
KFC BEVEL  -  KFC DE KEMPEN  1 – 2 

Beide ploegen konden terugblikken op een 15 op 15, en Bevel had ook een 

thuisreputatie om ‘u’ tegen te zeggen. De Kempen zorgde meteen voor druk naar 

voor, hetgeen al snel een reeks hoekschoppen opleverde. In de 6’ kreeg Vanlommel 

plots de ruimte in de zestien, maar zag zijn poging gered door doelman De Winter. 

In de rebound kon Voets enkel een hoekschop verzilveren. Aan de overkant stelde 

Baeten bezoekende keeper Kersmaekers op de proef met een grond scherende 

verre vrije trap. Ook Grielen zag even later zijn schot gestopt door Kersmaekers. 

Aan de tweede paal kon thuisspeler Vets net niet bij de bal nadat de vrije trap 

gegeven was. In de 14’ zette Steurs de actie op om vervolgens Gielis in stelling te 

brengen, maar De Winter stond paraat. Kenny Geudens mikte op assist van Van 

Den Putte hoog over. Een aardige lage voorzet van Kenny Geudens werd door De 

Winter onschadelijk gemaakt. Een gevaarlijke voorzet van Baeten leverde voor de 

thuisploeg de eerste hoekschop op. Nadat Gielis eerst van uit de draai nog naast 

besloot, was het in de 26’ wel raak wanneer hij de bal knap aannam en 

controleerde, om vervolgens met een schuiver doelman De Winter te verschalken. 

Op het half uur was De Winter andermaal de spelbreker na een mooie bezoekende 

aanval met een assist van Voets als sluitstuk. Aan de overkant was een lokale 

aanval ook niet zonder gevaar en kon Bevel er een corner uit puren. Voorbij het half 

uur werd een lange inworp verlengd en raakte de bal niet uit de zestien voor de kooi 

van Kersmaekers. Met een geplaatste kopbal bracht Ooms de stand terug in 

evenwicht. Snel erna strandde een vrije trap van Michiels op De Winter en op slag 

van rust zette Van Den Putte zelf de aanval op, maar lukte dan niet via een 

tussenstation om af te werken. 

Na de koffie deed De Kempen er alles aan om opnieuw op voorsprong te komen. 

De gelegenheidsscheidsrechter (de hoofdarbiter bleef geblesseerd in de 

kleedkamer) legde echter om de haverklap de wedstrijd te pas en te onpas stil, 

waardoor er haast niet gevoetbald kon worden. De bezoekers moesten proberen de 

lokale muur te slopen, en moesten ervaren dat tegen een Bevel met een 

knokkersmentaliteit dit geen gemakkelijke klus zou zijn. De Kempen was de betere 

ploeg, en liet zien dat ook strijdvaardigheid hen niet vreemd was. Het doelgevaar 

bleef evenwel langs beide kanten achterwege, en met de minuut werd duidelijk dat 

de ploeg die nog zou scoren, de match ook zou winnen. De ervaren Kevin Geudens 

nam in de 77’ de bal netjes aan, dribbelde zichzelf in schietpositie en gaf dan met 

een laag schot buiten bereik van De Winter net naast de paal De Kempen de 

verdiende voorsprong. In een tweede helft die gekenmerkt werd door 

karaktervoetbal slaagde geel-blauw er toch in het verschil te maken en gingen de 

drie punten verdiend mee naar het thuisfront. 

 

KFC Bevel: De Winter, Van Den Brande, Peers, Ooms, Wouters, Baeten, 

Goyvaerts, Vets, Grielen (32’ Hendrickx), Daems, Van Oppens (60’ Jacobs) 

 

KFC De Kempen: Kersmaekers, Michiels, Van Gansen, Kevin Geudens, Gielis, 



Vanlommel (89’ Heyns), Kenny Geudens, Voets (75’ Trommelen), Van Den Putte, 

Bakkovens, Steurs 

 

Doelpunten:  25’ Gielis 0-1, 34’ Ooms 1-1, 77’ Kevin Geudens 1-2 

Gele kaarten: Kevin Geudens, Vanlommel, Jacobs, Wouters, Goyvaerts 

Rode kaarten: geen 

 

Scheidsrechter: Daniel Bosmans (46’ Siegfried Steegmans) 


