KFC DE KEMPEN - VERBROEDERING ARENDONK 4 – 3

De Kempen wist na een derby, gekruid met 7 goals, de driepunter thuis
te houden. Al vroeg in de wedstrijd keek de thuisploeg evenwel al tegen
een achterstand aan, nadat Vaes een aarzeling in de verdediging
afstrafte. De thuisploeg wilde nog voor de rust de scheve situatie recht
zetten, en eiste bijgevolg het meeste balbezit op. Een geharrewar voor
de kooi van de bezoekende doelman Van Herck, werd door Kevin
Geudens genadeloos afgestraft en de bordjes waren nog voor de koffie
in evenwicht.
In de tweede helft gingen de gastheren op zoek naar een voorsprong, en
in de 50’ was het bingo wanneer de lokale spits Kenny Geudens al snel
de 2-1 lukte. De wil om de kloof te vergroten was er ontegensprekelijk,
en voorbij het uur kon Kevin Geudens met zijn tweede van de avond De
Kempen wat meer ademruimte geven: 3-1. Deze geruststellende kloof
bleef amper vijf minuten op het scorebord, want ook Vaes kon zijn
tweede treffer scoren en bracht zijn ploeg op die manier terug in de
match. De Kempen bracht zichzelf op die manier in moeilijkheden. Een
kwartier voor tijd ging de bal op de stip, en Kenny Geudens kon opnieuw
een kloof van twee doelpunten slaan. Wie gedacht had dat de thuisploeg
de match met nog 15’ te gaan zou uitspelen, had het mis. De Kempen
zorgde opnieuw voor spanning door zichzelf in moeilijkheden te brengen.
Twee minuten na de 4-2 scoorde Van Dooren voor de bezoekers
opnieuw de aansluitingstreffer. Zo werd de slotfase nog behoorlijk
spannend, maar de bezoekers slaagden er niet in om nog met een
slotoffensief uit te pakken. De Kempen deed wat het moest doen,
namelijk de driepunter op eigen bodem houden.
KFC De Kempen: Kersmaekers, Heyns, Michiels, Kevin Geudens,
Nuyens (82’ Maes), Vanlommel (67’ Meeuwssen), Kenny Geudens,
Voets, Van den Putte, Bakkovens, Steurs (25’ Van Hove)
Verbroedering Arendonk: Van Herck, Boogers, Hulselmans (61’
Dierckx), Wuyts, De Witte (36’ Van Dooren), Vaes, Michiels, Huysmans,
Wijling, Keusters (85’ Koninckx), Ohnenik
Doelpunten: 9’ Vaes 0-1, 36’ Kevin Geudens 1-1, 50’ Kenny Geudens 21, 64’ Kevin Geudens 3-1, 69’ Vaes 3-2, 75’ Kenny Geudens 4-2, 77’
Van Dooren 4-3

Gele kaarten: Vaes, Michiels, Kersmaekers, Keusters
Rode kaarten: geen
Scheidsrechter: Dimitri Heylen

