
KFC DE KEMPEN B  -  FC ROSSELAAR-HULSEN   8 – 3 

 

De hemelsluizen stond een uur lang wijd open en maakten het speelveld drassig en 

glibberig… gevolg: een stortvloed aan doelpunten. 

Vroeg in de wedstrijd rukte Maes op langs de flank, gaf de assist aan Trommelen 

die omver werd getrokken. Meynendonckx opende van op de stip de score. De 

belegering bleef duren en Maes schoot nipt naast, terwijl een minuut later Goris zijn 

kopbal met een knappe redding van Van Roy gepareerd zag. Laureyssens kwam in 

balbezit nadat een lokale corner door de bezoekers slecht werd weggewerkt. Na 

een goede draaibeweging verdubbelde hij koelbloedig de score. Even voor het half 

uur besloot Maes pal op doelman Van Roy. Het bezoekend schot van Vos kreeg 

door de dwaze wind een rare curve en verdween achter Janssens in de netten: 2-1. 

De pegel van Vervoort zoefde nipt naast, maar de 3-1 kwam er net voor de rust dan 

toch. In twee tijden slaagde Maes er ter hoogte van de kleine rechthoek in om Van 

Roy te verschalken.  

Vroeg in de tweede helft werd Maes schuin voor doel afgezonderd. Met een lage 

schuiver scoorde hij de 4-1. Amper twee minuten later legde Maes breed op 

Laureyssens die niet aarzelde: 5-1. Een aanval uit het boekje met tal van 

tussenstations, werd finaal door Vervoort snoeihard binnen geschoten. Trommelen 

zag zijn voorzet op de deklat belanden. Een aarzeling in de thuisdefensie en de 

natte grasmat stelden Beets in staat te milderen tot 6-2. Aan de rand van de zestien 

trapte Govers de vrije trap magistraal net naast de muur tegen de netten. De 8-2 

kwam er bij een hoekschop waarbij Dijkmans te veel vrijheid kreeg en kon binnen 

koppen. Govers was nog twee keer dicht bij de 9-2, maar uiteindelijk zette Staes 

zich stevig door in het duel met zijn belager, en legde zo de 8-3 eindscore vast. 

 

FC De Kempen: Janssens, Van Steenbergen, Goris, Govers, Vervoort, Lauwers, 

Maes (79’ Verhoeven), Meynendonckx (46’ Dijkmans), Laureyssens (60’ De 

Kinderen), Nuyens, Trommelen 

 

Doelpunten: 9’ Meynendonckx 1-0, 20’ Laureyssens 2-0, 36’ Vos 2-1, 43’ Maes 3-1, 

50’ Maes 4-1, 52’ Laureyssens 5-1, Vervoort 6-1, 65’ Beets 6-2, 72’ Govers 7-2, 

Dijkmans 8-2, 88’ Staes 8-3 

 

Gele kaarten: Beets 

Rode kaarten: geen 

Scheidsrechter: Jef Dijckmans 


