
KFC DE KEMPEN  -  SPORTING TISSELT  5 – 0 

Het zag er lange tijd naar uit dat de bezoekers tot aan de rust de schade nog 

konden beperken door met een krappe 1-0 achterstand richting kleedkamer te gaan. 

Maar 2 doelpunten in evenveel minuten brachten alsnog een 3-0 ruststand op het 

bord.  

Al in de 3’ kreeg Voets, fel op de huid gezeten door zijn belager, een schietkans, 

maar zijn knal ging over doel. Snel erna zoefde een corner van Vanlommel 

voorlangs het doel en voorbij vriend en vijand. Even later was het wel bingo nadat 

Gielis van op rechts de bal voor doel bracht, en Kenny zijn visitekaartje gaf door een 

typische “Geudens-goal” te scoren: 1-0 na 8’. Nadat Vanlommel met een knappe 

vrije trap Tisselt-keeper Huyghe tot een goede redding dwong, bleef het lange tijd 

windstil in de zone van de waarheid. Het venijn zat ‘m in de staart van de eerste 

helft. In de 44’ kopte Heyns een hoekschop van Steurs hard tegen de netten. En 

wanneer de bezoekers te slap uitverdedigden, was Vanlommel bij de pinken door 

met een lage harde knal Huyghe andermaal het nakijken te geven: 3-0 nadat De 

Kempen niet eens voluit had moeten gaan, en de bezoekers 45’ niet konden 

dreigen. 

De tweede helft werd zo herleid tot een formaliteit, zeker wanneer in de 55’ Kevin 

Geudens met een knappe controle iedereen op het verkeerde been zette en voor 

zichzelf de ruimte creëerde. Rustig en beheerst schoot de Gouden Schoen-winnaar 

de 4-0 tegen de touwen en zo kon de klasse-middenvelder met een goal afscheid 

nemen van thuispubliek. Broer Kenny kreeg alle ruimte en kwam op het uur oog in 

oog met de bezoekende goalie, waarbij hij echter te hoog mikte. De Kempen 

speelde relaxed en controleerde het wedstrijdgebeuren, waarbij de thuissupporters 

zich vermaakten. Na een zoveelste collectieve aanval bracht Bakkovens van op 

links het leer voor doel. De afvallende bal werd door Voets in één tijd op de slof 

genomen en meteen was de forfaitscore een feit. Thuisdoelman Janssens werd één 

keer op de proef gesteld bij een actie van Benali in de 75’. Enkele minuten later zag 

De Herdt zijn schot een halve meter naast doel gaan.  

Met nog 90’ voetbal op het veld van Tisselt stond De Kempen na de 5-0 op eigen 

bodem met 1,5 been in eerste provinciale. 

 

FC De Kempen: Janssens, Steurs, Heyns, Van Gansen, Van Den Putte, 

Bakkovens, Kevin Geudens, Gielis, Vanlommel (75’ Trommelen), Kenny Geudens 

(84’ Nuyens), Voets (89’ Van Hove) 

 

Sporting Tisselt: Huyghe, Van Riet, De Smet (66’ Jongelen), Surgen, De Backer, 

Benali, Vandenbussche (60’ Van Wezer), Cortebeeck (53’ Dekeyser), Verheyden, 

De Herdt, D’Hertefelt 

 

Doelpunten: 8’ Kenny Geudens 1-0, 44’ Heyns 2-0, 45’ Vanlommel 3-0, 55’ Kevin 

Geudens 4-0, 69’ Voets 5-0 

 



Gele kaarten: Gielis, Verheyden, De Backer, Dekeyser 

Rode kaarten: Dekeyser (2 x geel) 

Scheidsrechter: Patrick Van Camp 


