KFC DE KEMPEN - FC MARIEKERKE 1 – 1
Een puntendeling was na afloop de logische uitslag na een evenwichtige wedstrijd.
De bezoekers misten nochtans enkele goede kansen, met tot overmaat van ramp in
de 90’ een gemiste penalty. Bij De Kempen was het dan weer meermaals net niet in
de zone van de waarheid.
Het eerste schot op doel liet bezoeker Audenaert optekenen, maar zijn vizier stond
slecht gericht. Een wilde trap naar voor zorgde voor gevaar omdat Ndjana Onana
het snelst was en oog in oog met De Winter kwam. De thuisgoalie voorkwam met
een knappe redding de 0-1. Enkele minuten later zorgde De Kempen voor een
mooie aanval, maar de scorende Voets stond buitenspel. Het record van
buitenspelposities voor de gastheren zou overigens later helaas gebroken worden…
Net voor het half uur zonderde Hoefnagels op links Vervoort voor doel. Blommaert
redde in de korte hoek in corner. Aan de overkant knalde Claessens op verdediger
Vervoort. In de 35’ kopte de geheel vrij staande Voets de assist van Gielis voorbij de
kansloze Blommaert: 1-0. Vijf minuten later probeerde Hoefnagels het met een
listige plaatsbal die op het dak van het doel terecht kwam. Op slag van rust moest
Kempen-keeper De Winter zich reppen om een ongelukkige deviatie van
Trommelen onder de lat in corner te tikken.
Snel in de tweede helft leek Govers te verrast wanneer hij plots oog in oog stond
met de bezoekende portier. Blommaert pareerde en zo werd het geen 2-0. In de 51’
kreeg een gekraakte voorzet van Claessens een rare curve waardoor Ndjana Orana
achter De Winter simpel in het lege doel kon koppen: 1-1. Het antwoord van De
Kempen kwam er snel wanneer Voets voorzette tot aan de tweede paal waar
Bakkovens naast kopte. Met nog een kwartier te gaan had bezoeker Audenaert de
1-2 aan de voet, maar hij schoot onbegrijpelijk naast. In de 80’ keek Pieters tegen
zijn tweede geel aan, en werden de bezoekers tot tien herleid. In de slotfase kregen
de bezoekers nog countermogelijkheden, omdat de thuisploeg een slotoffensief
trachtte op te zetten. Balverlies voorin veroorzaakte nog twee goede tegenaanvallen
voor Mariekerke. Zo leek Ernst te gaan scoren wanneer hij door de lokale
verdediging slalomde, maar dan de wenkende kans naast schoot. Gielis stormde in
de slotminuten ook op doel af met de bal aan de voet. De thuisspeler werd fel op de
huid gezeten waarbij zijn schietkans niet optimaal was en Blommaert redding
bracht. In de 90’ leed De Kempen voorin nog maar eens balverlies, en moest een
bezoekende tegenaanval foutief gestopt worden aan de rand van de zestien. De
scheidsrechter wees naar de stip en er was weinig lokaal protest. Schwartz nam zijn
verantwoordelijkheid, maar De Winter ging naar de goede hoek en redde de
elfmeter. In de blessuretijd was Van Lommel het sluitstuk van een Kempen-counter,
maar Mariekerke-keeper Blommaert stond paraat. De bezoekers verzuimden enkele
keren de winning-goal te maken, penalty inclusief. De Kempen ontbrak het in de
zone van de waarheid aan creativiteit en efficiëntie om aanspraak te maken op de
overwinning.

FC De Kempen: De Winter, Michiels, Gielis, Hoefnagels, Govers (62’ Van Lommel),
Van den Putte, Bakkovens, Lauryssen (75’ Lauwers), Trommelen, Voets, Vervoort
(79’ Verbaendert)
Doelpunten: 35’ Voets 1-0, 51’ Ndjana Orana 1-1
Gele kaarten: Pieters
Rode kaarten: Pieters (2 x geel)
Scheidsrechter: Sven Osier

