
K.EENDRACHT ZOERSEL  -  KFC DE KEMPEN  3 – 0 

De thuisploeg had welgeteld één speelhelft en 2 kansen nodig om de scalp van De 

Kempen te veroveren. Met een 3-0 achterstand wisten spelers en supporters van de 

bezoekers dat het een quasi onmogelijke taak was om nog één en ander recht te 

zetten.  

De eerste speldenprik noteerden we op naam van de bezoekers. Voets zette op 

rechts de actie op en bracht een voorzet laag strak voor doel. Een afwerker van 

dienst was er jammer genoeg niet. Van Beurden mikte voor de thuisploeg hoog over 

en de poging van Truyen aan de eerste paal hield meer gevaar in. De pogingen van 

De Kempen van Kenny en Kevin Geudens brachten de thuisverdediging en 

doelman Moorkens niet in de problemen. Diezelfde Moorkens ging even voor het 

half uur goed plat bij een schot van Voets. Vanlommel was tot dan een belangrijke 

pion om de bezoekende motor draaiende te houden en zat bovendien goed in de 

match. Wanneer hij na een kniestoot in de rug gekwetst vervangen werd, was dit 

ontegensprekelijk een kantelmoment in de wedstrijd. In ruim een dol kwartier 

scoorde de thuisploeg dan 3 doelpunten. Bij een afgeblokte bal kwam Van Staeyen 

met wat geluk in balbezit en van uit een onwaarschijnlijk scherpe hoek verdween het 

leer, gedragen door de wind, in het doel van de kansloze Kersmaekers. In de 34’ 

onderschepte Kersmaekers een voorzet, maar kwam daarbij in botsing met zijn 

ploegmaat Michiels. Hierbij kwam hij hard op de grond terecht, waarbij de bal uit zijn 

handen glipte en Van Beurden er zelf van schrok dat hij zo maar kon scoren. Op 

slag van rust ging de snelle Truyen op de flank er vandoor, bracht simpel voor waar 

niemand oog had voor Van Staeyen die De Kempen koelbloedig k.o. zette. 

De tweede helft keek de thuisploeg logischerwijs de kat uit de boom. Michiels kwam 

dan toch niet ongeschonden uit zijn botsing met Keersmaekers, en bleef in de 

kleedkamer. De Kempen zorgde voor steriele druk, maar echt doelgevaar bleef 

achterwege. Voets bracht de bal krachtig voor doel en Kenny Geudens stond net 

niet goed gepositioneerd zodat Moorkens redding bracht. Op het uur vond Ceusters 

Zoersel-keeper Moorkens op zijn weg, en in de rebound was het schot van Voets 

veel te slecht gericht. Snel daarna kopte Kenny Geudens een voorzet van Voets in 

de handen van Moorkens. In de 74’ trapte Bakkovens ietwat acrobatisch een 

afvallende bal tegen de dwarsligger. Eén keer stak Zoersel in de tweede helft zijn 

neus nog eens aan het venster, maar Braspenninckx schoot te zwak in de handen 

van Kersmaekers. Het vuur en het geloof bij De Kempen was dan al een hele tijd 

verdwenen. Een hoge bal van Van Den Putte over de verdediging werd door Kenny 

Geudens in één tijd op de slof genomen, maar het leer ging over doel. Diezelfde 

Geudens schoot in de slotfase een vrije trap voorbij de muur rakelings naast de 

kader. De 1 op 9 in de tweede periode na een 30 op 30 stemt alleszins tot nadenken 

hopelijk volgt de heropstanding tegen Wuustwezel dat volgende week op bezoek 

komt.  

 

K.E.Zoersel: Moorkens, Adriaens, Geerts, Bartholomeeussen, 

Braspenninckx,Truyen (75’ Schryvers), Roelants, Van Staeyen (84’ Van Elsacker), 



Adriaens, Storms, Van Beurden (90’ De Mulder) 

 

FC De Kempen: Kersmaekers, Heyns, Michiels (46’ Ceusters), Van Gansen (68’ 

Meeuwssen), Kevin Geudens, Vanlommel (24’ Van Hove), Kenny Geudens, Voets, 

Van Den Putte, Bakkovens, Steurs 

 

Doelpunten: 27’ Van Staeyen 1-0, 34’ Van Beurden 2-0, 44’ Van Staeyen 3-0 

Gele kaarten: Michiels, Adriaens, Truyen, Bartholomeeussen, Braspenninckx 

Rode kaarten: geen 

 

Scheidsrechter: Geert Joris 


