
FC WUUSTWEZEL  -  KFC DE KEMPEN  5 – 3 

Euforie en ontgoocheling, hemel en hel, vreugde en verdriet… in een spectaculaire 

wedstrijd met de titel als inzet werden uiteenlopende emoties op en rond het veld als 

een rollercoaster ervaren. De eerste helft van De Kempen was ronduit schitterend, 

met enkel een ruststand die te mager was. Ook lagen niet onbelangrijke details aan 

de basis van het scoreverloop. Maar na afloop was sportiviteit aan de orde, en 

moest de thuisploeg gefeliciteerd worden met de kampioenstitel. 

De Kempen begon superieur aan de match en Wuustwezel wist lange tijd niet wat 

hun overkwam. In de 7’ werd Vanlommel keurig gelanceerd en wist met een lage 

schuiver voorbij de kansloze Van Bael de 0-1 te scoren. Vijf minuten later hanteerde 

een lokale verdediger de noodrem, die weliswaar een vrije trap opleverde, maar 

verder onbestraft bleef. In de 14’ bracht Vandenputte van op rechts de bal voor doel 

en aan de eerste paal tikte Kevin Geudens de 0-2 binnen. In de 20’ kon Kenny 

Geudens doelman Van Bael niet in de problemen brengen met een vluchtschot. Aan 

de overkant was er een eerste speldenprik van de thuisploeg met een lage vrije trap 

van Weytens, maar Kersmaekers kende geen probleem. Snel daarna creëerde 

Wuustwezel gevaar met een verre inworp, en finaal was er een goede reflex van 

Kersmaekers nodig. Er volgde een drankpauze en de vertwijfeling op de gezichten 

van enkele lokale spelers sprak boekdelen. In de 24’ zette Gielis met een knappe 

schijnbeweging de thuisdefensie op het verkeerde been en kon alleen op doel 

afgaan. Op de huid gezeten door Vissers werd Zico nog even gehinderd, zodat 

optimaal op doel trappen niet meer lukte. Van Bael redde in corner en dus werd het 

geen 0-3. Op het half uur bracht Kenny Geudens de bal voor doel, waar Vanlommel 

vergat af te werken, en andermaal bleef de 0-3 achterwege. Wuustwezel had tot 

dan toe niet echt een kans bijeen kunnen voetballen. Wanneer in de 34’ de bal niet 

ontzet kon worden in de zestien, kwam Jansen plots in schietpositie en met een 

droge knal scoorde hij de aansluitingstreffer. Jammer dat een fout toegekende 

inworp van de lijnrechter aan de basis lag van deze aanval, een eerste detail met 

enorme gevolgen. In de 40’ kon Van Bael met de vingertoppen een naar binnen 

draaiende Vanlommel nipt het scoren beletten, of het stond 1-3. Op slag van rust 

kopte thuisspeler Schrauwen de bal over. 

Vroeg in de tweede helft zette Weyten zich aan de rand van de zestien achter de bal 

na een licht toegekende vrije trap. De bal verdween in de verste kruising via de paal 

tegen de netten, en het stond het plots 2-2 waardoor de thuisploeg meteen in de 

meest comfortabele positie kwam. Tot overmaat van ramp slaagde Kersmaekers 

even later er niet in de bal deftig te ontzetten, en Bevers scoorde magistraal in één 

tijd de 3-2. Rond het uur resulteerde de dreiging van De Kempen tot enkele 

hoekschoppen. Echter leidde balverlies van Michiels de 4-2 in, nadat Jongenelis 

ervandoor ging, de assist op links gaf tot bij Jansen die simpel kon scoren. Bij deze 

stand had de thuisploeg de titel wel echt binnen handbereik. Een kopbal van Gielis 

strandde in de 72’ op de kruising. In de 85’ zorgde Michiels voor nog een sprankeltje 

hoop, door de vrije trap buiten bereik van Van Bael te schieten: 4-3. Snel erna werd 

Voets in de grote rechthoek tegen de grond gewerkt, maar de spelleider liet alles 



onbestraft omdat anders de bal op de stip moest. Allicht zou buiten de backlijn de 

fout wel gefloten zijn… De bal werd bij deze fase wild naar voren ontzet en van op 

eigen helft vertrok Jongenelis alleen richting doel en scoorde de 5-3. Ten gevolge 

het scoreverloop kon de thuisploeg naar hartenlust counteren, terwijl De Kempen 

zijn tanden stuk beet op een te slopen muur met veel volk in de zestien. De 

thuisaanhang erkende sportief dat de wedstrijd aan de rust beslecht had kunnen zijn 

in het voordeel van De Kempen indien er efficiënter was afgewerkt. Het draaide 

evenwel anders, en na 90’ moest het bezoekende kamp sportief de thuisploeg 

gelukwensen met het behalen van de titel. Hopelijk volgt er snel mentaal herstel, en 

kan De Kempen via de eindronde alsnog de verdiende kers op de taart zetten. 

 

Wuustwezel: Van Bael, Gommers, Schrauwen, Simons (82’ Arnouts), 

Adriaenssens, Vissers, Mertens, Bevers, Jansen (72’ Mathieu), Weyten, Jongenelis 

(89’ Jansen) 

 

De Kempen: Kersmaekers, Michiels, Van Gansen, Kevin Geudens, Gielis, 

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

Steurs (64’ Trommelen) 

 

Doelpunten: 7’ Vanlommel 0-1, 14’ Kevin Geudens 0-2, 34’ Jansen 1-2, 47’ Weyten 

2-2, 50’ Bevers 3-2, 65’ Jansen 4-2, 85’ Michiels 4-3, 87’ Jongenelis 5-3 

Gele kaarten: Bevers, Jansen, Jongenelis, Kevin Geudens, Voets, Van Den Putte, 

Bakkovens, Nuyens 

 

Rode kaarten: Bevers (2x geel) 

 

Scheidsrechter: Abdeslem Achagui 


