
KFC DE KEMPEN   -  KFC ZOERSEL   1 – 3 

In deze einde seizoenwedstrijd zorgde de thuisploeg voor het eerste gevaar. 

Lauryssen bediende Geudens met een doorsteekpass in de 7’, maar de poging van 

laatstgenoemde ging nipt over. In de tegenaanval die er op volgde moest thuisgoalie 

De Winter met een knappe redding zijn netten ongeschonden houden. In de 22’ ging 

een vluchtschot van Geudens via de paal buiten, en werd het net niet 1-0. Het 

doelpunt viel aan de overkant even voor het half uur. Linksachter Van Beurden rukte 

via de flank mee naar voor, en met een afstandsschot gaf hij De Winter het nakijken: 

0-1. Tot overmaat van ramp volgde snel daarna een misverstand tussen Michiels en 

zijn doelman. Bartholomeeussen kon er van profiteren en liet de 0-2 niet liggen. 

Toch kon nog voor de rust de aansluitingstreffer gescoord worden door de 

thuisploeg. Lauryssen verschalkte Zoersel-keeper Moorkens met een grond 

scherend schot en zo kwam er weer een sprankeltje hoop voor de gastheren. 

Kenmerkend voor de eerste helft was echter het gebrek aan inspiratie en creativiteit, 

waarbij de bezoekers de meest uitgekookte ploeg was. 

Vroeg in de tweede helft moest Moorkens zich reppen en kon maar nipt redding 

brengen bij een lob van Geudens. Even later scheerde een voorzet van thuisspeler 

Vervoort de deklat. De boeken voor De Kempen mochten helemaal dicht wanneer 

op het uur Verbraecken de 1-3 op het bord bracht. Een veel efficiënter Zoersel trok 

zo het laken en de driepunter naar zich toe. De Kempen sloot het seizoen af met 

een zwakke tweede helft, waarin het weliswaar veel balbezit had, maar tegelijkertijd  

te pas en te onpas balverlies leed. En zo kwam helaas het afscheid in schoonheid 

er niet. 

 

FC De Kempen: De Winter, Michiels, Geudens, Hoefnagels (75’ Maes), Voets (85’ 

Vanlommel), Govers (46’ Vervoort), Van den Putte, Bakkovens, Vanreusel, 

Lauryssen, Trommelen 

 

Doelpunten: 27’ Van Beurden 0-1, 30’ Bartholomeussen 0-2, 44’ Lauryssen 1-2, 60’ 

Verbraecken 1-3 

 

Gele kaaren: geen 

Rode kaarten: geen 

Scheidsrechter: Robin Versweyveld 


