VLIMMEREN - KFC DE KEMPEN 0 – 1
De Kempen nam van meet af aan het heft in handen. De thuisploeg werd op eigen
helft teruggedrongen, en dat zou zo quasi de eerste helft het geval zijn. De
toeschouwers kregen de eerste 45’ éénrichtingsvoetbal te zien, waarbij doelman
Kersmaekers zich meer veldspeler dan keeper voelde. Niemand durfde dan ook in
de 6’ vermoeden dat de 0-1 score ook meteen de eindstand zou zijn. Nadat Michiels
van uit de tweede lijn een loeier afvuurde, kon thuisgoalie De Brouwer alleen maar
de bal afweren, waarbij Kevin Geudens de rebound binnen schoot. Ondanks het
bezoekende overwicht, was het echte doelgevaar schaars. Vlimmeren hield veel
volk in de zestien, en kwam in het eerste half uur niet verder dan twee schoten van
ver, die hoog over doel zoefden. Kersmaekers moest in het derde kwartier dan toch
eens met de vuisten redding brengen bij een schermutseling voor zijn kooi. In de
slotfase van de eerste helft, werd de score tot drie keer toe bijna verdubbeld. Van
Den Putte werd mooi afgezonderd voor doel, maar geraakte niet voorbij De
Brouwer. Even later dwong Kevin Geudens de Vlimmerse doelman andermaal tot
een knappe redding. Broer Kenny probeerde het nadien, maar raakte de bal
onzuiver en het schot ging over de kader. Wanneer thuisspeler Geentjens zijn been
er tussen stak bij een bezoekende vrije trap, ontsnapte Vlimmeren aan een owngoal en bleef het 0-1.
Na de pauze ging te thuisploeg veel hoger spelen en trok nu toch zijn offensieve
registers open. Kersmaekers moest al direct aan de bak door in de voeten te duiken
en zo een voorzet ongedaan te maken. Ondanks het lokale overwicht, bleef
doelgevaar achterwege, maar met de krappe marge waren de bezoekende
supporters er toch niet gerust in. In de 70’ werd het ei zo na 0-2, wanneer Steurs
Kenny Geudens in stelling bracht, die aan de eerste paal zijn schot door De
Brouwer met wat meeval net op de lijn gered zag. De ingevallen Nuyens ging voor
De Kempen zijn kans, maar slaagde er niet in om De Brouwer te verschalken. De
doorgebroken Kenny Geudens werd door laatste verdediger Aerts foutief gestopt,
en Vlimmeren mocht zich gelukkig prijzen dat de rode kaart op zak bleef. In de
slotfase hield Kersmaekers thuisspeler Bax met een prachtige redding van de
gelijkmaker. De drie punten gingen na een fel bevochten wedstrijd op een zwaar en
glibberig veld mee naar De Kempen.
Vlimmeren: De Brouwer, Aerts, Van Herck, Vermeylen (79’ Van Sande), Geerts
(73’ Schellekens), Van Der Heyden, Engels, Geentjens (79’ Paius),
Bartholomeeusen, Bax, Van De Poel
De Kempen: Kersmaekers, Van Hove, Heyns, Michiels, Van Gansen, Kevin
Geudens, Kenny Geudens, Voets (63’ Nuyens), Van Den Putte, Bakkovens, Steurs
(90’ Verdonck)

Doelpunten: 6’ Kenny Geudens 0-1
Gele kaarten: Geerts, Aerts, Steurs
Rode kaarten: geen
Scheidsrechter: Bart Jennart

