
KFC DE KEMPEN   -  RVC HOBOKEN   3 – 3 

In wat vooraf als een overbodige match bestempeld werd, kon het voor de bezoekers na 9’ 

niet slechter beginnen. Van op links bracht Steurs de bal laag voor doel en Vanlommel gaf 

met een droge knal doelman Van Houtven het nakijken: 1-0. De Kempen speelde niet 

voluit, en ook Hoboken slaagde er niet in voor dreiging te zorgen. Pas in de 23’ noteerden 

we de eerste bezoekende hoekschop. Het eerste noemenswaardige schot op doel van 

bezoeker Claes ging hoog over. Net voor het half uur dook Voets gepast achter de 

verdediging en kon zo op assist van Vanlommel de 2-0 tegen de netten schieten. In de 32’ 

schoot Kenny Geudens laag op doel. Aan de tweede paal hield Gielis de bal nipt binnen en 

werkte alsnog de 3-0 tegen de netten. Op slag van rust behoedde doelman Van Houtven 

zijn ploeg voor de 4-0, wanneer hij een knal van Voets met de vuisten redde. 

Bij de rust werden bij de thuisploeg enkele wissels doorgevoerd, en was het meer een zaak 

om blessures en kaartenlast te voorkomen. Voets bracht de ingevallen Maes in stelling, die 

het leer met zijn studs beroerde en zo de 4-0 op een haar na miste. Even later knalde Gielis 

naast, en deden de bezoekers Verlinden en Achbari hem dit aan de overkant na. Een 

haakfout in de zestien leidde tot een penalty, die door Verlinden feilloos hoog in de kruising 

geschoten werd: 3-1. Net op de rand van de zestien mocht voor De Kempen Vanlommel 

een vrije trap nemen. Van Houtven had een goede redding in huis bij deze harde en listige 

knal aan de eerste paal. Hoboken slaagde er in de aansluitingstreffer te scoren wanneer 

Verlinden opzij legde en Van Der Westerlaeken kon scoren. Nadat bezoeker Pauwels nog 

eens over had geknald, werd het zowaar 3-3 wanneer El Kordi met een verre knal van uit 

een scherpe hoek knap buiten bereik van doelman Janssens schoot. 

 

FC De Kempen: Janssens, Van Hove, Van Gansen, Kevin Geudens (46’ Trommelen), Gielis, 

Vanlommel, Kenny Geudens (46’ Maes), Voets, Van Den Putte, Bakkovens (75’ Heyns), 

Steurs 

 

Hoboken: Van Houtven, Maes, Achbari, Boukandrouj (60’ Fremau), Claes (87’ Van 

Oosterwijck), Pauwels, Vissers-Similon, Libot, Van Der Westerlaeken, Verlinden (83’ El 

Kordi), Janssens 

 

Doelpunten: 9’ Vanlommel 1-0, 29’ Voets 2-0, 32’ Gielis 3-0, 72’ Verlinden 3-1, 77’ Van Der 

Westerlaeken 3-2, 88’ El Kordi 3-3 

 

Gele kaarten: Verlinden 

Rode kaarten: geen 

Scheidsrechter: Bart Jennart 


