KFC LILLE - KFC DE KEMPEN 1 – 1
De derby tussen de twee buurgemeenten werd met veel inzet betwist, maar over de
90’ was het echte doelgevaar eerder schaars. De puntendeling was na afloop een
resultaat waar men in beide kampen best tevreden mee kon zijn.
Voor De Kempen begon de match in een droomscenario. Een eerste aanval werd
op de rechterflank opgezet via Vanreusel. Zijn voorzet werd uiteindelijk in de lokale
zestien in de kluts weggewerkt in de voeten van Geudens. De bezoekende captain
liet doelman Goris geen schijn van kans door van dichtbij te scoren. Het antwoord
van Lille kwam er meteen. Een half uur lang drukten de gastheren hun stempel aan
een hoog tempo, snelle omschakelingen, stevige duels en gevaarlijke aanvallen op
de linkerflank. Van Hamert nam een afvallende bal in één keer op de slof, maar zijn
schot ging naast. Swerts zonderde Owusu af op links, die op zijn beurt aan de
eerste paal Kempen-keeper Verheyen op de proef stelde. Even later was het schot
van Swerts te hoog gemikt. De bezoekers konden in de 22’ nog eens dreigen via
Geudens, waarna Hoefnagels naast schoot. Diezelfde Hoefnagels lanceerde op
rechts Vanreusel waar de ruimte lag. Nadat de bal ontzet werd waagde Van Den
Putte zijn kans, maar zijn schot ging hoog over. In het derde kwartier moest Lille
noodgedwongen wat gas terugnemen, en kon De Kempen het evenwicht herstellen.
Toch kwam de thuisploeg verdiend langszij, wanneer een vrije trap hoog tot aan de
tweede paal voor doel werd gebracht. Van Hemert stond geheel ongedekt en kopte
de gelijkmaker binnen.
Na de rust kwam De Kempen het aanvallendst uit de kleedkamer. Eenmaal in de
zestien, bleef echt doelgevaar echter achterwege. Bij een bezoekende aanval werd
een schot afgeblokt door een Lilse verdediger, wat op die manier voor de kooi van
Goris onverwachts nog gevaarlijk werd. In de 69’ trapte gastheer D’Huyvetter een
vrije trap gevaarlijk over de muur. Verheyen was bij de pinken en duwde het leer
van onder de lat in corner. Snel erna bracht van op links D’Huyvetter de bal
gevaarlijk voor doel, maar Gerritsen vergat te scoren en schoot de wenkende kans
meters naast de kooi van Verheyen. Vijf minuten later kroop Lille door het oog van
de naald bij een solo van Gielis. De bedrijvige middenvelder creëerde voor zichzelf
de ruimte in de zestien, en schoot dan op doel. Goris was verslagen maar de paal
bracht redding. De bal dwarrelde voorlangs en ging aan de andere kant van het doel
buiten. De knappe assist van Lauryssen tot bij Lauwers, kon door laatstgenoemde
net niet krachtig genoeg op doel geschoten worden. Een echt slotoffensief kwam er
niet, noch bij Lille, noch bij De Kempen, zodat beide teams zich met de puntendeling
verzoenden.
FC De Kempen: Verheyen, Glenn Van der Linden, Verbaendert, Gielis (85’
Lauwers), Geudens, Hoefnagels, Voets (70’ Trommelen), Van den Putte,
Bakkovens, Vanreusel, Roy Van der Linden (46’ Lauryssen)
Doelpunten: 1’ Geudens 0-1, 43’ Van Hemert 1-1
Gele kaarten: geen

Rode kaarten: geen
Scheidsrechter: Kurt Van Gorp

