K.KONTICH FC - KFC DE KEMPEN 2 – 4
De Kempen had in het Antwerpse een bijzonder taaie klant aan Kontich, dat zelfs op
basis van een sterke tweede helft uitzicht had op een gelijkspel. De gastheren
stuitten evenwel enkele keren op enkele sublieme reddingen van de goed keepende
Verheyen bij geel-blauw.
De bezoekers domineerden de eerste helft en oefenden in het openingskwartier al
fel druk naar voren. Hoefnagels stelde doelman Ledent vroeg in de match al eens
op de proef. Het antwoord van Kontich kwam er via Van Loon die een hoge voorzet
aan de tweede paal voorlangs schoot. Nesen schoot voor de bezoekers naast na
voorbereidend werk van het duo Lauryssen-Jansen. Diezelfde Nesen zat er even
later goed tussen toen de thuisdefensie te nonchalant uitverdedigde. Lauryssen
werd daarbij in stelling gebracht maar Kontich-keeper Ledent redde met een been
en voorkwam de 0-1. De corner die er op volgde bracht Lauryssen in schietpositie
en opnieuw bracht Ledent redding. Een counterend Kontich dreigde daarna met een
snelle en vloeiend uitgevoerde aanval. De logische 0-1 kwam er in de 13’ bij een
hoge voorzet van op rechts. Hoefnagels controleerde en schoot van dichtbij binnen.
De score kon worden opgedreven maar na goed voorbereidend werk van
Hoefnagels was er geen afwerker present om te scoren. Aan de overkant hield
Verheyen de doorgebroken Kreydt van de 1-1. Wanneer Hoefnagels de bal hard
laag voor doel bracht, was Nesen wel bij de pinken en deed de netten voor een
tweede keer trillen: 0-2. De Kempen bleef gas geven en Ledent had de grootste
moeite om een lage voorzet van Jansen onschadelijk te maken. Een hard werkende
Jansen bleef even later in balbezit en zette zo de aanval op. Via Nesen ging het
naar Gielis die zijn poging door Ledent in corner gered zag. Deze hoekschop werd
door Van Bouwel gevaarlijk naar binnen draaiend voor doel gebracht. In de 33’
scoorde Van Esser de aansluitingstreffer door een afvallende bal laag in de verste
hoek binnen te schieten. Toch slaagde De Kempen er nog in op slag van rust de
kloof te vergroten: nadat enkele gretige ploegmaats de bal veroverden en de lokale
defensie uit verband speelden, kon Lauryssen afwerken met de 1-3 ruststand tot
gevolg.
In de tweede helft kwam Kontich furieus uit de kleedkamer. Een lage knal van Bokila
spatte op de paal en de rebound werd door Verheyen knap gered. In de 50’ kopte
verdediger Somers een hoge corner binnen. Kontich kreeg door deze
aansluitingstreffer vleugels en ging op zijn elan door. Verheyen hield Van Loon van
de gelijkmaker, nadat de lokale spits nipt de buitenspel omzeilde. Even voor het uur
moest ook Kreydt zijn meerdere erkennen in de bezoekende doelman, die
andermaal de gelijkmaker kon voorkomen. Baert probeerde het even later met een
afstandsschot, maar ook dit keer gaf Verheyen geen krimp. Na een fel vierde
kwartier moest Kontich dan toch wat gas terug nemen, en zo kon De Kempen weer
wat greep op het wedstrijdgebeuren krijgen. De voorzet van Van Bouwel werd door
Jansen naast gekopt. Kempen-keeper Verheyen had nog eens een redding in huis
bij een poging van Van Loon. Een kwartier voor tijd kopte Jansen een wenkende
kans naast nadat Gielis de bal voor doel bracht. Snel daarna bracht Gielis

Hoefnagels in stelling, wiens schot nipt voorlangs ging. Het zag er naar uit dat
Kontich nog een slotoffensief wou inzetten, maar net op dat moment kon de
ingevallen Vanreusel een voorzet van Jansen binnen knallen. Deze 2-4 gaf de
thuisploeg een mentale tik waarvan de gastheren niet meer herstelden. Een snelle
counter via Hoefnagels werd door Vanreusel naast getrapt, en bij een poging van
Gielis ging Ledent goed plat. Voor Kontich bracht Kreydt het leer nog eens voor
doel, maar Van Loon kopte in de handen van Verheyen.
De Kempen stak de driepunter op zak, maar moest daarvoor toch het uiterste uit de
kan halen om finaal een geruststellende kloof te slaan.
KFC De Kempen: Verheyen, Van Der Linden, Lauwers, Gielis, Jansen (88’
Vervoort), Hoefnagels (90’ Govers), Lauryssen, Van Den Putte, Van Bouwel,
Trommelen, Nesen (77’ Vanreusel)
Doelpunten: 13’ Hoefnagels 0-1, 24’ Nesen 0-2, 34’ Van Esser 1-2, 44’ Lauryssen 13, 49’ Somers 2-3, 84'

