
KSK WEELDE  -  KFC DE KEMPEN  0 – 2 

De thuisploeg nam de beste start met enkele kansen tot gevolg. De kopbal van 

Harezlak was te hoog gemikt en enkele minuten later kwam de lokale spits in 

schietpositie, maar andermaal was het vizier slecht gericht. Wanneer Kersmaekers 

ver uit zijn kooi kwam, ontstond er in de bezoekende verdediging even geklungel. 

Van uit de tweede lijn schoot Kharichef naast. Na deze openingsfase kwam het 

antwoord van De Kempen en de gevaarlijke vrije trap voor doel van Michiels vond 

geen afwerker. Voets zag zijn schot over doel scheren, en de hoge voorzet van 

Nuyens bracht thuiskeeper Bols in de problemen. Uit de vele vrije trappen en 

hoekschoppen van De Kempen kwam te weinig gevaar. Even voorbij het half uur 

stond Voets aan het kanon, maar hij kon zijn schot niet laag houden. Ook het vizier 

van Vanlommel was te hoog gemikt. In de 38’ werd een  vrije trap aan de rand van 

de zestien op de vuisten van Kersmaekers geknald. In de rebound moest 

Kersmaekers het schot van Matthijssen onder de lat in corner duwen. Van Gansen 

stak van op de linkerflank de bal door in de loop van Bakkovens die helaas naast 

schoot. In de 42’ had Kharichef de 1-0 aan de voet wanneer hij alleen voor doel 

verscheen, maar hij knalde de reuzekans naast. Net voor rust kon Bols met een 

beenveeg het schot van Kevin Geudens onschadelijk maken. 

Vroeg in de tweede helft kon Van Gansen geen weg meer uit en ging dan maar voor 

het schot. De bal stuiterde en hobbelde net naast de paal en buiten bereik van Bols 

in doel: 0-1. Enkele minuten later had Voets de kans om de score te verdubbelen, 

maar de harde ondergrond bemoeilijkte zijn actie. Kenny Geudens kon te weinig 

kracht zetten bij zijn kopbal in de 52’ en Bols pakte. De vrije trap van Elevli werd 

probleemloos door Kersmaekers gepakt. In de 64’ zag Michiels zijn krul tegen de 

tweede paal uiteenspatten. Nadat Voets toch wel verdacht in de zestien tegen de 

grond werd gewerkt, oordeelde de scheidsrechter dat het te licht was voor een 

penalty. Diezelfde Voets besloot even later een halve meter naast. Het schot van 

Kevin Geudens belandde via een verdediger in hoekschop. Weelde had tot dan toe 

in de tweede helft nauwelijks voor dreiging kunnen zorgen op de helft van De 

Kempen. Van Den Putte bracht van op rechts de bal hoog voor doel, waar Kenny 

Geudens buiten bereik van Bols in doel kopte. In de 83’ ging een vrije trap van 

Vanlommel naast de 2de paal buiten. Gielis en Trommelen kregen na lange 

afwezigheid in de tweede helft een invalbeurt. 

 

SK Weelde: Bols, Laurijssen, Vince Van Raak, Rob Van Raak, Van Breda, 

Matthijssen (88’ Lambregts), Elias (27’ Elevli), Byns, Harezlak, Kharichef, Van Den 

Hout (70’ Bruurmijn) 

 

FC De Kempen: Kersmaekers, Heyns, Michiels, Van Gansen, Kevin Geudens, Van 

Lommel (89’ Van Hove), Kenny Geudens, Voets (80’ Trommelen), Van Den Putte, 

Bakkovens, Nuyens (67’ Gielis) 

 



Doelpunten: 48’ Van Gansen 0-1,   78’ Kenny Geudens 0-2 

Gele kaarten: Van Breda 

Rode kaarten: geen 

Scheidsrechter: Hajou Mustapha 

 


