KFC DE KEMPEN - KFC LINDA OLEN 4 – 2
Op een glibberige en zompige grasmat was het voor beide teams een hele opdracht
om er bij momenten glijdend een aangenaam kijkstuk van te maken. Wanneer
Michiels na 5’ een vrije trap mocht nemen, bracht hij de bal hard en botsend in de
zestien. Geudens kon met een hakje doelman Spaepen te grazen nemen en het
stond zo al vroeg 1-0. Enkele minuten later kon lokale verdediger Michiels een grote
kopkans niet verzilveren. Linda kon er via Pironet een poging met een afstandsschot
tegenover zetten. Een gemeten voorzet van Vanlommel achter verdediger en keurig
in de loop van de aanvaller werd door Geudens knap afgewerkt en de match leek na
19’ al gespeeld: 2-0. De Kempen bracht zijn tegenstrever dan maar zelf terug in de
match nadat een ogenschijnlijk onschuldige terugspeelbal door de staat van de
grasmat toch niet zonder risico’s was. Kersmaekers miste de controle compleet en
de aandringende Engelen nam het cado aan door de aansluitingstreffer simpel in
het lege doel te leggen. Linda Olen mocht zich wel gelukkig prijzen wanneer na een
fout op Bakkovens de bal niet op de stip terecht kwam. Een hoekschop van Steurs
kwam aan de tweede paal tot bij Michiels die Linda-doelman Spaepen tot een goede
redding dwong. Een listige lage vrije trap van Steurs werd door Geudens in doel
gedevieerd en de lokale spits lukte op die manier zijn hattrick. Engelen stelde voor
de bezoekers met een schot van uit de tweede lijn Kersmaekers nog eens op de
proef als laatste wapenfeit in de eerste helft.
Na de koffie was Kersmaekers al snel bij de pinken door een voorzet voor de
spurtende Vivys onschadelijk te maken. Voor de thuisploeg bracht Van Den Putte
van op links de bal gevaarlijk voor doel in de kleine rechthoek. Geudens kon het leer
niet raken en Michiels kon er enkel een corner uithalen. Bezoeker Hendrickx zag
zijn kopkans over gaan, en thuisspeler Vanlommel vond Spaepen op zijn weg die
zich bij het schot goed breed maakte. Met nog ruim een kwartier te gaan bracht De
Kempen de bezoekers andermaal in de match door te laks en niet scherp genoeg te
verdedigen. Hoefnagels ging de zestien binnen en schoot de 3-2 hard voorbij de
kansloze Kersmaekers. Snel er na moest Michiels zowaar zijn doelman op de lijn
ter hulp komen nadat Pironet de actie had opgezet. De bezoekers hadden door de
aansluitingstreffer een boost gekregen, en Kersmaekers moest zich reppen door
eerder op de bal te zitten dan Hoefnagels. In de 83’ gaf De Kempen de Olenaars de
doodsteek wanneer Steurs een hoekschop voor doel bracht en Meeuwssen de
afvallende bal buiten bereik van Spaepen binnen kopte: 4-2. In de slotfase stond het
vizier van bezoeker Pironet slecht gericht en weg was de kans.
FC De Kempen: Kersmaekers, Van Hove, Heyns, Michiels, Vanlommel, Geudens,
Voets (89’ Ceusters), Van den Putte, Bakkovens (79’ Nuyens), Steurs, Meeuwssen
Linda Olen: Spaepen, Michiels (88’ Jacobs), Engelen (66’ Verswijvel), Pironet, Van
Roosbroeck, Hendrickx, Vermeulen, Heremans, Vivys (66’ Placca), Hoefnagels,

Boeckx
Doelpunten: 5’ Geudens 1-0, 19’ Geudens 2-0, 22’ Engelen 2-1, 33’ Geudens 3-1,
74’ Hoefnagels 3-2, 83’ Meeuwssen 4-2
Gele kaarten: Michiels (De Kempen), Vissers
Rode kaarten: geen
Scheidsrechter: Rien Hoeyberghs

