
KFC DE KEMPEN  -  K.SINT JOB FC   8 – 0 

Alvorens de Kerstkalkoen kon worden aangesneden, moesten de spelers van FC 

De Kempen nog aan de bak tegen de rode lantaarn. Roy Van der Linden schoot de 

doorsteekpass hard tegen de netten, maar door buitenspel bleef de nul op het bord. 

Aan de overkant zag bezoeker Janssens zijn knal naast gaan. Wanneer Gielis de 

actie opzette buiten de zestien, kwam Hoefnagels in balbezit via Voets. Geudens 

stond centraal goed geplaatst om de assist binnen te schieten: 1-0. De poging van 

Roy Van der Linden van uit de tweede lijn ging naast. Even later stak Hoefnagels 

door tot bij Vanreusel die het leer voor doel bracht, waar Geudens van uit 

buitenspelpositie scoorde, en dus werd het terecht geen 2-0. Bezoeker Somers 

pakte uit met een aardig vluchtschot, dat maar nipt over ging. Genar van St.Job ging 

even later door op snelheid en schoot gevaarlijk voorlangs de kooi van Verheyen. 

Echter, in de zone van de waarheid knelde het schoentje bij de bezoekers. 

Hoefnagels bracht de 2-0 ruststand op het bord, nadat hij met Geudens de één-twee 

opzette en dan beheerst afwerkte. Roy Van der Linden mikte van dichtbij nog te 

hoog, en Vanreusel redde aan de overkant de meubelen om Genar te beletten op 

doel te schieten. Op slag van rust was de plaatsbal van Hoefnagels iets te hoog 

gemikt. 

 

Ook na de koffie konden de bezoekers geen vuist maken. Glenn Van der Linden 

kopte een hoekschop van broer Roy nipt over. De poging van bezoeker Nuyts na de 

assist van Janssens was gevaarlijk, maar te hoog gemikt. In amper tien dolle 

minuten ging het plots snel van 2-0 naar 6-0. Eerst nam Gielis in één tijd de assist 

van Hoefnagels op de slof: 3-0. Vervolgens bracht Voets met een gemeten voorzet 

het leer voor doel, waar Geudens simpel binnen kopte: 4-0. Wanneer Voets snel 

erna opnieuw een voorzet trapte, stonden twee afwerkers paraat. Geudens nam de 

5-0 voor zijn rekening. Dit was meteen het sein voor een 3-ledige vervanging bij de 

thuisploeg. Lauryssen stond amper op het veld en speelde de bezoekende defensie 

op een hoopje om vervolgens de 6-0 te scoren. Na een mooie aanval van St.Job 

was Janssens de eerreder niet gegund, want zijn schot zoefde nipt over. Bij de 

aanval die er op volgde voor De Kempen, was het weer direct bingo: Voets bracht 

laag voor en aan de tweede paal dook Lauryssen op die hard binnen knalde: 7-0. 

De eindscore kwam er nadat Geudens een mistasten van doelman Smits afstrafte, 

en zo de zware 8-0 score op het bord bracht. 

 

KFC De Kempen: Verheyen, Glenn Van der Linden, Verbaendert, Gielis (67’ 

Meynendonckx), Geudens, Hoefnagels (67’ Lauwers), Voets, Van den Putte, 

Vanreusel, Roy Van der Linden (67’ Lauryssen), Trommelen 

 

Doelpunten: 11’Geudens 1-0, 35’ Hoefnagels 2-0, 60’ Gielis 3-0, 61’ Geudens 4-0, 

64’ Geudens 5-0, 68’ Lauryssen 6-0, 74’ Lauryssen 7-0, 79’ Geudens 8-0 

 

Gele kaarten: geen 



Rode kaarten: geen 

Scheidsrechter: Sven Osier 


