KFC DE KEMPEN - K.VV DUFFEL 4 – 1
De volle buit op eigen bodem houden: FC De Kempen deed wat het moest doen
tegen de hekkensluiter uit de reeks. Toch begon de wedstrijd met een valse noot,
wanneer na 5’ bezoeker Verschaeren een verre uittrap in één tijd op de slof nam en
de 0-1 op het bord bracht. De gastheren lieten zich hierdoor niet uit hun lood slaan,
want snel erna stond het bijna terug gelijk nadat de kopbal van Geudens met een
uiterste reflex van Duffel-doelman Smets gered werd. In de 10’ zette Geudens de
bal voor doel, en Gielis bracht de stand met een strakke kopbal terug in evenwicht.
Hoe naarstig de thuisploeg ook op zoek ging naar een opening, er was geen
doorkomen aan bij de defensieve aanpak van de stugge tegenstrever. Ook liet het
klassement lang niet vermoeden dat Duffel als rode lantaarn gerangschikt stond.
Snel in de tweede helft werd het ei zo na 2-1 na balverlies in het bezoekende kamp.
Bij de schermutseling in de zestien kwam de bal uiteindelijk in de kluts tegen de paal
terecht. Het was slechts uitstel, want nog voor het uur zette De Kempen een mooie
vloeiende combinatie op, waarbij Hoefnagels fungeerde als orgelpunt en zijn ploeg
op voorsprong bracht. De ingevallen Voets stak meteen offensief zijn neus aan het
venster, maar zijn poging ging voorlangs. Een kwartier voor het einde was er goed
voorbereidend werk van het duo Voets – Hoefnagels, en Geudens pikte zijn goaltje
mee door aan de tweede paal koppend te scoren: 3-1. In de 80’ belandde het leer
na een vrije trap van Hoefnagels in een bos van spelers. Voets trapte de 4-1
eindscore binnen.
De overwinning van De Kempen was verdiend en geel-blauw stak de logische
driepunter op zak.
FC De Kempen: De Winter, Van der Linden, Meynendonckx, Gielis, Geudens,
Hoefnagels, Van den Putte, Vanreusel, Lauryssen, Trommelen, Vervoort
Doelpunten: 5’ Verschaeren 0-1, 11’ Gielis 1-1, 58’ Hoefnagels 2-1,
76’ Geudens 3-1, 81’ Voets 4-1
Gele kaarten: geen
Rode kaarten: geen
Scheidsrechter: Steff Wouters

