
WHITE STAR   -  KFC DE KEMPEN   1 – 1 

Net zoals spelers zijn scheidrechters ook maar mensen die al eens een mindere 

dag kunnen hebben. Het overkwam De Kempen op Schorvoortse bodem waardoor 

ze 90’ lang bijwijlen tegen 12 man moesten spelen, na de rode kaart van Van 

Gansen zelfs met 10 tegen 12. Het sierde de geel-blauwen dan ook dat ze ondanks 

alles zijn blijven gaan, en zo een over verdiend punt uit de brand wisten te slepen. 

De Kempen nam van bij de aftrap de match in handen, maar al snel werd duidelijk 

dat er op een erbarmelijk veld goed voetbal, laat staan combinaties over de grond, 

onmogelijk waren. In de 9’ werd een penaltyfout gemaakt op Vanlommel, maar de 

thuisploeg haalde opgelucht adem omdat de grensrechter buitenspel aangaf. Een 

strak aangesneden corner van Michiels zoefde gevaarlijk voorlangs de kooi van 

thuisdoelman Sels. Wanneer Voets even later een doorsteekpass gaf tot bij Steurs, 

voorkwam Sels en een verdediger doelgevaar. Voets zette in de 24’ de bal voor doel 

en Vanlommel schoot een wenkende kans op de 0-1 over. Ook in de 37’ strandde 

het schot van Vanlommel op de keeper. Na 3 corners op rij voor De Kempen kwam 

een counterende thuisploeg er snel uit en lokte daarbij Kersmaekers uit zijn kooi. 

Twee pogingen van Wagemans werden door de bezoekende portier afgeweerd, 

maar Michiels moest een lob van Brijs van de lijn redden. Aan de overkant schoot in 

de 40’ Steurs nipt naast de verste paal. Op slag van rust was er een licht 

toegekende penalty voor White Star en Wagemans bracht zijn ploeg van op de stip 

gevleid op voorsprong. 

De bezoekers kwamen met een gezonde aanvalslustige spirit uit de kleedkamer. 

White Star kon niet anders dan een rode muur voor het doel van zijn keeper 

neerzetten, waarbij de thuisploeg  bij momenten alle kleuren van de regenboog zag. 

De wedstrijd werd nu uitgevochten in een ware cick & rush stijl, te meer omdat de 

staat van het veld goed voetbal niet toeliet. In de 55’ legde Geudens met de rug 

naar doel terug op Vanlommel die ongelukkig over knalde. Enkele minuten later stak 

Voets door tot bij Ceusters die zijn poging in extremis nog verijdeld zag door een 

lokale verdediger.  Het schot van Nuyens van uit de tweede lijn was geen probleem 

voor Sels. In een dicht bevolkte kleine rechthoek vond Vanlommel toch een 

opening, maar Sels voorkwam de 1-1. De vrije trap van Michiels ging hard voorbij de 

9-koppige muur, maar ook nipt naast de kader. Bij een goed getrapte hoekschop 

van Steurs kon aan de tweede paal Heyns zijn kopbal niet de juiste richting 

meegeven.  Een zeldzame poging van Wagemans aan de overkant werd door 

Kersmaekers gepareerd. De fel op de huid gezeten Geudens zag zijn plaatsbal 

naast de kooi van Sels buiten gaan. Van Gils stuitte in de 80’ op Kersmaekers en 

trapte snel erna, van uit buitenspel weliswaar, naast. Aan de overkant stond 

Bakkovens ter hoogte van de kleine rechthoek ongehinderd om op doel te koppen, 

maar werd met een stevige por in de rug tegen de grond gewerkt en de logische 

elfmeter werd dit keer niet gefloten. Voets stelde bij deze fase Sels in de korte hoek 

nog op de proef. De over verdiende 1-1 kwam er dan toch in de slotfase wanneer 



aan de tweede paal Geudens een voorzet van Voets binnen kopte. In de 88’ zag 

Wagemans zijn lob naast gaan, en Geudens werd in de extra tijd centraal voor doel 

afgezonderd. De bal begon op de Schorvoortse akker te stuiteren en bovendien 

brachten twee lokale verdedigers de bezoekende spits subtiel uit evenwicht, 

waardoor finaal Sels redding bracht. 

De ploeg die weigerde te voetballen sleepte een puntje uit de brand, en De Kempen 

die de wedstrijd domineerde en gedoemd was een defensieve muur te slopen, 

kreeg jammer genoeg geen loon naar werken. 

 

White Star: Sels, Borghmans, Urkens, Van Rooy, Canters, Brys, Van De Vliet (87’ 

Sannen), Kerremans, Van Gils, Daelemans, Wagemans 

 

FC De Kempen: Kersmaekers, Heyns, Michiels, Van Gansen, Vanlommel, 

Geudens, Ceusters (60’ Nuyens), Voets, Van Den Putte, Bakkovens, Steurs 

 

Doelpunten: 43’ Wagemans 1-0, 85’ Geudens 1-1 

Gele kaarten:Van De Vliet, Kerremans, Van Gansen, Bakkovens, Nuyens 

Rode kaarten: Van Gansen (2 x geel) 

Scheidsrechter:  Christophe Cox 


