
KFC KONTICH  -  KFC DE KEMPEN  3 – 2 

Twee strafschoppen waarvan één onterechte, 9 gele kaarten en 4 rode… het deed 

pijn aan de ogen hoe de scheidsrechter in de tweede helft zo de pedalen verloor en 

er niet meer in slaagde consequent de leiding in handen te nemen… jammer. 

 

In de eerste helft bakte De Kempen er bitter weinig van. Kontich toonde de meeste 

grinta en benutte het best de ruimte langs de flanken. In de beginfase moest 

Vanreusel al snel ingrijpen met een haakfout in de zestien. Een terechte penalty 

was het gevolg en De Keersmaecker klaarde de klus van op de stip. Geudens zette 

er aan de overkant een speldenprik tegenover, maar zijn schot in één tijd miste de 

goede richting. Nadat Kempen-doelman De Winter eerst nog een goede redding in 

huis had bij het schot van een lokale aanvaller die ondanks buitenspel mocht 

afdrukken, verdubbelde Kreydt de voorsprong voor zijn ploeg in de rebound. Een 

gekraakt schot van diezelfde Kreydt, en een poging van De Keersmaecker van uit 

de tweede lijn kenden geen succes. Een schuchtere bezoekende aanval op rechts 

via Vanreusel was nog het noteren waard op het conto van de bleke bezoekers. De 

Kempen kwam nooit op toerental en speelde inspiratieloos, met te veel slordigheden 

en afval in hun spel. Kontich moest niet eens veel moeite doen en de ruststand was 

de logica zelve. 

Niemand kon tijdens de koffie vermoeden dat de scheidsrechter in de tweede helft 

de hoofdrol zou opeisen. In de 49’ was zowel bij de thuisaanhang als in het 

bezoekende kamp de consternatie compleet. In een duel zoals er in een match 

tientallen te noteren vallen, zag de spelleider een overtreding van Vervoort, terwijl 

het evengoed andersom had kunnen zijn. Direct rood was het verdict, en de 

bezoekers moesten met een man minder en een 2-0 achterstand verder. Kontich 

probeerde De Kempen voorgoed knock-out te krijgen, maar De Winter gaf geen 

krimp bij pogingen van De Keersmaecker, Duarte Arjonas en De Bakker. Op het uur 

moest De Winter zich nog één keer reppen om De Bakker voor te zijn. Het naar 

hartenlust counterende Kontich had dan zijn beste pijlen verschoten. De Kempen, in 

de numerieke minderheid, drong daarna de thuisploeg op eigen helft. In de 70’ 

hanteerde Somers de noodrem, en met zijn tweede geel mocht ook hij richting 

kleedkamer. Voor de gastheren was het nu helemaal alle hens aan dek, en moesten 

meermaals een bezoekende aanval foutief aan banden leggen. Zo trapte de 

ingevallen Verbaendert een vrije trap schitterend over de muur en via de paal stond 

het 2-1. De onrust in de thuisploeg nam nu helemaal toe, en Verbaendert trapte 

andermaal een vrije trap voorbij de muur tegen de paal. In de schermutseling die 

ontstond kon Geudens de verdiende 2-2 binnen koppen. Deze gelijke stand leek het 

logische en verdiende eindresultaat te worden, maar de spelleider besliste er anders 

over. Wanneer De Winter eerst op de bal zat, ging een Kontich-aanvaller theatraal 

neer en tot grote woede van de bezoekers ging de bal op de stip. De Winter koos de 

goede hoek, maar de trap van De Keersmaecker was hard genoeg om toch de 

netten te doen trillen. In de slotfase ontlokte een uitdagende komediant Van Camp 

een domme reactie bij Verbaendert. Beide spelers kregen rood onder de neus 



geduwd. Verbaendert trok naar binnen, maar Van Camp vond het nodig om de 

laatste minuten naast het veld door te brengen en de supporters uit het bezoekende 

kamp nog wat uit dagen met zijn aanwezigheid. En zo werd voetbal jammer genoeg 

niet echt een feest. 

 

FC De Kempen: De Winter, Meynendonckx (46’ Lauryssen), Gielis, Geudens, 

Hoefnagels (63’ Verbaendert), Voets, Van Den Putte, Bakkovens, Vanreusel, 

Trommelen, Vervoort 

 

Doelpunten: 10’ De Keersmaecker 1-0, 18’ Kreydt 2-0, 78’ Verbaendert 2-1, 85’ 

Geudens 2-2, 87’ De Keersmaecker 3-2 

 

Gele kaarten: Vanreusel, Gielis, Trommelen, Geudens, Somers, Kreydt, De Cock, 

De Winter 

Rode kaarten: Vervoort, Somers (2x geel), Verbaendert, Van Camp 

 

Scheidsrechter: Kristof Van De Cruys 


