KFC DE KEMPEN A - VC HERENTALS 3 – 3

Voor de eerste speldenprik in deze derby zorgde Nesen met een schot dat door de
bezoekende keeper probleemloos gepakt werd. Aan de overkant moest
thuisdoelman Verheyen zich in eerste instantie nog reppen om eerder op de bal te
zitten dan Convalle. Laatstgenoemde kwam luttele seconden later toch oog in oog
met de lokale portier, die met een redding het openingsdoelpunt voorkwam. Rond
het kwartier legde Adriaensen breed tot bij De Ridder, die niet aarzelde en met een
knal via onderkant deklat de netten deed trillen: 0-1. Na het openingsdoelpunt dook
Herentalsenaar Vlaeymans op in de zestien. Hij vond niet direct een aanspeelpunt
en schoot dan zelf centraal op doel, maar Verheyen ging goed plat. Vanaf dan nam
de thuisploeg iets nadrukkelijker het heft in handen. Lauryssen lanceerde Nesen die
leek te gaan scoren, maar VC-keeper Brosens gooide zich in de baan van het schot
wat voor De Kempen een corner opleverde. Even later bracht Hoefnagels de bal
voor doel waar Brosens de gelijkmaker voorkwam met een redding bij de kopbal van
Jansen. Vervolgens verlegde Meynendonckx het spel op links tot bij Nesen die de
doellijn opzocht. Zijn keurige teruggelegde bal ging in de schermutseling naast de
kader buiten. Het doelpunt dat in de lucht hing kwam er dan toch in de 40’.
Meynendonckx gaf de assist tot bij Gielis, die aan de tweede paal met een harde
knal Brosens het nakijken gaf. Na de spelherneming bracht Hoefnagels de bal nog
eens hoog voor doel, maar Jansen kopte op Brosens. Op slag van rust zette
Herentals via De Ridder nog een aanval op. De bal werd doorgestoken tot bij
Adriaensen die met een schijnbeweging Verheyen op het verkeerde been zette en
dan simpel in de open linkerhoek binnen schoot. Dit was meteen ook de 1-2
ruststand.
Vroeg in de tweede helft hingen de bordjes terug gelijk. Bij een snelle lokale
uitbraak, stak Jansen het leer haarfijn door tot bij Nesen die centraal doelman
Brosens omspeelde en de 2-2 scoorde. Even voorbij het uur nam Nesen de vrije
trap, waarbij Brosens in eerste instantie het gevaar nog kon weren. Het mislukte
schot van Trommelen in de rebound werd alsnog door Jansen in doel gedevieerd.
Bezoeker De Ridder kon met zijn schot Verheyen niet in de problemen brengen. De
thuisploeg kreeg een goede kans om de score nog op te drijven. Lauryssen bracht
van op rechts de bal achterwaarts keurig voor doel. Gielis had een goede
schietkans, maar miste zijn schot volledig. In de laatste reguliere minuut kwam de
bal voor de bezoekers nog op de stip terecht. Ex-Kempen speler Michiels klaarde de
klus en zorgde op penalty voor de 3-3 eindstand.
De Kempen blijft leider, maar krijgt het gezelschap van Heikant Berlaar met
evenveel punten op plaats 2. Volgende zaterdag kijken de nummers 1 en 2 mekaar
in de ogen voor een heuse topper. De winnaar van dit duel neemt alvast een optie
op de eerste periodetitel.
FC De Kempen: Vereyen, Spiessens, Meynendonckx (86’ Vanreusel), Gielis,
Jansen, Hoefnagels (72’ Lauwers), Lauryssen (89’ Van Der Linden), Van Den Putte,

Van Bouwel, Trommelen, Nesen
Doelpunten: 14’ De Ridder 0-1, 40’ Gielis 1-1, 44’ Adriaensen 1-2, 48’ Nesen 2-2,
62’ Jansen 3-2, 90’ Michiels 3-3
Gele kaarten: Nesen, Convalle, Adriaensen, Verheyen
Rode kaarten: geen
Scheidsrechter: Gerry Saenen

