
K.VRIJHEID HERSELT  -  KFC DE KEMPEN  2 – 3 

 

De Kempen trok zijn aanvalsregisters van meet af aan open, maar de thuisploeg 

hanteerde snel de buitenspel waardoor de bezoekende aanvallen terecht één voor 

één werden afgevlagd. Het eerste echte doelgevaar schreef Herselt op zijn naam 

wanneer Vinckx een vrije trap naast de muur schoot. Doelman Kersmaekers ging 

goed in de hoek en werkte in corner. Aan de overzijde bracht Van Den Putte de bal 

voor doel waar in de zestien Kenny Geudens in de armen van thuisdoelman Dams 

kopte. Boone kopte voor Herselt een vrije trap naast, en aan de overkant stuitte 

Kenny Geudens in de korte hoek op Dams. Voets probeerde het van ver, maar ook 

dit was voor Dams geen probleem. De thuisploeg had ondertussen het heft in 

handen genomen en domineerde het wedstrijdgebeuren. Een eerste waarschuwing 

kwam er bij een snelle uitbraak op rechts via El Moussaoui. Bij een snelle 

omschakeling scoorde Herselt na knap combinatievoetbal met Vranckx als sluitstuk. 

Tegen zijn schot van uit de tweede lijn was Kersmaekers kansloos en het stond op 

dat moment verdiend 1-0. De Kempen mocht zich gelukkig prijzen wanneer 

Vekemans de snelle El Moussaoui in stelling bracht. Laatstgenoemde vergat de 

score te verdubbelen en Kersmaekers redde de meubelen. 

Bij aanvang van de tweede helft drukte De Kempen nu iets steviger het gaspedaal 

in. Van Hove stak door tot bij Vanlommel die zijn poging voorlangs zag gaan. In de 

55’ werd Kenny Geudens door Bakkovens mooi afgezonderd. De bezoekende spits 

zag zijn knal gepareerd door doelman Dams, maar via de verdedigende Boone ging 

het leer in doel. De Kempen duwde ook na de gelijkmaker door, en de 1-2 volgde 

snel wanneer Vanlommel een snelle uitbraak afrondde na de assist van Ceusters. 

Herselt liet zich niet uit het lood slaan, want wanneer het even later de buitenspel 

omzeilde, was Van Hove de redder in nood om in extremis de gelijkmaker af te 

blokken. In de 69’ stond er geen maat op de beweeglijke en vinnige Rolvink, die met 

een heerlijke plaatsbal van uit de tweede lijn zijn ploeg verdiend langszij bracht. In 

de 71’ ontsnapte thuisspeler Vinckx aan een rode kaart wanneer hij de noodrem 

hanteerde bij de doorgebroken Vanlommel. Laatstgenoemde nam zelf de vrije trap 

die naast de muur geschoten werd, maar Dams was paraat. Een kwartier voor tijd 

schoot Kenny Geudens de assist van Voets naast. De bezoekende spits vond even 

later Dams op zijn weg wanneer hij de voorzet van Ceusters op doel schoot. Herselt 

was ei zo na twee keer bij de winning-goal. Eerst redde Kersmaekers met de knie bij 

een verraderlijk schot van Rolvink. Diezelfde Kersmaekers schudde even later 

opnieuw een knappe redding uit zijn mouw bij een poging van Braes. In de slotfase 

bracht Vanlommel de vrije trap hoog voor doel, waar Kenny Geudens het sterkst 

was in de lucht en het leer met een kopbal keurig in de kruising plaatste. In de 

resterende minuten probeerden de gastheren een dik verdiend gelijkspel alsnog uit 

de brand te slepen, maar kwamen niet meer tot scoren. Begrijpelijk dat de 

thuisploeg en zijn aanhang erg ontgoocheld waren nadat ze met lege handen 

achterbleven en De Kempen op een diefje met de driepunter huiswaarts ging.  

 

Herselt: Dams, Swolfs, Lietar (88’ Van Driessche), Vekemans, Vranckx, El 



Moussaoui, Abé (63’ Braes), Vinckx, Boone, Rolvink (84’ Vereycken), Nijs 

 

FC De Kempen: Kersmaekers, Van Hove, Heyns (76’ Steurs), Van Gansen , Kevin 

Geudens, Vanlommel, Kenny Geudens, Ceusters (87’ Meeuwssen), Voets (89’ 

Lauwers), Van Den Putte, Bakkovens 

 

Doelpunten: 33’ Vranckx 1-0, 53’ Boone (owngoal) 1-1, 56’ Vanlommel 1-2, 68’ 

Rolvink 2-2, 87’ Kenny Geudens 2-3 

 

Gele kaarten: Vinckx 

Rode kaarten: geen 

Scheidsrechter: Jan Deboeck 


