
KFC DE KEMPEN - K.WUUSTWEZEL FC  1 - 1 

De bezoekers uit Wuustwezel konden al na 2 minuten comfortabel het initiatief aan de 
thuisploeg laten, nadat ze heel vroeg in de wedstrijd op voorsprong waren gekomen. 
De thuisdefensie werd simpel uit verband gespeeld, en nadat Weytens doorkopte tot in 
de zestien, stond Bevers geheel vrij en gaf met een plaatsbal Kersmaekers het 
nakijken. Het antwoord van De Kempen liet niet lang op zich wachten, want in de 6' 
omspeelde Kenny Geudens doelman Van Bael, maar zijn voorzet werd in corner 
afgeblokt. Enkele minuten later legde Bakkovens terug op Vanlommel die naast 
knalde. Omdat thuisverdediger Heyns onderuit schoof op het gladde veld, kon Jansen 
aan de haal gaan, maar doelgevaar bleef achterwege. De thuisploeg zorgde voor 
dreiging, en bij een vloeiende actie via enkele tussenstations, mocht Wuustwezel zich 
gelukkig prijzen dat de assist van Bakkovens nog nipt in hoekschop kon worden 
afgeblokt. Op dat moment stonden de hemelsluizen al lange tijd open, waardoor het 
speelveld er zwaar en zompig kwam bij te liggen. Daardoor ontaardde de wedstrijd in 
een ware fysieke veldslag, waarbij de thuisploeg het veldoverwicht opeiste. Even voor 
het half uur kopte Kenny Geudens de voorzet van Van den Putte in de handen van 
doelman Van Bael. De thuisploeg was ondertussen op toerental geraakt, maar uit de 
reeks hoekschoppen konden de gastheren te weinig gevaar creeëren. In de 33' 
verdween een laag schot van bezoeker Mathieu in hoekschop, en diezelfde Mathieu 
viseerde even later de vuisten van Kersmaekers. In de 40' bracht Voets Kenny 
Geudens in stelling, maar zijn schot was te zwak om doelman Van Bael te 
verontrusten. Wanneer de doorgebroken Vanlommel op slag van rust foutief gestopt 
werd, floot een blunderende spelleider onbegrijpelijk in het voordeel van bezoekers. Bij 
het terechte lokale protest kreeg Vanlommel tot overmaat van ramp zelfs geel. 
 
De thuisploeg vatte de tweede helft furieus aan. Kevin Geudens zorgde voor de eerste 
dreiging wat resulteerde in een corner. In de 47'  ging Wuustzezel-keeper Van Bael 
goed plat bij een grondscherende knal van Vanlommel. Een minuut  later scoorde 
Kenny Geudens van uit buitenspel, en de goal werd terecht afgekeurd. Bij een 
inzenden van Kevin Geudens werd Vanlommel in de zestien tegen de grond gewerkt, 
waarbij de arbiter oordeelde dat er niets aan de hand was. Bij een eerste counter van 
Wuustwezel zag Weyten zijn schot naast gaan. De verdiende gelijkmaker viel er dan 
toch in de 53' nadat de vrijstaande Bakkovens aan de tweede paal de assist van 
Michiels aannam en Van Bael van dichtbij kansloos liet. Wuustwezel plooide massaal 
terug en kon lange tijd niet anders dan op eigen helft kamperen. Na een ontzette 
corner zoefde het schot van Michiels over. De Kempen bleef de match domineren, 



maar de eerste ontketende 25' na de koffie hadden toch zijn tol geëist. Vanlommel 
knalde in de 80' gevaarlijk richting kader, maar zijn ploegmaat Kenny Geudens stond in 
de weg. In de slotfase viel de enige kans voor de bezoekers uit het niets, maar Bevers 
mikte te hoog. De Kempen kon aanspraak maken op de driepunter, maar bleef na een 
verdienstelijke tweede helft steken op een gelijkspel. 
 
FC De Kempen: Kersmaekers, Van Hove, Heyns, Michiels, Van Gansen, Kevin 
Geudens, Vanlommel, Kenny Geudens (80' Ceusters), Voets, Van Den Putte, 
Bakkovens 
 
Wuustwezel: Van Bael, Gommers, Schrauwen, Adriaenssens,  Vissers, Mertens (75' 
Van Ostaeyen), Bevers (89' Van Hooydonk), Jansen, Weyten, Arnouts, Mathieu 
 
Doelpunten: 2' Bevers 0-1, 52'  Bakkovens 1-1 
Gele kaarten: Michiels, Vanlommel, Schrauwen, Adriaenssens, 
Rode kaarten: geen 
Scheidsrechter: Thomas Van Asch 
 
 


