KRC MECHELEN - KFC DE KEMPEN 3 – 2

Groen-wit won verdiend deze topper en sluipt zo dichter tot op 5 punten van De
Kempen, dat weliswaar leider bleef na het gelijke spel van Lille.
Racing Mechelen startte aan een fors tempo met snelle balwisselingen en al in de 4’
moest Kempen-keeper Verheyen met de vuisten redding brengen bij gevaar voor
zijn kooi. Na 8’ resulteerde de lokale druk in een doelpunt, wanneer Doncos in de
zestien doorheen de Kempen-verdediging slalomde, en laag de 1-0 binnen schoot.
De thuisploeg was één en al dominant, en De Kempen geraakte nooit in zijn ritme
om met zijn gekende vloeiende combinaties voor dreiging te zorgen. Het was
wachten tot op het kwartier wanneer Nesen links zijn snelheid benutte, maar zijn
lage achterwaartse pass werd voor de neus van Lauryssen in corner getrapt. In het
tweede kwartier merkten we dan toch wat beterschap bij geel-blauw. Gielis kon niet
krachtig genoeg afdrukken om doelman Frans in de problemen te brengen. Even
voor het half uur was er een goede redding nodig van Verheyen om te beletten dat
Carrez de score kon verdubbelen. Hoefnagels zocht met een hoge assist het hoofd
van Jansen, maar Racing-doelman Frans zat er met de vuisten tussen. De knal van
Heyvaert werd door Verheyen in twee keer gepakt, en gastheer Doncos schoot
even later hoog over. De lange inworpen werden door Weuts centraal voor doel
haast altijd met het hoofd centraal voor doel verlengd. Dit zorgde altijd voor het
nodige gevaar, en zo kon De Keersmaecker aan de tweede paal op doel schieten,
maar andermaal bracht Verheyen redding. De Kempen kwam voor de rust nog goed
weg, wanneer Weuts over knalde, en Verheyen paraat stond bij de pogingen van
Doncos en even later De Keersmaecker. In de laatste tien minuten van de eerste
helft stond de bezoekende defensie fel onder druk. Het rustsignaal was meer dan
welkom en De Kempen mocht zich gelukkig prijzen dat het maar met het kleinste
verschil richting kleedkamer moest trekken.
Vroeg in de tweede helft speelde Van Der Linden de bal in een duel in de zestien.
Kerckhofs ging gemakkelijk neer en de scheidsrechter wees naar de stip. Heyvaert
zette de penalty feilloos om en het stond 2-0. Bij een gevaarlijke voorzet van
Hoefnagels, stond niemand goed geplaatst om af te werken. Nesen zette even later
de aanval op, waaruit het gevaar ontstond. Tot twee keer toe kon er net niet
gescoord worden. Finaal kon in het geharrewar Jansen toch de 2-1 binnen koppen.
Aan de overzijde bleef een duwfout ongestraft en zo kon Doncos de bal beroeren…
de paal bracht redding. Weuts dook daarna alleen voor Verheyen op, maar de
bezoekende portier redde knap. Bij een snelle Racing-uitbraak bracht Weuts de bal
keurig voor doel en een ploeggenoot scoorde van uit buitenspel. De Kempen zette
nog eens een vloeiende aanval op en Jansen zag zijn gevaarlijk achterwaartse pass
in hoekschop gekegeld worden. In de 66’ dook Verheyen aan de rand van de
zestien in de voeten van de doorgebroken Weuts. De lokale spits kwam ten val en
voor de tweede keer kon Racing Mechelen van op de stip de score opdrijven. De
Keersmaecker klaarde dit keer de klus. Toch knokte De Kempen zich voor een

tweede keer terug in de match. Een lage knal van Meynendonckx ging naast, maar
wanneer even later de thuisverdediging niet kon ontzetten, scoorde Gielis in het
geharrewar de 3-2. Bij deze stand moest de bal voor geel-blauw maar eens één
keer goed vallen, en zo hoopte de bezoekende aanhang alsnog op een onverhoopt
punt. Racing-spits Weuts bleef evenwel de kwelduivel voor de Kempen-verdediging.
Eerst zag hij zijn poging nog gered door Verheyen, en even later mikte de lokale
aanvaller te hoog over de kruising.
Na de extra minuten moest het bezoekende kamp zijn meerdere erkennen in een
beresterke wedstrijd van groen-wit. Ook de thuis-spionkop gaf een wedstrijd lang
vocaal ook het beste van zichzelf, en wellicht kregen de thuisspelers daardoor de
nodige boost om een wervelende prestatie neer te zetten. De bezoekende
supporters waren in de minderheid, maar gaven de spelers van De Kempen toch
een welverdiend applaus voor hun strijdlust.
FC De Kempen: Verheyen, Van Der Linden (77’ Vanreusel), Meynendonckx, Gielis,
Jansen, Hoefnagels, Lauryssen, Van Den Putte, Van Bouwel (67’ Spiessens),
Trommelen, Nesen

Doelpunten: 8’ Doncos 1-0, 49’ Heyvaert 2-0, 54’ Jansen 2-1, 67’ De Keersmaecker
3-1, 76’ Gielis 3-2
Gele kaarten: Van Bouwel
Rode kaarten: geen
Scheidsrechter: Gerry Saenen

