KFC DE KEMPEN – FC OPPUURS 1 – 4
Een 0-3 ruststand tegen een stevig Oppuurs gaf het thuispubliek weinig hoop om
alsnog het tij te doen keren. Wanneer de thuisploeg na de koffie tot tien herleid
werd, was het helemaal over en out.
In de eerste helft vielen de bezoekende goals al te simpel. Kerremans kreeg al
vroeg centraal te veel ruimte en kon alleen op doel afstormen. De afwerking was
perfect en Verheyen was er aan voor de moeite. Diezelfde Verheyen moest zich
snel daarna reppen om een actie tussen de bezoekers Jenart en Van Gool
ongedaan te maken. Op het kwartier bracht Van Gool een schijnbaar verloren bal
voor doel, en Van Der Linden bracht op de doellijn redding. De thuisploeg ging op
zoek naar de gelijkmaker, en in het tweede kwartier moest Oppuurs-keeper De Vos
een eerste keer redding brengen bij een voorzet van Meynendonckx. In de 20’ zette
Gielis door in de zestien, maar aarzelde te lang om af te drukken. Aan de overkant
viseerde Ivens met een schot van uit de tweede lijn de vuisten van Verheyen.
Bezoeker Jenart zette voor tot bij Van Gool, die Van Der Linden op zijn weg vond.
Nog voor het half uur werd de thuisdefensie uit verband gespeeld, en Van Gool tikte
de zijwaartse pass van Jenart simpel binnen. Na de spelhervatting stierf voor De
Kempen een listige uithaal van Hoefnagels op de lat. Meynendonckx omzeilde de
buitenspel en koos alsnog voor een assist terwijl hij zijn kans had kunnen gaan.
Wanneer Van Der Linden het kopduel van Ivens verloor, trapte Kerremans de 0-3
binnen. Van Den Putte zorgde voor het laatste wapenfeit voor de pauze. Zijn streep
van op 30 meter werd door de bezoekende goalie van onder de lat in corner
gewerkt.
In de tweede helft werd een schot van Gielis al snel afgeblokt in corner. Even voor
het uur viseerde Hoefnagels op vrije trap via een verdediger het zijnet. Op het uur
trapte Hoefnagels de vrije trap ter hoogte van de zestien keurig naast de muur
buiten bereik van keeper De Vos tegen de netten. Hoefnagels kreeg enkele minuten
later na aanhoudend protest zijn tweede geel en het sprankeltje hoop voor een
kentering was daarmee definitief verdwenen. Verheyen kon niet goed bij de voorzet
van Jenart, en aan de tweede paal kopte Kerremans de 1-4 binnen. Lauryssen
bracht Gielis in stelling, maar die duwde de bal naast. Ivens en Van Gool konden de
score nog opdrijven, maar kopten pal in de handen van Verheyen. Keeper De Vos
redde nog de knal van Jansen, en de rebound van Gielis ging via een verdediger in
corner.
Het leek voor De Kempen wel de wedstrijd te veel, alvorens de winterstop in te
gaan. Eerste match van het nieuwe jaar is de verplaatsing naar de buren uit Lille.
KFC De Kempen: Verheyen, Van Der Linden (62’ Spiessens), Meynendonckx,
Gielis, Jansen, Hoefnagels, Lauryssen, Van Den Putte, Vanreusel, Trommelen,
Nesen (16’ Vervoort, 82’ Govers)
Doelpunten: 3’ Kerremans 0-1, 26’ Van Gool 0-2, 36’ Kerremans 0-3, 61’
Hoefnagels 1-3, 69’ Kerremans 1-4

Gele kaarten: Trommelen, D’Hertefelt, Hoefnagels
Rode kaarten: Hoefnagels (2 x geel)
Scheidsrechter: El Filali Omar

