KFC DE KEMPEN - KSK ’S GRAVENWEZEL-SCHILDE 2 – 0

Het openingskwartier werd gekenmerkt door veldoverwicht van de thuisploeg, terwijl
echt doelgevaar achterwege bleef. Een lage harde voorzet van Hoefnagels in de
zestien geraakte niet doorheen de bezoekende verdedigingsgordel. De gasten uit ’s
Gravenwezel-Schilde pakten overigens uit met een defensief blok dat op punt stond.
Rond de 15’ kwam de bezoekende spits Colman goed naar binnen en stelde met
een lage knal Verheyen op de proef. Aan de overzijde zette Trommelen de actie op,
waarna de één-twee tussen Hoefnagels en Gielis net niet resulteerde in doelgevaar.
Enkele minuten later schoot Meynendonckx van uit de tweede lijn te centraal op
doel, zodat de bezoekende keeper Van De Vyver niet in de problemen kwam. De
thuisploeg drukte het aanvallende gaspedaal iets feller in, en net voor het half uur
vergat Meynendonckx te scoren wanneer hij afgezonderd oog in oog kwam met de
bezoekende doelman. Een minuut later zette Lauryssen voor en het schot van
Nesen werd door Van De Vyver gered. De bezoekers moesten even de éne aanval
na de andere ondergaan. Gielis mikte te hoog na de assist van Hoefnagels, en ook
de kopbal van Spiessens bij een hoekschop zoefde een halve meter over doel. In de
37’ werd Nesen in schietpositie gebracht en had zo de 1-0 aan de voet. De
thuisaanvaller deed wat hij moest doen, maar bij zijn lage knal gooide zich een
bezoeker nog net op tijd in de baan van het schot. Een halve minuut later bracht van
op links Van Bouwel de bal voor doel. Jansen tikte met de voet het leer buiten
bereik van Van De Vyver binnen: 1-0. Aan de overzijde moest Verheyen zich reppen
om eerder op de bal te zitten voor de snelle Colman.
Na de koffie noteerden we in het vierde kwartier enkele bezoekende pogingen, met
onder andere een dreigende Colman. Een vrije trap van Kempen-speler
Meynendonckx ging rechtstreeks binnen, maar de inlopende ploegmaats namen
deel aan het spel en zo werd het doelpunt wegens buitenspel afgekeurd. Bij een
bezoekende aanval die er op volgde, kwam de lokale goalie ver uit zijn doel en
moest buiten de zestien de fout begaan nadat hij één en ander verkeerd inschatte
bij de doorgebroken Colman. Rood voor Verheyen was het verdict, en De Kempen
moest nog een klein half uur met een man minder zijn krappe voorsprong zien te
verdedigen. De ingevallen De Winter moest al snel een goede redding brengen en
zat eerder op de bal dan de dreigende bezoeker Bektas. Een kwartier voor tijd werd
Lauryssen diep in de zestien ten val gebracht. De scheidsrechter oordeelde dat de
fout buiten de backlijn werd ingezet, en dus werd het een vrije trap in plaats van een
penalty. In de 82’ knalde Colman van uit de draai het leer naast de kooi van De
Winter. Deze unieke kans zou de bezoekers zuur opbreken, want na een korte vrije
trap kon Hoefnagels de bal voor doel brengen. Het was verdediger Spiessens die
finaal de bevrijdende 2-0 in de korte hoek binnen schoot. In de 86’ viseerde exKempen-speler Ocak de deklat, waarmee hij aantoonde dat hij zijn traptechniek nog
niet verleerd had. In de slotfase viseerden de bezoekers nog een keer het zijnet, en
pakte De Winter uit met een goede redding bij een schot van Bektas.

FC De Kempen: Verheyen, Spiessens, Meynendonckx, Gielis, Jansen (90’
Vanreusel), Hoefnagels, Van den Putte, Lauryssen (80’ Lauwers), Van Bouwel,
Trommelen, Nesen (64’ De Winter)
Doelpunten: 36’ Jansen 1-0, 84’ Spiessens
Gele kaarten: Trommelen, Meynendonckx, Peeters
Rode kaarten: Verheyen
Scheidsrechter: Geert Joris

