
KFC DE KEMPEN B – SKS HERENTALS   2 – 3 

 

De wedstrijd was nog maar nauwelijks op gang gefloten wanneer een voorzet-stifter 

van Van Grieken aan de verste paal over doelman Janssens via de paal in doel 

verdween: 0-1. Zo keek de thuisploeg al tegen een achterstand aan, nog voor de 

wedstrijd goed en wel begonnen was. Voor De Kempen was het wachten tot op het 

kwartier, toen Lauwers krachtig op doel schoot. De bezoekende keeper Maes kon 

enkel de bal afweren. Enkele minuten later was de kopbal van Laureyssens aan de 

tweede paal te hoog gemikt. De verdiende gelijkmaker kwam er in de 25’ wanneer 

Vervoort tot drie keer toe in het duel krachtig doorzette, om finaal Druyts in stelling 

te brengen. Laatstgenoemde werd nog fel op de huid gezeten door een bezoekende 

verdediger, maar trapte de 1-1 uiteindelijk tegen de netten. Na de gelijkmaker was 

de thuisploeg een tiental minuten heer en meester, terwijl de bezoekers het moeilijk 

hadden. De bedrijvige Druyts legde keurig terug, maar niemand van de thuisploeg 

kon er zijn voet tegen zetten. Met de rust in zicht, zette De Kempen nog een forse 

counter op, waarbij finaal Laureyssens zijn kopbal door doelman Maes in corner zag 

verdwijnen. 

De bezoekers kwamen het best uit de kleedkamers en slaagden er in om tijdens het 

vierde kwartier een 1-3 voorsprong uit te bouwen. Verlooy stond in de 52’ op links 

geheel vrij, en tegen zijn schot was Janssens geheel kansloos: 1-2. Vier minuten 

later zou ongelukkig handsspel van Goris de thuisploeg duur te staan komen. Met 

een geweldige streep in de winkelhaak scoorde Mertens een pracht van een goal: 

1-3. Het antwoord van een strijdlustige thuisploeg volgde evenwel snel. Maes werd 

gelanceerd en kwam oog in oog met zijn naamgenoot. De Herentalse keeper ging 

goed plat en duwde de bal in hoekschop, die onbegrijpelijk niet werd toegekend. 

Even voorbij het uur verdween een vrije trap van Lauwers op het dak van het doel.  

Aan de rand van de zestien trapte diezelfde Lauwers de vrije trap onzuiver hard in 

de twee-mans-muur. Een minuut later kwam de over verdiende aansluitingstreffer er 

dan toch. Lauwers schoot de bal met een heerlijke krul in de verste hoek binnen. 

Twintig minuten lang liet De Kempen de bezoekers alle kleuren van de regenboog 

zien. SK Herentals werd op eigen helft teruggedrongen, en hield noodgedwongen 

veel volk in de zestien. Druyts stak goed door tot bij Maes, maar de Herentalse 

portier duwde in hoekschop. Even later kon Druyts op doel schieten, maar het schot 

was niet krachtig genoeg om de keeper te verontrusten. Een verdienstelijke poging 

van Van Steenbergen belandde in de slotfase nog naast de kader. Met de bibber op 

het lijf hielden de bezoekers stand, en trok De Kempen onverdiend zonder punten 

richting kleedkamer na een aangename voetbalavond. 

 

FC De Kempen: Janssens, Trommelen, Heyns, Goris (86’ Boogers), Vervoort, 

Dijkmans, Maes, Lauwers, Laureyssens (86’ Leysen), Druyts, Nuyens (32’ Van 

Steenbergen) 

 

Doelpunten: 1’ Van Grieken 0-1, 25’ Druyts 1-1, 52’ Verlooy 1-2, 56’ Mertens 1-3, 



68’ Lauwers 2-3 

 

Gele kaarten: Vervoort, Druyts, Van Steenbergeen  

Rode kaarten: geen 

Scheidsrechter: Tycho Debie  


