KSK ’s GRAVENWEZEL - KFC DE KEMPEN 2 – 2
De Kempen liet het na om met de driepunter huiswaarts te keren. De thuisploeg
kon twee keer scoren nadat in het bezoekende kamp niet scherp genoeg werd
verdedigd. De gastheren trokken bijkomend niet af en toe eens aan de noodrem,
maar deden dat negentig minuten lang. Jammer dat de arbiter de potige thuisploeg
te vaak onbestraft liet duwen, trekken en trappen op alles wat bewoog. In deze
omstandigheden vergat De Kempen om uit te pakken met combinatievoetbal om het
verschil te kunnen maken.
Na amper 40 seconden mocht de thuisploeg al juichen. Bektas, vaak maar al te
stevig en dus foutief in de duels, kon een eerste keer op doel afstormen en schoot
de bal buiten bereik van Verheyen tegen de netten. Ook thuisspeler Belhadi waagde
een poging in de 5’. In de 13’ stond het terug gelijk nadat Gielis keurig Lauryssen
lanceerde. De bezoekende aanvaller schoot beheerst over de aarzelende
thuisdoelman die zijn kooi verlaten had. Op het kwartier verraste Hoefnagels bijna
de thuisploeg met een listig genomen vrije trap. Even listig was de voorzet van
Maes aan de overkant, maar Verheyen stond paraat. Het doelpunt van Gielis werd
in de 26’ afgekeurd, en de thuisgoalie moest even later buiten de zestien koppend
redding brengen voor de dreigende Janssen. De voorzet van thuisspeler Garmyn
was niet zonder gevaar. Op het half uur kreeg Gielis een scoringskans, maar zijn
knal was pal op de keeper gemikt. Een minuut later was het dan toch raak, wanneer
Gielis en Jansen de actie opzetten. Hoefnagels rondde de combinatie van dichtbij af
en het stond verdiend 1-2. Vijf minuten later kreeg Maes te veel ruimte, dreef met de
bal aan de voet naar binnen om met een lage knal in de verste hoek de 2-2 binnen
te schieten. Nog voor de koffie was Verheyen attent bij een poging van Peeters, en
het schot van Matyn verdween via een bezoekende verdediger in corner.
In de tweede helft beperkte de thuisploeg zich tot countervoetbal. Zo haalde
Verheyen er de voorzet van Bektas uit. Even voorbij het uur verraste Hoefnagels
met een vrije trap in de korte hoek bijna Van De Vyver, die met veel moeite redding
bracht. Een tegenaanval via gastheer Bektas resulteerde in een corner. Het schot
van Matyn werd door Verheyen met enige moeite gered, en ook Belhadi stuitte na
een tegenaanval op Verheyen. Thuisgoalie Van De Vyver kon onorthodox met de
vuisten redding brengen bij de voorzet van Lauryssen.
Hopelijk vallen de kwetsuren al bij al nog mee, want ongeschonden uit een potige
wedstrijd komen, was na afloop mogelijk nog belangrijker dan de volle buit.
KFC De Kempen: Verheyen, Spiessens, Van Der Linden, Lauwers (88’ Van
Bouwel), Meynendonckx, Gielis, Jansen, Hoefnagels, Lauryssen, Vanreusel,
Trommelen
Doelpunten: 1’ Bektas 1-0, 13’ Lauryssen 1-1, 31’ Hoefnagels 1-2, 35’ Maes 2-2
Gele kaarten: Belhadi, Bektas, Matyn, Peeters, Garmyn, Hoefnagels
Rode kaarten: Bektas
Scheidsrechter: Pieter Engelen

