
SPORTING TISSELT  -  KFC DE KEMPEN  4 – 5 

Na een riante 5-0 thuisoverwinning moest De Kempen nog op bezoek in Tisselt. Op 

het eerder kleine kunstgrasveld moest geel-blauw zich in het wedstrijdbegin toch 

wat aanpassen. De thuisploeg daarentegen nam de beste start, maar kon geen 

doelgevaar creëren. Het was De Kempen dat in de zestien voor de meeste dreiging 

zorgde via Gielis (kopbal en afstandsschot) en Vanlommel die aan de haal ging na 

balverlies in de thuisdefensie. Voets kon er net niet bij aan de tweede paal nadat 

Gielis de bal voor doel bracht. Een strakke lage voorzet van Voets werd door 

Tisselt-doelman Huyghe onschadelijk gemaakt. Een afgeweken bal op de rug van 

Bakkovens resulteerde voor de gastheren in een hoekschop. In de fase die er op 

volgde, kwam de bal voor de voeten van El Grich die van dichtbij tegen het 

spelbeeld in, kon scoren. Gielis bleef voor De Kempen zijn neus aan het venster 

steken: eerst zoefde zijn schot naast, en even later plukte Huyghe simpel zijn 

kopbal. Op slag van rust nam Vanlommel snoeihard de vrije trap, en dit keer was 

Huyghe er wel aan voor de moeite nadat hij kansloos was bij de deviatie door Kenny 

Geudens: 1-1 ruststand. 

Vroeg in de tweede helft stak Kevin Geudens knap door tot bij broer Kenny, die 

vervolgens Gielis lanceerde. Laatstgenoemde bracht het leer voor doel en 

Vanlommel kon de 1-2 scoren. Vanlommel stak even later de bal door tot aan de 

tweede paal, maar Kevin Geudens besloot centimeters naast. De Backer slalomde 

doorheen de bezoekende defensie, maar finaal werd zijn schot in corner afgeblokt. 

De 2-2 kwam er via Benali die van op rechts naar binnen draaide en hard de 

gelijkmaker binnen knalde. Een counter van De Kempen met Gielis als sluitstuk 

werd door Huyghe met de vuisten onschadelijk gemaakt. Kempen-doelman 

Janssens pakte eerst een lage knal van De Herdt, en duwde even later een poging 

van Benali in hoekschop. Een klaar kijkende Van Den Putte lanceerde Kenny 

Geudens die niet aarzelde en De Kempen opnieuw op voorsprong schoot. Aan de 

overkant moest Van Gansen op de lijn zijn keeper ter hulp komen bij een schot van 

Benali. Aan de overkant scoorde Kenny Geudens de 2-4 na een vloeiende 

combinatie tussen Gielis en Vanlommel. Een aarzeling van Janssens werd door 

Benali afgestraft en de aansluitingstreffer was een feit. Met nog 5’ te gaan kon De 

Herdt een snelle omschakeling succesvol afronden en het stond 4-4. De Kempen 

wilde al een wedstrijd lang de talrijk meegereisde supporters een overwinning cado 

doen, maar kreeg bijna het deksel op de neus wanneer de ingevallen Van Wezer 

doelman Janssens op zijn weg vond. Invaller Maes kende direct erna pech wanneer 

zijn poging door Huyghe gestopt werd. Tot groot jolijt van het geel-blauwe 

supporterslegioen kwam de overwinning er toch nog. Een snelle vlijmscherpe 

tegenaanval via Maes, werd keurig teruggelegd tot bij Kenny Geudens die de 

winning-goal snoeihard binnen trapte: 4-5. Zo zette FC De Kempen de kers op de 

taart door opponent Tisselt twee nederlagen aan te smeren, en verdiend met 

vertraging de promotie naar 1ste provinciale in de wacht sleepte. 

 

Sporting Tisselt: Huyghe, Van Riet (59’ VandenBussche), De Smet, Surgen, El 



Ghrich (78’ Van Wezer), De Backer, Benali, Jongelen, Verheyden, De Herdt, 

D’Hertefelt 

 

FC De Kempen: Janssens, Van Gansen, Kevin Geudens (86’ Van Hove), Gielis, 

Vanlommel (82’ Maes), Kenny Geudens, Voets (75’ Nuyens), Van Den Putte, 

Bakkovens, Steurs, Trommelen 

 

Doelpunten: 35’ El Ghrich 1-0, 44’ Kevin Geudens 1-1, 46’ Vanlommel 1-2, 52’ 

Benali 2-2, 67’ Kenny Geudens 2-3, 74’ Kenny Geudens 2-4, 77’ Benali 3-4, 85’ De 

Herdt 4-4, 88’ Kenny Geudens 4-5 

 

Gele kaarten: geen 

Rode kaarten: geen 

Scheidsrechter: Filip Stremersch 


