
KFC DE KEMPEN  -  K.ZWALUWEN OLMEN  3 - 0 

Heel even hebben de bezoekers de thuisdefensie onder druk weten te zetten, als 

antwoord na het openingsdoelpunt van De Kempen. Na de 2-0 en het uitvallen van 

hun doelman, drong het bij Olmen snel door dat de match gespeeld was. 

Ruim een kwartier lang duurde de studieronde, waarbij De Kempen het 

veldoverwicht had, en de bezoekers op de counter loerden. Het betere voetbal 

kwam ontegensprekelijk van de thuisploeg, en net voor het half uur strandde een 

listige uithaal van Vanlommel op de paal. In de rebound scoren was voor Kenny 

Geudens haast onmogelijk in te moeilijke omstandigheden. De Kempen had in het 

tweede kwartier het gaspedaal nog feller ingedrukt, en een doelpunt leek in de 

maak. In de 33’ lukte een zwoegende Voets het alsnog om de bal voor te brengen. 

Als een duivel uit een doosje zette Gielis er aan de eerste paal zijn voet tegen, en 

doelman Staeren en zijn verdedigers waren geklopt. Het antwoord van Olmen liet 

niet lang op zich wachten, want Plessers bracht snel erna de bal tot aan de tweede 

paal waar Dierckx miste. Amper een minuut later zag Vissers thuiskeeper 

Kersmaekers voor zijn lijn staan. De Kempen-doelman was kansloos, maar het 

schot spatte tegen de deklat. De wedstrijd was nu open gebroken, en Kenny 

Geudens stelde doelman Staeren op de proef met een rake knal. In de rebound 

scoorde Gielis echter van uit buitenspelpositie. In de 38’ was er nog een goede 

redding van Staeren bij lokale dreiging in de zestien. De bezoekende defensie 

raakte met moeite uit de omknelling, en Voets kon van uit de tweede lijn met een 

goed gemikt schot de score verdubbelen. Staeren kwam in deze fase niet 

ongehavend uit het duel, en moest met een snijwonde aan het scheenbeen de strijd 

staken. Omdat er geen reservekeeper voorhanden was, nam spits Vissers plaats 

tussen de palen. Het laatste wapenfeit voor de pauze was een punter van Dierckx, 

waarbij Kersmaekers redding bracht.  

Het publiek kreeg vroeg in de tweede helft te zien wat Vissers als doelman in zijn 

mars had. Eerst pakte hij het schot van Kevin Geudens, en even later bracht hij 

redding nadat Kevin Geudens doorstak tot bij Voets. Olmen bleef moeite doen voor 

de aansluitingstreffer. Het bezoekende doelpunt dat werd binnen gekopt werd na 

voorafgaande duwfout terecht afgekeurd. Bij een volgende lokale aanval werd 

Kenny Geudens keurig centraal de diepte in gestuurd. De controle was niet 

helemaal geslaagd bij de beweging die Kenny in gedachte had, maar de bal botste 

ongelukkig tegen de voet van bezoeker Claes en ging zo buiten bereik van Vissers 

in doel: 3-0. 

Na deze kloof drong de Kempen niet langer aan, controleerde de match en maakte 

met de nodige maturiteit de negentig minuten vol. Gelegenheidsdoelman Vissers 

haalde er een hoge voorzet uit, maar keek dan toe hoe Voets zijn volley op de lijn 

gered zag door een verdediger. Diezelfde Voets creëerde voor zichzelf in de 

slotfase nog een kans, maar zijn schot ging een halve meter naast. 

 

KFC De Kempen: Kersmaekers, Heyns, Michiels, Geudens, Gielis, Vanlommel (77’ 

Trommelen), Kenny Geudens, Voets, Van den Putte (89’ Nuyens), Bakkovens, 



Steurs 

 

Zwaluwen Olmen: Staeren (45” Burhan), Wuyts, Dillen, Arslan, Claes, Mellebeek, 

Dierckx (64’ Brovina), Valkiers, Ciceron Vissers, Plessers (79’ Sterckx) 

 

Doelpunten: 33’ Gielis 1-0, 38’ Voets 2-0, 55’ Claes (owngoal) 3-0 

Gele kaarten: Heyns, Arslan, Burhan,  

Rode kaarten: geen 

Scheidsrechter: Arne De Beuckelaer 


