
KFC DE KEMPEN A  -  KSK WEELDE   4 – 0 

Een fel opzittende Ceusters veroverde vroeg in de wedstrijd het leer en bracht 
Geudens in stelling die evenwel net te laat was om echt te dreigen. Diezelfde 
Geudens kopte even later naast en ook Voets was dicht bij de 1-0 toen hij aan de 
eerste paal doelman Bols op zijn weg vond. Net voorbij het kwartier was er een 
schuchtere bezoekende poging van Kharichef die naast mikte. Wanneer Vanlommel 
een vrije trap voorbij de muur schoot, stak er een bezoekende voet tussen waardoor 
de 1-0 met een owngoal op het bord kwam. Een schitterende centrale pass van Van 
Gansen werd door Geudens keurig over Bols in doel getrapt, maar de grensrechter 
oordeelde dat er gescoord werd vanuit buitenspel. De Kempen bleef voor dreiging 
zorgen, maar noch Vanlommel, noch Bakkovens konden de score opdrijven. In de 
37’ draaide Vanlommel zich goed vrij om dan op doel te knallen, maar dit keer 
bracht de paal redding. Voorbereidend werk van Vanlommel resulteerde in een lob 
van Geudens die te hoog gemikt was. 
Met een listige vrije trap van Michiels en een knappe voorzet van Van Den Putte 
maakte De Kempen snel in de tweede helft duidelijk dat het naarstig op zoek ging 
om de score te verdubbelen. Al in de 49’ was het zover wanneer Geudens een 
doorgekopte bal van Bakkovens afrondde: 2-0. Aan de overkant hield Kersmaekers 
zijn netten ongeschonden met een beenveeg bij een poging van bezoeker Byns. 
Ook Kharichef van Weelde, geheel vrijstaand aan de tweede paal, liet een unieke 
kans onbenut en schoot naast. Net voor het uur schoot Michiels na hoekschop een 
ingestudeerd nummertje knap buiten bereik van Bols de 3-0 binnen. Tien minuten 
later was er in de kleine rechthoek van de bezoekers geharrewar, maar de 
gastheren slaagden er net niet in om te scoren. Voets werd in de 70’ foutief gehaakt 
in de zestien en van op de stip bracht Ceusters de 4-0 op het scorebord. Weelde 
had ondertussen gekozen voor meer volk voorin nadat een verdediger voor een 
aanvaller gewisseld werd. Het werd echter bijna nog 5-0 nadat Voets breed legde 
op Geudens die evenwel te hoog mikte. In de slotfase viseerde Voets nog het zijnet, 
en strandde een poging van Vanlommel op de vuisten van Weelde-doelman Bols. In 
de blessuretijd noteerden we nog een vloeiende bezoekende aanval, maar Soffers 
slaagde als sluitstuk er niet in om de nul voor Weelde van het bord te vegen. Zijn 
schot zoefde naast de kooi van Kersmaekers. Met een overtuigende 4-0 zege en 
een 30 op 30 haalde De Kempen de eerste periodetitel binnen.  
 
KFC De Kempen A : Kersmaekers, Van Hove, Heyns, Michiels, Van Gansen (88’ 
Meeuwssen), Vanlommel, Geudens, Ceusters, Voets (86’ Lauwers), Van den Putte, 
Bakkovens (80’ Steurs) 
 
KSK Weelde : Bols, Laurijssen, Van Raak Vince (62’ Soffers), Van Raak Rob, Van 
Breda, Mathijssen (62’ Bax), Elias, Byns, Harezlak, Kharichef, Wiegerink 
 
Doelpunten: 18’ Byns (owngoal) 1-0, 50’ Geudens 2-0, 60’ Michiels 3-0, 70’ 
Ceusters 4-0 



Gele kaarten: Van Breda 
Rode kaarten: geen 
 
Scheidsrechter: Abdeslem Achagui 


