
KFC WUUSTWEZEL    -    KFC DE KEMPEN   1 – 3 

 

Al vroeg in de wedstrijd mocht De Kempen aan de rand van de zestien een vrije trap 

nemen, na een fout op Hoefnagels. Roy Van der Linden knalde via de muur in 

corner. Vijf minuten later werd Meynendonckx fel in de rug geduwd, maar de 

spelleider liet de fout in de grote rechthoek onbestraft. Op het kwartier stak Roy Van 

der Linden listig door, maar geen enkele afwerker stond paraat. Bij een gekraakt 

schot van Meynendonckx maakte de bal een hoge curve, en Roy Van der Linden 

kopte over doelman Van Bael de 0-1 binnen. Verbaendert voor de bezoekers, en 

Jongenelis voor de thuisploeg, brachten de bal gevaarlijk voor doel, maar geen 

enkele ploegmaat kon voor dreiging zorgen. Net voorbij het half uur ging Kempen-

keeper Verheyen goed plat en haalde zo de lage voorzet van Jongenelis er uit. 

Enkele minuten later was Verheyen andermaal bij de pinken bij een corner van 

Wuustwezel, en bij een vrije trap van gastheer Bevers bracht de bezoekende goalie 

redding met de vuist in de 37’. Even voor de pauze ging een plaatsbal van 

Hoefnagels rakelings naast. 

In de tweede helft ging de thuisploeg nadrukkelijker op zoek naar de gelijkmaker. 

Verheyen ranselde een gemaakte goal uit zijn kooi bij een vluchtschot van Mertens. 

Ook Jongenelis zag even later zijn poging gered door doelman Verheyen. De 

Kempen moest een tijd lang de wet van de sterkste ondergaan. Wanneer even 

voorbij het uur de bal niet uit de zestien raakte, stond Jansen centraal goed 

geplaatst en gaf van dichtbij Verheyen het nakijken. De 1-1 was op dat moment 

zeker verdiend. De thuisploeg dacht dat het moment er was om er op en er over te 

gaan. Een loeier van Gommers scheerde rakelings over doel. Het antwoord van de 

bezoekers kwam er via de ingevallen Trommelen, die echter iets te overhaast over 

doel trapte. Uit deze actie putte De Kempen extra energie, en in de 74’ kwam 

Geudens oog in oog met doelman Van Bael die met een redding de 1-2 voorkwam. 

Ook het schot van Hoefnagels werd door de lokale portier gered. Trommelen zag 

enkele minuten later zijn schot gered op de doellijn door een verdediger, waarna de 

bal via de paal terug in het veld belandde. Tien minuten voor tijd drong Roy Van der 

Linden goed naar binnen, en met een lage schuiver in de verste hoek versloeg hij 

Van Bael: 1-2. Amper twee minuten later nam Trommelen zijn belager in snelheid, 

leek zelf te gaan afwerken, maar werd gehinderd zodat hij nog net op tijd de bal 

breed kon leggen. In één tijd scoorde met een grond scherend schot Roy Van der 

Linden zijn hattrick. De Kempen gaf deze voorsprong niet meer uit handen, en 

Jansen van Wuustwezel vond bij zijn schot in de slotfase Verheyen op zijn weg. 

 

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

Hoefnagels (83’ Dijkmans), Voets (72’ Geudens), Van Den Putte, Bakkovens, 

Vanreusel, Roy Van der Linden, Lauryssen (60’ Trommelen) 

 

Doelpunten: 18’ Roy Van der Linden 0-1, 64’ Jansen 1-1, 80’ en 82’ Roy Van der 

Linden 1-2 en 1-3 



 

Gele kaarten: Jansen, Roy Van der Linden, Meynendonckx, Jongenelis, Schrauwen, 

Adriaenssens 

Rode kaarten: Jongenelis (2 x geel) 

 

Scheidsrechter: Geert Joris 


