
K.BERG EN DAL VV   -   KFC DE KEMPEN    2 – 1 

Het nieuwe jaar begon voor FC De Kempen op sportief vlak met een valse start. In 

het openingskwartier kwam geel-blauw enkele keren goed weg, omdat de 

thuisploeg morste met doelrijpe kansen. Kempen-doelman Verheyen moest al vroeg 

in de wedstrijd een poging van Reumers in corner werken. In de 13’ leed 

Trommelen balverlies, waardoor Joris aan de haal kon gaan. De lokale aanvaller 

had zelf zijn kans kunnen wagen, maar koos voor de assist buiten bereik van Van 

Elven. En zo werd een wenkende kans voor de gastheren de nek omgewrongen. Al 

dan niet van uit buitenspel stormde Van Elven op doel af, maar Verheyen hield hem 

van de 1-0. De thuisploeg zakte collectief steeds terug op eigen helft, om dan op de 

counter gevaarlijk voor de dag te komen. Het eerste bezoekende gevaar kwam er 

nadat Roy Van der Linden in de zestien werd afgezonderd. Het schot van Roy 

belandde op de paal. Even later was er een te late tackle op Lauryssen, waardoor 

de bal op de stip terecht kwam. Roy Van der Linden zette Kenens op het verkeerde 

been en het stond 0-1. Vervolgens noteerden we voor de thuisploeg dreiging via 

Van Elven, en een gretige Lauryssen liet hetzelfde optekenen voor de bezoekers. 

De score werd bijna verdubbeld na mooi samenspel tussen Hoefnagels en Gielis. 

Met de buitenkant voet, trapte laatstgenoemde op slag van rust andermaal op de 

staander. Ook Verbaendert ging op links nog eens stevig door, bracht het leer voor 

doel en Geudens kopte krachtig binnen de kader. Thuisgoalie Kenens stond goed 

geplaatst en bracht redding. Voor Berg en Dal kopte ook Didier op de paal, maar bij 

deze fase had de grensrechter buitenspel gezien. 

 

Het veld was ondertussen een zompige grasmat geworden, waardoor de 

inspanningen hun tol gingen eisen. De thuisploeg had hier schijnbaar minder 

problemen mee, want de ganse tweede helft speelde Berg en Dal met meer grinta 

dan de bezoekers. Hoefnagels kreeg in de gaten dat Kenens ver uit zijn doel stond, 

en probeerde hem met een verre lob te verschalken. De lokale portier was echter op 

tijd in doel om te onderscheppen. De gelijkmaker kwam vroeg in de tweede helft, 

nadat Didier de voorzet van Van Elven tegen de netten schoot. Niet veel later was 

er andermaal een gevaarlijke lokale voorzet van op links. In de 53’ werd 

Verbaendert door Lauryssen in stelling gebracht, maar zijn schot resulteerde in een 

hoekschop. De Kempen stond enige tijd onder druk, wat voor Berg en Dal een reeks 

hoekschoppen opleverde. In de 66’ pakte Gielis uit met een grond scherende loeier. 

Kenens redde en werkte de bal in hoekschop. Aan de overkant had Verheyen veel 

moeite bij de poging van Van Elven. In de 84’ moest Verheyen opnieuw met een 

snelle reflex een listig voorzet-schot van Van Elven onschadelijk maken. Wanneer 

iedereen in buitenspel geloofde, mocht Van Elven toch doorgaan en scoorde luttele 

minuten voor affluiten de winning-goal.  

De tweede helft van De Kempen werd gekenmerkt door te veel slordigheden en te 

weinig spirit om de match naar hun hand te zetten. Zo was de zege voor Berg en 

Dal niet eens onverdiend. 

 



FC De Kempen: Verheyen, Glenn Van der Linden, Verbaendert, Gielis, Geudens 

(78’ Voets), Hoefnagels, Van den Putte, Vanreusel (65’ Bakkovens), Roy Van der 

Linden (82’ Lauwers), Lauryssen, Trommelen  

 

Doelpunten: 20’ Roy Van der Linden 0-1, 55’ Didier 1-1, 88’ Van Elven 2-1 

 

Gele kaarten: Van der Sanden (Berg en Dal) 

Rode kaarten: geen 

Scheidsrechter: Kristof Van De Cruys 


