
FC MARIEKERKE  -  KFC DE KEMPEN  0 – 7 

Aan de oever van de Schelde hield FC De Kempen een leuke doelpuntenkermis. 

Nochtans begon de wedstrijd evenwichtig en vatte Mariekerke met snelle 

balwisselingen en leuke combinaties de match aan. Wanneer Glenn Van der Linden 

scoorde, werd het doelpunt afgekeurd na een voorafgaandelijke duwfout van Voets. 

Een snelle counter van de thuisploeg werd niet voldoende uitgespeeld, waardoor 

gevaar achterwege bleef. Op het kwartier trapte thuisspeler Claessens de vrije trap 

ter hoogte van de zestien over de muur en naast de kooi van Verheyen. Een corner 

van Mariekerke in de 21’ zorgde voor de nodige dreiging aan de eerste paal. Aan de 

overkant gaf Voets de assist aan Gielis die met een plaatsbal keeper Blommaert tot 

een goede redding dwong. De thuisportier was er echter aan voor de moeite bij de 

corner die er op volgde: aan de tweede paal kon Glenn Van der Linden simpel 

binnen koppen. Na een misser in de thuisdefensie ging Voets aan de haal, maar zijn 

assist was te zwak om Geudens in stelling te brengen. Ndjana van Mariekerke 

schoot na een knappe controle over doel. Rond het half uur dook Hoefnagels de 

ruimte en de zestien binnen, bracht de bal keurig voor en Geudens verdubbelde de 

score door er zijn voet tegen te zetten. Kempen-keeper Verheyen gaf in de 37’ 

present bij een schot van Claessens. Op slag van rust was er mooie bezoekende 

aanval met Gielis als regisseur, maar de goal bleef achterwege. Het was maar 

uitstel, want snel erna kopte Voets de comfortabele 0-3 ruststand op het bord. 

 

De eerste kans in de tweede helft was voor de thuisploeg. Na balverlies gaf Ndjana 

de assist aan Ernst, die evenwel naast doel schoot. In de 48’ was het voor 

Mariekerke helemaal over en out, wanneer Voets de assist van Vanreusel met een 

doelpunt afrondde: 0-4. De kopbal van Audenaert was te hoog gemikt, en bij een 

lage corner die voorlangs scheerde, kon geen enkele thuisspeler er zijn voet tegen 

zetten. Ook het schot van gastheer Coveliers miste de goede richting. Aan de 

overkant bracht van op links Verbaendert knap voor doel, en de deviatie van 

Geudens ging over het doel. Geudens scoorde zijn tweede van de namiddag 

wanneer hij een voorzet van Voets knap aannam en vervolgens koelbloedig 

afwerkte. De bezoekende doelman Verheyen kon zich nog eens opwarmen aan een 

schot van Ernst. Geudens kreeg een goede kans voor de 0-6, maar stuitte op 

doelman Blommaert. Wanneer de bezoekende spits even later in balbezit kwam, 

scoorde hij toch na een knappe controle en schijnbeweging. Verheyen ging voor de 

clean sheet, en haalde met een goede tussenkomst de voorzet van Verdyck er uit. 

Ondanks pogingen van Claessens en Pieters kwam de eerredder voor Mariekerke 

niet op het bord. Meer zelfs, in eerste instantie vergat Geudens nog te scoren, maar 

seconden later kwam hij opnieuw in balbezit. Beheerst en na een knappe controle 

legde hij de 0-7 eindscore vast. En zo moest het palingfestival voor één keer plaats 

maken voor een doelpuntenfestival. 

 

FC De Kempen: Verheyen, Glenn Van der Linden, Verbaendert, Gielis, Geudens, 

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



 

Doelpunten: 25’ Glenn Van der Linden 0-1, Geudens 0-2, Voets 0-3, Voets 0-4, 

Geudens 0-5, Geudens 0-6, Geudens 0-7 

 

Gele kaarten: 

Rode kaarten: geen 

Scheidsrechter: Patrick Van Camp 


