KFC DE KEMPEN - KSV OUD-TURNHOUT 3 – 0
De bezoekers ontsnapten aan een vroege achterstand wanneer een vrije trap strak
voor doel door Kevin Geudens tegen de buitenkant van de paal gekopt werd. In de
10’ kende Kevin Geudens wel succes met zijn kopbal nadat hij op voorzet van
Bakkovens doelman Claessen het nakijken gaf: 1-0. Enkele minuten later benutte
Voets met een crossbal de ruimte tot bij Vanlommel, die op zijn beurt opnieuw
overlangs terug inleverde bij Voets. Laatstgenoemde zag poging door Claessen in
corner gewerkt. Bij deze hoekschop kopte Voets gevaarlijk voorlangs. De thuisploeg
bleef voor offensieve druk zorgen en de score werd in de 18’ verdubbeld. Kevin
Geudens draaide om zijn as in de zestien en gaf met een grond scherend schot de
bezoekende goalie het nakijken. Net voor het half uur noteerden we de het eerste
doelgericht schot voor de bezoekers. Wanneer Bakkovens een hoge voorzet voor
doel bracht, lukte Kevin Geudens net niet zijn hattrick wanneer zijn kopbal over de
deklat zoefde. Een jagende lokale voorlinie zette in de 32’ druk op de bezoekende
defensie en Voets kende daarbij succes wanneer hij oog in oog met Claessens de
3-0 kon scoren. Op slag van rust was het schot van Voets op assist van Bakkovens
net iets te zwak om Claessen te verontrusten.
In een overbodige tweede helft werd Vanlommel al snel in stelling gebracht, maar
Claessens redde in hoekschop. Voets zette dan even later zelf de actie op en
strandde met zijn schot in het zijnet. Op het uur stak Oud-Turnhout zijn neus nog
eens aan het venster, maar Blondeel kon net niet goed bij de hoge voorzet
waardoor zijn kopbal precisie miste. Met een knappe lage voorzet tot aan de tweede
paal zorgde Voets voor gevaar, maar zowel Kenny Geudens als Steurs kwamen
centimeters te kort om er hun voet tegen te zetten. Ondertussen waren er ook al
twee buitenspeldoelpunten van Kenny Geudens afgekeurd. De clean sheet voor
doelman Kersmaekers was bijna om zeep wanneer Bakkovens bij een bezoekende
voorzet zijn voet er tussen zetten en de deviatie op de paal strandde.
In de slotfase werd het dan ei zo na toch nog 4-0, maar de actie in de zestien tussen
de gebroeders Geudens werd net niet met succes afgerond. Een door blessureleed
getroffen Oud-Turnhout was een maatje te klein voor een collectieve sterke
thuisploeg, en de 3-0 ruststand was meteen ook de eindstand.
FC De Kempen: Kersmaekers, Heyns, Van Gansen, Geudens Kevin, Vanlommel,
Geudens Kenny, Ceusters (62’ Steurs), Voets, Van Den Putte (80’ Van Hove),
Bakkovens, Verdonck (68’ Michiels)
Oud-Turnhout: Claessens, Demoen, Heynen, Blondeel (66’ Geudens), Haurissa,
Nuyens, Dielis, Hermans, Dom, Dijkmans (46’ De Backer), Van Gestel (73’ Kennis)
Doelpunten: 10’ Kevin Geudens 1-0, 18’ Kevin Geudens 2-0, 32’ Voets 3-0
Gele kaarten: Demoen
Rode kaarten: geen
Scheidsrechter: Dimitri Heylen

