouwers, dook aan de eerste paal voor de verdediging
Cools op, die met een kopbal Verheyen kansloos liet: 2-3. Vijf minuten later dook
Brouwers op ter hoogte van de doellijn en centerde. De hoog opverende MacDonald scoorde zijn derde van de avond en deze tik kwam de thuisploeg niet meer
te boven. De Krawaten konden nu naar hartenlust counteren en speelden bevrijd en
vol vertrouwen. Thuisspeler Nesen viseerde de vuisten van de Lilse keeper, en ook
een laag schot van Gielis was voor de bezoekende portier geen probleem. Voor de
bezoekers dreigde D’Huyvetter nog een keer, en De Winter kende in de slotfase
geen probleem bij pogingen van Nesen en Geert Lauwers.
Doelpunten: 25’ Nesen 1-0, 37’ Mac-Donald 1-1, 47’ Gielis 2-1, 54’ Mac-Donald 2-2,
63’ Cools 2-3, 68’ Mac-Donald 2-4

Gele kaarten: Delen
Rode kaarten: geen
Scheidsrechter: Dunken Van De Velde
FC De Kempen: Verheyen, Spiessens, Jorn Lauwers (82’ Vanreusel),
Meynendonckx (89’ Amziane), Gielis, Jansen, Lauryssen (89’ Govers), Geert
Lauwers, Van Bouwel, Trommelen, Nesen

