
VC HERENTALS  -  KFC DE KEMPEN   3 – 3  

Lange tijd zag het er naar uit dat de thuisploeg een verdiende driepunter in de wacht 

zou slepen, met doelman Vervoort in de hoofdrol. De blessuretijd werd VC 

Herentals uiteindelijk fataal, en dit was na afloop in beide kampen uiteraard stof voor 

discussie. 

VC Herentals was in de aanvangsfase de meest offensieve ploeg. Dit vertaalde zich 

in tal van hoekschoppen. Bij één ervan, getrapt door Convalle, ontstond er gevaar 

nadat doelman De Winter er niet goed bij zat. In de 21’ geraakte het leer niet weg uit 

de zestien, en Vlaeymans scoorde van dichtbij de 1-0. De thuisploeg was gretiger 

dan de bezoekers, zat sneller op de bal en was steviger in de duels. De Kempen 

mocht pas op het half uur zijn eerste corner trappen, waarna via Convalle een snelle 

lokale counter volgde. In de 36’ noteerden we een eerste schuchtere poging voor 

De Kempen. Vervoort had geen enkele moeite met het schot van Vanreusel. In de 

40’ werd de bal hoog voor het bezoekende doel gebracht. Doelman De Winter 

kwam te laat en kon niet bij de bal, zodat Voorspoels de 2-0 op het scorebord 

bracht. Snel na dit doelpunt werd Lauryssen afgezonderd en had de 

aansluitingstreffer aan de voet, maar Vervoort zat er goed tussen. Vervolgens pakte 

Vervoort met een goede redding uit, bij het schot van Meynendonckx. In de slotfase 

voor de pauze viseerde Hoefnagels nog tot twee keer toe het zijnet. Herentals trok 

met een verdiende 2-0 ruststand richting kleedkamer. 

Vroeg in de tweede helft viel al direct een gekraakt schot van Hoefnagels te noteren. 

De bezoekers mochten niet mopperen wanneer een snelle counter door Herentals 

niet goed werd uitgespeeld. De aansluitingstreffer kwam er in de 50’, nadat 

Hoefnagels doorstak tot bij Roy Van Der Linden, wiens afgeblokt schot naast 

Vervoort in de korte hoek binnen ging. Kempen-keeper De Winter moest daarna ver 

uit zijn kooi om met de voet redding te brengen bij het schot van de doorgebroken 

Bruyninckx. Amper twee minuten later stak Bruyninckx listig door achter de 

verdediging in de loop van Voorspoels. Laatstgenoemde liet de kans niet liggen en 

scoorde de 3-1. Na deze goal vond Meynendonckx tot twee keer toe Vervoort met 

een goede redding op zijn weg. In de schermutseling die er op volgde kwam na een 

duwfout de bal op de stip. Geudens trapte de elfmeter, Vervoort koos de goede 

hoek en redde met de arm. De thuisploeg vergat De Kempen de doodsteek te 

geven, nadat eerst Voorspoels centimeters te kort kwam om een voorzet af te 

ronden, en nadat de vrij staande Van Eynde aan de tweede paal zijn schot afgeblokt 

zag. In de 81’ was er opnieuw een puike redding van de lokale doelman Vervoort, 

wanneer hij een vrije trap van Roy Van der Linden pareerde. Even later schoot 

Hoefnagels in één tijd naast. Geudens probeerde het vervolgens van uit een 

scherpe hoek, maar opnieuw stond Vervoort paraat. In de 89’ viel de bal in de 

voeten van Hoefnagels, die met een knappe krul in de winkelhaal voor de 3-2 

zorgde. In de blessuretijd gebeurde dan het onwaarschijnlijke: wanneer de bal niet 

uit de gevarenzone geraakte, kon Roy Van der Linden van dicht bij de 3-3 tegen de 

netten schieten. Dit zorgde voor een zucht van opluchting in het bezoekende kamp, 

maar logischerwijze ook voor enorme ontgoocheling bij spelers en supporters van 



de thuisploeg. 

 

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

(86’ Heyns), Geudens, Hoefnagels, Bakkovens, Vanreusel, Roy Van der Linden, 

Lauryssen (76’ Voets), Trommelen (66’ Vanlommel) 

 

Doelpunten: 21’ Vlaeymans 1-0, 40’ Voorspoels 2-0, 50’ Roy Van der Linden 2-1, 

56’ Voorspoels 3-1, 88’ Hoefnagels 3-2, 94’ Roy Van der Linden 3-3 

 

Gele kaarten: Spiessens, Trommelen   


