
KSV SCHRIEK  -  KFC DE KEMPEN   2 – 1 

De Kempen had twee tegendoelpunten in geschenkverpakking nodig, alvorens ze 

wakker schoten om alsnog uit een ander vaatje te tappen. Ze waren evenwel niet 

meer bij machte om de Schriekse muur te slopen. En dus kon FC De Kempen niet 

anders dan de hand in eigen boezem steken, en moest Schriek niet eens het 

verschil maken met enige vorm van het betere voetbal. 

In een evenwichtig openingskwartier ontbrak het aan beide kanten aan doelgevaar. 

De thuisploeg kon enkele hoekschoppen versieren, maar gevaar was er nooit mee 

gemoeid. Alle doelpogingen waren ofwel slecht gericht, ofwel te slap op doel 

getrapt. Het tweede kwartier stak ook De Kempen offensief een tandje bij, maar het 

was Kempen-doelman De Winter die met een goede tussenkomst goed redding 

bracht bij een hoge lokale center voor doel. Noch de thuisploeg, noch De Kempen 

konden noemenswaardige doelkansen bijeen voetballen. Geudens en co misten de 

creativiteit en de scherpte om druk te zetten bij hun tegenstrever. In de 40’ was er 

dan eindelijk een vloeiende aanval met snelle combinaties. Een lokale verdediger 

ontzette de bal en via het been van Geudens ging het leer over de kooi van Verelst. 

 

Vroeg in de tweede helft speelde Verbaendert slecht in van uit zijn verdedigende 

positie. Broeckaert ging er van door en stak door tot bij De Keyser die koelbloedig 

afstrafte. Bij de reactie van Lauryssen die door de buitenspel glipte, voorkwam 

doelman Verelst de gelijkmaker. Bij een verre inworp van de thuisploeg miskeken 

enkele verdedigers zich. De bal botste over doelman De Winter en Rubenschüh 

nam geschenk nummer twee maar al te graag in ontvangst: 2-0. Op het uur pakte 

Verelst het vluchtschot van Trommelen. De thuisploeg trok massaal een muur voor 

zijn doelman, en dus stond De Kempen voor een zware klus om het tij te doen 

keren. Thuisspeler Castro bracht de bal gevaarlijk voor doel, en gelukkig voor De 

Kempen stond er geen afwerker paraat. In de 64’ maakte Verbaendert zijn fout 

goed, door de corner van Lauryssen krachtig binnen te koppen. Even later zette 

Lauryssen de aanval op, maar vond dan in de zestien geen aanspeelpunt. De 

kopbal van Voets was even later te hoog gemikt. Een één-twee tussen Voets en 

Hoefnagels werd door laatstgenoemde aan de eerste paal op doel geschoten. 

Verelst gooide zich in de baan van het schot en hield andermaal zijn netten 

ongeschonden. Vanlommel zette in de slotfase nog eens voor, maar de kopbal van 

Voets was opnieuw te hoog gemikt. 

 

Met een 1 op 9 en 6 tegengoals in de laatste 3 matchen is De Kempen, met een 

derby tegen Branddonk  in het vooruitzicht, een antwoord schuldig aan zijn 

supporters. 

 

FC De Kempen: De Winter, Glenn Van Der Linden, Verbaendert, Meynendonckx, 

Geudens (64’ Voets), Hoefnagels, Bakkovens, Vanreusel, Roy Van Der Linden (64’ 

Vanlommel), Lauryssen, Trommelen 

 



Doelpunten: 48’ De Keyser 1-0, 52’ Rubenschüh 2-0, 65’ Verbaendert 2-1 

Gele kaarten: De Keyser, Van Aerschot, Voets, Castro, Trommelen 

Rode kaarten: geen 

Scheidsrechter: Dimitri Heylen 


