
KFC DE KEMPEN  -  K.VRIJHEID HERSELT  3 – 2 

Beide ploegen maakten er een aantrekkelijke einde-seizoenswedstrijd van die bol 

stond van de kansen. Al vroeg in de wedstrijd bracht Kenny Geudens met een 

kopbal zijn ploeg op voorsprong, nadat Steurs voor de assist zorgde. De 

doelpuntenmaker zag zijn schot even later voorlangs gaan. Rond het kwartier viel 

Michiels geblesseerd uit. Trommelen zag zijn schot gered door bezoekende goalie 

Dams, en Steurs kende in de 20' pech wanneer zijn vrije trap op de kruising 

belandde. In de fase erna bracht Kenny Geudens de bal laag voor doel en Gielis 

miste op een haar na de 2-0. Net voor het half uur pareerde Kempen-doelman 

Janssens de goed getrapte bezoekende vrijschop, maar de rebound werd door Van 

Der Auwera tegen de netten getrapt. Het antwoord van De Kempen volgde snel bij 

een voorzet van Steurs die door Vanlommel over de bezoekende kooi getrapt werd. 

Laatstgenoemde zag op het einde van de eerste helft zijn afstandsschot over het 

doel van Herselt zoeven.  

 Vroeg in de tweede helft kwam Trommelen alleen voor doel, maar de afwerking 

bleef in gebreke. Het vierde kwartier werd gekenmerkt door meer slordigheden. 

Herselt-keeper Dams werkte in de 52' een vrije trap in hoekschop. Enkele minuten 

later moest Dams andermaal zijn ploeg behoeden voor de 2-1 nadat er door zijn 

verdediging te slap werd uitverdedigd. Op het uur werd Gielis keurig gelanceerd en 

deze voorzet werd door Leys in eigen doel gewerkt: 2-1. In de 64' werd een 

gemeten voorzet door iedereen in het lokale kamp gemist. De bezoekers waren 

daarna dicht bij de gelijkmaker, maar de deviatie was niet optimaal om de netten bol 

te zetten. Het was maar uitstel, want in de 72' bracht Luyten de bordjes terug in 

evenwicht. De Kempen reageerde onmiddellijk wanneer Voets een gemeten voorzet 

buiten bereik van Dams in doel kopte. Dams was daarna nog bij de pinken en 

voorkwam de 4-2 wanneer hij met de voeten redding bracht bij een poging van 

Kevin Geudens die oog in oog stond met de bezoekende doelman. Gielis viseerde 

in de 85' de paal met een krachtige kopbal. Thuisdoelman Janssens ranselde in de 

laatste minuut nog een lage bezoekende schuiver uit zijn kooi, en bracht op die 

manier nog stevig zijn duit in het zakje om de overwinning op eigen bodem te 

houden. 

FC De Kempen: Janssens, Van Hove, Heyns, Michiels (16’ Van Den Putte), Van 

Gansen, Kevin Geudens, Gielis, Vanlommel (83’ Moris), Kenny Geudens (69’ 

Voets), Steurs, Trommelen 

 

Herselt: Dams, Braes, Swolfs, Leys (77’ Abé), 83’ Vereycken (Nijs), Vekemans, 

Vranckx, Luyten, Van Der Auwera, Vinckx (82’ Van Driessche), Boone 

 

Doelpunten: 5’ Kenny Geudens 1-0, 29’ Van Der Auwera 1-1, 61’ Leys (own-goal) 2-

1, 71’ Luyten 2-2, 75’ Voets 3-2 

 



Gele kaarten: Vanlommel, Steurs 

Rode kaarten: geen 

Scheidsrechter: Frans Gillis 

 


