KFC BEEKHOEK - KFC DE KEMPEN 1 – 3
Dat er in Geel-ten-aard voor elke morzel grond moest gestreden worden, was vooraf
geweten. Een super-gemotiveerde tegenstander, een klein en smal terrein en een
speelveld dat naar het einde van ’t seizoen ook zijn beste tijd gekend had… dit
waren de omstandigheden waarbij De Kempen de buren uit Geel recht in de ogen
moest kijken.
De bezoekers probeerden snel de opening te vinden in de groene verdedigingsgordel. Beekhoek hield in de openingsfase veel volk achterin en loerde op de
tegenaanval. Thuisdoelman Schoonis moest een vrije trap van Michiels pareren, en
enkele minuten later viseerde Vanlommel het zijnet. Ook de knal van Steurs zoefde
maar nipt naast. Daarna werden de kansen enige tijd schaarser en Kersmaekers
moest een lage voorzet van Dyck onschadelijk maken. In het tweede kwartier was
de thuisploeg iets beter in de match gekomen, maar kwam net voor het half uur toch
op achterstand. Michiels bracht de bal zeer knap en gevaarlijk in de zestien, waar
Kevin Geudens met het hoofd kon afronden. Aan de overkant moest Michiels een
lokale voorzet ontzetten om verder onheil te voorkomen. Bij een listige vrije trap van
Killian Schoonis had Kersmaekers toch wat moeite. De gelijkmaker voor Beekhoek
kwam er wanneer Vangeel van ver mocht aanleggen en snoeihard en onhoudbaar
in de kruising schoot. Bezoeker Voets liet de kans op de 1-2 liggen nadat hij op doel
afging na balverlies in de thuisdefensie. Keeper Schoonis redde met een beenveeg.
Op slag van rust schoot Vanlommel krachtig op doel, maar via de thuisgoalie ging
de bal in hoekschop.
Na de rust was het lang wachten op een eerste wapenfeit. Steurs bracht van op
links de bal gevaarlijk voor maar vond geen afwerker. Thuisspeler Van
Waeyenbergh zette de actie op in de zestien, had dan te veel tijd nodig en verloor
de bal na enkele bewegingen ‘te veel’. Wanneer Michiels een corner voor doel
bracht, stond Kenny Geudens op de juiste plaats en kopte van dichtbij zijn ploeg op
voorsprong. Het overwicht van De Kempen vertaalde zich in de 1-3 nadat Voets
met een subtiel hakje de bal in doel deed belanden. Beekhoek kon er enkel een
schot van Vangeel tegenover zetten, dat niet zo ver naast ging. Het laatste
wapenfeit was de kopbal van Kenny Geudens die volgde op vrije trap van Michiels.
Schoonis voorkwam de 1-4 en duwde de bal in corner.
Beekhoek: Tristan Schoonis, Vangheel (46’ Peeters), Nuyts, Helsen (81’ Schils),
Vangeel, Van Waeyenbergh, Krajisnic, Peeters, Dyck, Killian Schoonis, Ceuppens
De Kempen: Kersmaekers, Heyns, Michiels, Van Gansen, Geudens, Vanlommel,
Voets (83’ Ceusters), Van Den Putte, Bakkovens, Steurs (65’ Gielis), Nuyens (60’
Kenny Geudens)

Doelpunten: 26’ Kevin Geudens 0-1, 38’ Vangeel 1-1, 70’ Kenny Geudens 1-2, 83’
Voets 1-3
Gele kaarten: Nuyts ?
Rode kaarten: geen
Scheidsrechter: Steff Wouters

