
KFC DE KEMPEN   -  K. EENDRACHT ZOERSEL 2 - 1 

Al vroeg in de wedstrijd mochten de bezoekers twee keer van op een interessante 

plek een vrije trap nemen. Bij de tweede moest thuisdoelman Kersmaekers redding 

brengen bij het schot van Braspenninckx. Direct erna zag Kevin Geudens zijn schot 

aan de overkant over de kader zoeven. In de 10’ bracht van op links Gielens de bal 

voor doel, waar Kenny Geudens koppend het duel van zijn belager won. Via de paal 

ging de 1-0 tegen de netten. Op het kwartier moest Van Gansen zich reppen om 

met een kopbal een gevaarlijke bezoekende voorzet onschadelijk te maken. De 

corner die er op volgde werd door Kersmaekers gepakt. In de 24’ kreeg bezoeker 

Sonny Adriaens een ontzette bal in de voeten, maar schoot de wenkende kans hoog 

over. Luttele minuten later zette Voets in de zestien de actie op, en kon finaal ter 

hoogte van de kleine rechthoek op doel schieten. Via een verdediger kreeg de bal 

een curve en ging via de deklat in hoekschop. Op het half uur had Zoersel binnen 

de minuut twee grote kansen. Eerst kopte de vrij staande Nuyts in de handen van 

Kersmaekers, en bij een volgende aanval schoot Van Beurden voorlangs. Het 

laatste wapenfeit in de eerste helft liet De Kempen optekenen, nadat Vanlommel 

met een crossbal aan de overkant Gielens in stelling bracht. Het schot van 

laatstgenoemde werd door Zoersel-keeper Moorkens gepakt. 

Zoersel probeerde van meet af aan na de koffie op zoek te gaan na de gelijkmaker. 

De thuisploeg had de eerste helft op geen inspanning gekeken, en moest na de rust 

hiervan een tijd lang de tol betalen. Van Staeyen viseerde het zijnet, maar in het 

vierde kwartier waren de kansen eerder schaars. In de 62’ kwam Kenny Geudens in 

balbezit na balverlies in de bezoekende verdediging. Moorkens stond ver uit zijn 

kooi, maar de lob van de lokale spits spatte op de dwarsligger. Zoersel had de 

match met licht overwicht in handen, maar echt gevaar bleef achterwege. In de 69’ 

leverde een gevaarlijke Zoerselse center een hoekschop op. Kenny Geudens 

zorgde nog eens voor een speldenprik, maar Moorkens bokste met de vuisten in 

hoekschop. Het eerste balcontact van de ingevallen ….. was meteen de 

gelijkmaker. Door zijn grote gestalte won hij het luchtduel en kopte de 1-1 over 

doelman Kersmaekers tegen de netten. Toch maakte de thuisploeg terug een vuist 

en was er de wil om in de slotfase alsnog de overwinning in de wacht te slepen. 

Trommelen bracht Voets in stelling, maar echt gevaar leverde het niet op. Zoersel 

deed er alles aan om de offensieve bedoelingen van de thuisploeg aan banden te 

leggen en verkocht zijn huid duur. In de laatste minuut evenwel eiste Van Den Putte 

de bal op en stak het leer door in de voeten van Kevin Geudens. De lokale 

middenvelder plaatste de bal buiten bereik van Moorkens: 2-1. De Kempen stuitte 

tot twee keer toe op de deklat, en gezien deze betere kansen bleef de driepunter 

verdiend op eigen bodem. 

 

KFC De Kempen: Kersmaekers, Michiels, Van Gansen, Kevin Geudens, Gielis (73’ 

Trommelen), Vanlommel, Kenny Geudens, Voets (91’ Heyns), Van Den Putte, 

Bakkovens, Steurs 

 



K.Eendracht Zoersel: Moorkens, Sonny Adriaens, Geerts, Bartholomeeussen, 

Braspenninckx, Nuyts, Truyen, Van Staeyen ( 80’ Schryvers), Glenn Adriaens, 

Storms (54’ Roelants), Van Beurden 

 

Doelpunten: 10’ Kenny Geudens 1-0, 81’ Schryvers 1-1, 90’ Kevin Geudens 2-1 

Gele kaarten: Bakkovens, Storms, Sonny Adriaens, Glenn Adriaens 

Rode kaarten: geen 

Scheidsrechter: El Filali Omar 


