
KFC DE KEMPEN  -  ROCHUS DEURNE   5 – 0 

 

De eerste lokale aanval resulteerde al bijna in de 1-0, want in de openingsminuut 

moest Van Damme voor Deurne al op de lijn redden. Doelman Siemons was er aan  

voor de moeite, maar het schot van Vanreusel werd dus nog net op tijd 

weggeveegd. De bezoekers staken offensief ook enkele keren hun neus aan het 

venster. Verheyen kende geen probleem bij het lage schot van De Meyer, en even 

later zag Van Uffelen zijn schot voorlangs gaan. Jacobs legde breed op Schillemans 

die op zijn beurt naast knalde. De bezoekende afwerking bleef dus wat in gebreke, 

en de thuisploeg toonde dan maar hoe het wel moest. Hoefnagels legde simpel 

achterwaarts breed, waar Geudens vrij stond en simpel binnen schoot. Tien minuten 

later tekende Voets voor de schitterende voorbereiding; hij schilderde het leer 

gemeten voor doel waar Geudens de 2-0 binnen kopte. Een klaar kijkende 

Hoefnagels probeerde doelman Siemons van op de middellijn te verschalken, maar 

de bal ging naast. Op het half uur drong Hoefnagels de zestien binnen, werd fel 

gehinderd in zijn actie en strandde tenslotte op doelman Siemons die redding 

bracht. Gielis schoot in de rebound echter met een lage schuiver de 3-0 op het bord. 

In de 37’ haalde thuisgoalie Verheyen de voorzet van Van Damme er uit. De 

thuisaanval die er op volgde was goed voor de 4-0. Een grabbelende Siemons kon 

het leer niet veroveren, en Geudens kon de bal over de lijn werken, meteen zijn 

derde van de avond.  

Na de koffie werd een aarzelend inspelen van de bezoekende keeper bijna door 

Gielis afgestraft, maar Siemons herstelde zijn fout een bracht redding bij de 

plaatsbal. Even voor het uur noteerden we een aardig schot van bezoeker De 

Meyer, wiens vizier net iets te hoog en naast gericht stond. Aan de overkant mikte 

ook Hoefnagels te hoog. Deurne probeerde de nul van het bord te halen, maar in de 

zone van de waarheid ontbrak het de bezoekers aan de nodige creativiteit. Als het 

dan toch eens lukte, was Kempen-keeper Verheyen bij de pinken om de clean sheet 

te houden. Van op de rand van de zestien trapte Jacobs laag en hard binnen de 

kader, maar de lokale portier liet zich niet verschalken. Zonder echt nog fel op het 

gaspedaal te drukken, kwam de forfaitscore er dan toch. Hoefnagels gaf centraal 

laag en strak een gemeten assist wanneer hij de loopbeweging van Lauryssen in de 

gaten kreeg. Laatstgenoemde ging achter de verdediging en doorheen de 

buitenspel op snelheid door, en zat voor doelman Siemons op de bal: 5-0. Voor 

Deurne mikte Schillemans de vrije trap te hoog, en ook de poging van Goossens 

was in de slotfase verdienstelijk.  

Een trefzekere thuisploeg zag zijn overwicht nooit in ’t gedrang komen, en geel-

blauw zette op die manier zijn opmars verder. 

 

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

Hoefnagels, Voets, Van den Putte, Bakkovens, Vanreusel, Roy Van der Linden 

 

Doelpunten: 13’ Geudens 1-0, 23’ Geudens 2-0, 29’ Gielis, 37’ Gielis, 73’ 



Laureyssen 5-0 

 

Gele kaarten: Voets, 

Rode kaarten: geen 

Scheidsrechter: Marco Chetta 


