KFC DE KEMPEN - KFC BEEKHOEK 1 – 2
De bezoekers trokken meteen een dubbele verdedigingsgordel op eigen speelhelft
op, en de thuisploeg miste de creativiteit om deze te slopen. Meer zelfs… bij een
snelle uitbraak op links werd te slap verdedigd, en Van Waeyenbergh schoot de 0-1
voorbij de kansloze Kersmaekers. Enkele minuten later werd het ei zo na 0-2
wanneer Kersmaekers omspeeld werd, maar Dyck zijn schot na een teruglegger
van de lijn gekeerd zag door een thuisverdediger. Van een verschil tussen de leider
en de rode lantaarn was geen sprake. Het waren de bezoekers die in de zestien
voor de meeste dreiging zorgden. De thuisploeg hield er een slakkentempo op na,
en speelde de bal meer achterwaarts of zijwaarts, waardoor de bezoekende
defensie probleemloos overeind bleef. Kersmaekers ging even voor het half uur
goed plat bij een laag schot van Van Waeyenbergh. Zijn overbuur Schoonis werd
voor de rust zelfs niet één keer echt bedreigd.
In de tweede helft was er duidelijk een hoger tempo en meer druk merkbaar bij de
thuisploeg. Het duurde dan ook niet lang wanneer de buitenspel bij een vlotte en
snelle aanval omzeild werd. Met Kenny Geudens en Voets als tussenstation kon
Ceusters de aanval afronden door de gelijkmaker te scoren. De bezoekende
verdediging kreunde en stond een tijd lang behoorlijk onder druk. De poging van
Vanlommel stuitte op vuistwerk van Beekhoek-doelman Schoonis. In de 55’ stond
Kenny Geudens off-side, maar nam geen deel aan het spel. Ceusters ging aan de
haal en legde dan terug op de scorende Geudens die achter de bal bleef. Maar de
2-1 werd afgekeurd. Schoonis dook even later met een goede reflex in de
benedenhoek en duwde het schot van Kenny Geudens in corner. Ook Kevin
Geudens stuitte even later op Schoonis. De bezoekende doelman bleef de hoofdrol
opeisen, want met een knappe safe hield hij Ceusters van de 2-1. Wat later had
Kenny Geudens te veel tijd nodig om op doel te schieten. Het waren de bezoekers
die de 1-2 op het bord brachten langs Killian Schoonis, nadat hij balverlies in de
thuisdefensie genadeloos afstrafte. Met nog een kwartier te gaan kwam Van Hove in
de zestien in schietpositie, maar de Beekhoekse portier voorkwam met een knappe
redding dit keer de gelijkmaker. Een actie tussen Kenny Geudens en Steurs leidde
tot een wenkende kans voor Ceusters, maar werd door laatstgenoemde
onbegrijpelijk over geschoten. Kempen-doelman Kersmaekers moest in de slotfase
zelfs zijn ploeg met een beenveeg nog behoeden voor de 1-3.
Na een draak van een eerste helft zat er voor De Kempen niets anders op dan de
hand in eigen boezem te steken voor deze eerste nederlaag. De bezoekers
mochten gaan pronken met hun stuntzege.
KFC De Kempen: Kersmaekers, Van Hove (75’ Steurs), Michiels, Van Gansen,
Kevin Geudens, Vanlommel (86’ Meeuwssen), Kenny Geudens, Ceusters, Voets,
Bakkovens, Verdonck

KFC Beekhoek: Schoonis Tristan, Vangheel, Peeters (82’ Van Eynde), Helsen,
Vangeel, Van Waeyenbergh, Schils, Peeters, Dyck (70’ Persyn), Schoonis Killian,
Vanderlinden (90’ Faes)
Doelpunten: 5’ Vangeel 0-1, 51’ Ceusters 1-1, 67’ Killian Schoonis 1-2
Gele kaarten: Dyck, Michiels
Rode kaarten: geen
Scheidsrechter: Gillis Frans

