
KFC DE KEMPEN  -  SK BRANDDONK   3 – 0 

 

De bezoekers uit Retie gingen snedig van start en Eric Ndagano mikte al vroeg in 

de wedstrijd hoog over doel. Hoefnagels schoot voor de thuisploeg van uit de 

tweede lijn, maar Branddonk keeper Verachtert pakte moeiteloos. Wanneer 

Verbaendert keurig teruglegde, kon Hoefnagels zijn schot onvoldoende laag 

houden. In de 16’ zette Eric Ndagano zijn belager in de zestien listig op het 

verkeerde been en creëerde voor zichzelf de schietpositie. Thuisdoelman Verheyen 

voorkwam met een goede reflex de 0-1. Amper een minuut later bracht Ndagano 

verdediger Vervloesem in stelling, wiens lage knal gevaarlijk voorlangs buiten ging. 

Twee doelkansen voor de bezoekers werden niet verzilverd en met het 

afstandsschot van Pauwels had Verheyen geen probleem. In de 26’ werd 

Meynendonckx alleen voor doel afgezonderd met een doorsteekpass. Doelman 

Verachtert hanteerde de noodrem en van op de stip scoorde Roy Van der Linden de 

1-0. Snel na deze openingsgoal ging Voets na balverlies in de Branddonkdefensie 

aan de haal, en zijn voorzet werd in corner gewerkt. Bij deze hoekschop zorgde 

Hoefnagels voor het voorbereidend werk en zette voor. Lauryssen werd fel op de 

huid gezeten en kon bijgevolg niet krachtig genoeg afdrukken. Even voorbij het half 

uur kreeg Roy Van der Linden nog een goede schietkans. Zijn schot werd echter 

gekraakt. Op slag van rust was er een snelle counter van Voets, die doorstak tot bij 

Roy Van der Linden die op zijn beurt ook nog eens verlengde. Vanreusel was goed 

gevolgd en met een beenveeg voorkwam Verachtert de 2-0. 

 

Vroeg in de tweede helft legde Voets met een snelle uitbraak opnieuw de 

bezoekende defensie in de luren. Vanreusel was mee opgerukt en bracht de bal 

strak voor doel waar centraal Roy Van der Linden zijn tweede van de avond 

staalhard binnen schoot. De Kempen domineerde de wedstrijd en bij een gevaarlijke 

voorzet van Voets kon Meynendonckx net niet afwerken. Op het uur knalde 

Rommes een teruglegger snoeihard naast de kader. Van uit de tweede lijn schoot 

Murataj op doel in de handen van Verheyen. De bezoekers keken op geen 

inspanning in hun zoektocht naar de aansluitingstreffer. In de zone van de waarheid 

ontbrak het hen evenwel aan trefzekerheid. Aan de overkant zette Vanreusel nog 

eens voor, waarbij de kopbal van Geudens niet krachtig genoeg was om Verachtert 

te verontrusten. De Kempen etaleerde zijn dodelijke efficiëntie nog eens in de 83’. 

Heyns bracht het leer strak voor doel en aan de tweede paal was Meynendonckx 

goed gevolgd om de 3-0 eindstand tegen de netten te schieten. De Kempen won 

verdiend, terwijl de bezoekers vooral in de eerste helft enkele scoringskansen niet 

wisten te benutten.  

 

FC De Kempen: Verheyen, Glenn Van der Linden, Verbaendert, Meynendonckx, 

Hoefnagels, Voets, Van den Putte, Bakkovens, Vanreusel, Roy Van der Linden, 

Lauryssen 

 



Doelpunten: 26’ Roy Van der Linden 1-0 (pen.), 47’ Roy Van der Linden 2-0, 83’ 

Meynendonckx 3-0 

 

Gele kaarten: Bakkovens 

Rode kaarten: geen 

Scheidsrechter: Bart Peeters 


