
KFC DE KEMPEN  -  KSK RETIE   4 – 2 

De bezoekers staken al vroeg in de wedstrijd hun neus aan het venster wanneer 

Gijs een assist van Gysels gevaarlijk naast de kader knalde. In de 10’ dreigde 

Steurs in de zestien voor de thuisploeg. Het leer werd ontzet in de voeten van 

Kenny Geudens die zijn schot te hoog mikte. Snel erna bracht Kenny Geudens 

middenvelder Vanlommel in stelling, maar het schot van laatstgenoemde belandde 

in de handen van Retie-doelman Ceelen. In het tweede kwartier vielen er zowaar 

vier doelpunten. De thuisploeg klom op voorsprong langs Kenny Geudens die in de 

korte hoek droog binnen knalde. Het voorbereidend werk was van Bakkovens die 

met een lange bal Voets bereikte, die op zijn beurt met een assist-kopbal het leer 

voor doel bracht. Kenny Geudens verdubbelde de voorsprong na een assist van 

Vanlommel, en andermaal gaf hij Ceelen in de korte hoek het nakijken. In de 29’ 

strafte bezoeker Schuermans balverlies bij De Kempen af, en scoorde beheerst de 

aansluitingstreffer. De bezoekende vreugde was van korte duur, want amper een 

minuut later bracht Van Gansen de bal voor doel tot bij de tweede paal. Kenny 

Geudens stond goed geplaatst en zorgde voor de 3-1. Op slag van rust kopte Kenny 

Geudens een inzenden van Voets aan de eerste paal naast. 

Direct na de koffie had de wedstrijd van op de stip in een definitieve plooi kunnen 

vallen, maar Kenny Geudens zag zijn penalty door Ceelen gestopt, nadat hij in de 

goede hoek dook. Een alerte thuisgoalie Kermaekers was op het uur bij de pinken 

om een voorzet van Gysels onschadelijk te maken. Retie drukte nu zijn stempel en 

in de 66’ dwong Broeckx Kersmaekers tot een goede redding. Het enige wat De 

Kempen er tot dan toe tegenover kon zetten, was een schuchtere kopbal van 

Vanlommel. Ietwat tegen het spelbeeld in werd het 4-1 via Kenny Geudens die met 

een grond scherend schot van op 25 meter Ceelen het nakijken gaf. Bij ingang van 

het laatste kwartier was Kersmaekers kansloos wanneer de ingevallen Gevers te 

veel ruimte kreeg en knap afwerkte: 4-2. De Kempen reageerde langs Vanlommel 

die staalhard van behoorlijk ver op de paal besloot. Van Den Putte drong even later 

de zestien binnen, en ook zijn loeier spatte uiteen op de staander. Gysels zorgde 

voor Retie nog een keer voor dreiging in de zestien, maar Kersmaekers was paraat. 

Aan de overkant ging Ceusters goed de ruimte in en leek te gaan scoren. Net op tijd 

kon een bezoeker het schot nog afblokken, waardoor de bal in corner ging. 

Bezoeker Gysels mikte een vrije trap keurig over de muur, maar met een 

zweefsprong onder de lat tikte Kersmaekers in hoekschop. Deze bracht voor Retie 

nog extra gevaar op, want de kopbal van Mermans werd van de lijn gered. In de 

slotfase scoorde Kenny Geudens nog, maar ten gevolge een voorafgaande duwfout 

van Ceusters werd het doelpunt afgekeurd. 

 

KFC De Kempen: Kersmaekers, Heyns, Van Gansen, Kevin Geudens, Vanlommel, 

Kenny Geudens, Voets (69’ Ceusters), Van den Putte, Bakkovens, Steurs (87’ Van 

Hove), Verdonck (76’ Michiels) 

 

KSK Retie: Ceelen, Janssens (69’ Robben), Schuermans, Jespers, Mermans, 



Schuermans, Broeckx, De Jongh, Van Der Veken (79’ De Witte), Gysels, Gijs (62’ 

Gevers) 

 

Doelpunten: 20’ Kenny Geudens 1-0, 26’ Kenny Geudens 2-0, 29’ Schuermans 2-1, 

30’ Kenny Geudens 3-1, 68’ Kevin Geudens 4-1, 75’ Gevers 4-2 

Gele kaarten: Vanlommel, Van Gansen,  

Rode kaarten: geen   

Scheidsrechter: Abdeslem Achagui 


