K.EENDRACHT ZOERSEL - KFC DE KEMPEN 2 – 1

De Kempen speelde op Zoerselse bodem niet direct zijn beste wedstrijd, en de
bezoekers staken de thuisploeg een handje toe bij de twee lokale doelpunten die
goed waren voor de volle buit.
Beide ploegen hielden mekaar in de eerste helft goed in evenwicht. Een
buitenspeldoelpunt werd voor rood-groen afgekeurd. Wanneer bij een hoekschop,
bezoeker Hoefnagels goed van zijn belager wegdraaide, verdween zijn schot
uiteindelijk in het zijnet. Even voorbij het half uur leed De Kempen defensief
balverlies. Hendryckx zat er goed tussen en opende met een lage schuiver de
score. Op slag van rust liet de bezoekende defensie zich andermaal betrappen op
een slordigheid. Verbraeken kwam oog in oog met doelman Verheyen, maar schoot
de wenkende kans naast. De 1-0 was meteen ook de ruststand.
Na de koffie ging De Kempen nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. Toch kwam
het eerste gevaar na de rust op naam van de thuisploeg, wanneer het schot van
Hendryckx maar nipt naast zoefde. Even voor het uur zorgde Hoefnagels voor de
assist van aan de doellijn. Zijn aanvallende ploegmaats kwamen een zucht te kort
het leer binnen te werken. Op het uur slalomde Roy Van der Linden naar binnen en
legde breed op Geudens die scoorde. Wegens buitenspel werd deze goal
afgekeurd. Luttele minuten later was het wel bingo nadat Gielis zijn maat Geudens
in stelling bracht. Het schot van de bezoekende spits week af en ging met een curve
over doelman Moorkens in het doel: 1-1. De Kempen leek geen genoegen te nemen
met een puntendeling, en bleef een tweede goal najagen. Dit gaf de thuisploeg in
het slot van de wedstrijd countermogelijkheden. Bartholomeeussen werd
aangespeeld in de zestien, kapte zich goed vrij waardoor hij alleen voor de Kempenkeeper kwam. Verheyen bracht evenwel redding. In de 89’ werd een vrije trap
slordig in de voeten van een thuisspeler gespeeld, zodat een snelle tegenaanval
kon worden opgezet door Zoersel. ‘Killer’ Hendryckx kende geen genade en schonk
zijn ploeg met zijn tweede van de namiddag de driepunter.
KFC De Kempen: Verheyen, Glenn Van der Linden, Verbaendert, Gielis, Geudens,
Hoefnagels, Voets (75’ Lauryssen), Van den Putte, Bakkovens, Vanreusel (89’
Lauwers), Roy Van der Linden (86’ Trommelen)
Doelpunten: 36’ Hendryckx 1-0, 64’ Geudens 1-1, 89’ Hendryckx 2-1
Gele kaarten: Geerts, Hoefnagels
Rode kaarten: geen
Scheidsrechter: Daniel Bosmans

