KFC DE KEMPEN - KVV TERNESSE 5 – 1

Al vroeg in de wedstrijd leverde een schot van de mee opgerukte Van Der Linden
een corner op. Deze werd hoog voor doel gebracht waar Gielis kon koppen. Jansen
dekte de eerste paal af en zette een stap opzij waarbij hij de bal devieerde en het
leer tegen de netten verdween. Na 7’ zat de thuisploeg helemaal op rozen nadat
Gielis een voorzet van op rechts dit keer staalhard binnen kopte voorbij de kansloze
Goris. De Kempen was één en al dominant in alle linies, en Ternesse was niet bij
machte om een vuist te maken. Een schuchtere poging van Haid El Assiri werd
makkelijk gepakt door Verheyen. In de 19’ werd Lauryssen knap in de voet
aangespeeld, en met een draaibeweging bracht hij zichzelf in schietpositie.
Snoeihard deed hij met een wel gemikte knal voor de derde keer de netten trillen.
Een vrije trap van Hoefnagels werd door Ternesse-doelman Goris met de vuisten
onschadelijk gemaakt. De dreiging van Trommelen leverde even later een
hoekschop op. De bezoekende goal kwam letterlijk uit de lucht gevallen, wanneer
het schot van Haid El Assiri afweek op een lokale verdediger. Met een curve
verdween de bal over Verheyen in doel: 1-3. Amper twee minuten later werd de
kloof alweer uitgediept, wanneer Van Bouwel een prachtig uitgespeelde aanval als
sluitstuk hard binnen schoot.
De Kempen eiste ook na de koffie het meeste balbezit op, maar aanvallend bleef de
scherpte van de eerste helft wat achterwege. Ook de laatste pass was niet altijd
zuiver genoeg om de netten nog eens te doen trillen. Verheyen kon zich opwarmen
aan een schot van Haid El Assiri. Ternesse stak De Kempen dan een handje toe
door fataal balverlies te lijden in de defensie. Jansen kon alleen op doel afstormen
en schoot laag en beheerst de 5-1 buiten bereik van Goris. Haid El Assiri schoot
naast en even later schoot bezoeker Van Den Brandt in de handen van Verheyen.
In de 70’ stond Van Den Brandt andermaal aan het kanon, en dit keer had Verheyen
wel wat moeite om redding te brengen. Aan de overkant viseerde Gielis met een
schot de bezoekende keeper Goris. Ondertussen had De Winter de licht
geblesseerde Verheyen onder de lat vervangen. Bij een onzuiver uitverdedigen van
De Winter probeerde een bezoeker van ver in het lege doel te schieten, maar de bal
ging naast. In de slotfase had De Winter nog een goede redding in huis bij een
schot van Snoeys. De invallersdoelman ranselde het leer in hoekschop.
Zo bleef het 5-1 op het scorebord als eindstand, na een ietwat overbodige tweede
helft.
FC De Kempen: Verheyen (72’ De Winter), Van Der Linden, Meynendonckx, Gielis,
Jansen, Hoefnagels, Lauryssen (65’ Lauwers), Van Den Putte, Nesen, Van Bouwel,
Trommelen (46’ Vanreusel)
Doelpunten: 5’ Jansen 1-0, 7’ Gielis 2-0, 19’ Lauryssen 3-0, 32’ Haid El Assiri 3-1,
35’ Van Bouwel 4-1, 55’ Jansen 5-1

Gele kaarten: Van Dyck, Hoefnagels, De Donder, Snoeys
Rode kaarten: geen
Scheidsrechter: Dunken Van De Velde

