KFC DE KEMPEN A - HEIKANT BERLAAR 6 – 1
De toeschouwers voor deze topper hoopten wegens de koude winterse
buitentemperatuur op een hartverwarmend en aangenaam kijkstuk. Het leek wel of
beide teams dezelfde mening waren toegedaan, want de eerste helft werd alleszins
gekenmerkt door twee voetballende ploegen waarbij De Kempen de beste kansen
kreeg en die ook afwerkte. In de 11’ bracht Roy Van der Linden de bal voor doel,
Gielis legde terug en Voets devieerde de 1-0 tegen de netten. Luttele vier minuten
later kon Roy Van der Linden in de herneming het schot van Hoefnagels voorbij
doelman Thys in doel werken: 2-0. In de 37’ bediende Hoefnagels met een
doorsteekpass Geudens, die op zijn beurt doelman Thys op die proef stelde, die nog
nipt kon redding brengen. Net voor rust slaagde Heikant er in om de
aansluitingstreffer te scoren op een ideaal moment. Na handspel van Vanreusel,
scoorde Huysegems van op de stip.
Na de rust kon de thuisploeg al snel dreigen. Een corner en wenkende kans werd
door Glenn Van der Linden naast gekopt. Daarna volgden twintig minuten lokale
dominantie met Hoefnagels in de hoofdrol. In de 65’ bracht hij de 3-1 op het
scorebord nadat hij een prima assist van Lauryssen afwerkte. Vijf minuten later
stond Hoefnagels op de goede plaats bij een hoekschop en maakte de kloof op die
manier groter. Als kers op de taart lukte Hoefnagels zijn hattrick met een stifter, wat
meteen ook het mooiste doelpunt van de avond werd. Snel daarna kreeg
Hoefnagels zijn applausvervanging. In de slotminuut deed ook Geudens nog zijn
duit in het zakje, en bracht met een kopbaldoelpunt op corner de 6-1 eindscore op
het bord.
Na een goede wedstrijd van beide ploegen, deed De Kempen uiteraard een goede
zaak in het klassement. In de tweede helft domineerde de thuisploeg en kon bij de
vele kansen nog vier keer de bezoekende netten bol zetten.
FC De Kempen: Verheyen, Glenn Van der Linden, Verbaendert, Gielis (77’
Lauwers), Geudens, Hoefnagels (83’ Trommelen), Voets (63’ Lauryssen), Van den
Putte, Bakkovens, Vanreusel, Roy Van der Linden
Doelpunten: 11’ Voets 1-0, 15’ Roy Van der Linden 2-0, 43’ Huysegems 2-1, 65’
Hoefnagels 3-1, 70’ Hoefnagels 4-1, 82’ Hoefnagels 5-1, 89’ Geudens 6-1
Gele kaarten: Verbert, Verheyen
Rode kaarten: geen
Scheidsrechter: Bart Peeters

