
K. ZWALUWEN OLMEN  -  KFC DE KEMPEN  3 – 3 

De talrijke toeschouwers kregen de eerste helft in deze topper een 
doelpuntenfestival te zien en  niemand vermoedde dat de ruststand ook de 
eindstand zou zijn. De Kempen was dominant in het openingskwartier en dit 
overwicht resulteerde in de ene hoekschop na de andere. Voets vond in de 8’ 

thuisdoelman Staeren op zijn weg, en Geudens schoot de rebound binnen de kader. 
Een thuisverdediger redde op de lijn en voorkwam zo de 0-1. Net voor het kwartier 
stak de thuisploeg voor het eerst zijn neus aan het venster met het 
openingsdoelpunt tot gevolg. De assist van op links viel buiten bereik van 
Kersmaekers en Dierckx dook als een duivel uit een doosje om het leer tegen de 
netten te trappen. Hieruit putte de thuisploeg vertrouwen en De Kempen mocht zich 
gelukkig prijzen dat knap voorbereidend werk van Plessers voorlangs ging. 
Diezelfde Plessers legde in de 23’ terug op Dierckx die niet aarzelde en de 2-0 
scoorde. Een knappe uitgespeelde lokale aanval met Dierckx en Vissers in de 
hoofdrol resulteerde bijna in de 3-0. De Kempen kreeg weinig ruimte en Olmen was 
snel in de omschakeling. De thuisploeg leek het meeste grinta te hebben, maar De 
Kempen knokte zich terug in de match nadat eerst het schot van Michiels van de lijn 
gekeerd werd, en Van Gansen in de herneming de aansluitingstreffer tegen de 
netten schoot. Een ogenschijnlijk blinde trap centraal voor doel viel pardoes tussen 
verdediging en keeper Kersmaekers. Plessers was bij de pinken en de 3-1 was 
meteen een feit. Even later bracht Wuyts met een hoge voorzet Plessers andermaal 
in stelling, wiens kopbal dit keer door Kersmaekers onschadelijk gemaakt werd. In 
de 41’ slalomde Geudens in de zestien doorheen de lokale defensie, en verschalkte 

doelman Staeren. Enkele minuten later nam Michiels met een goed gericht schot de 
vrije trap. De ontzette bal werd door Bakkovens voor doel gebracht en 
thuisverdediger Arslan voelde de adem van de dreigende Geudens in zijn nek en 
met een owngoal werd het nog voor het rustsignaal de 3-3. 
Na de koffie was merkbaar dat beiden teams meer voorzichtigheid inbouwden, 
omdat de doelpunten te makkelijk waren gevallen in de eerste helft. Verdediger 
Claes dweilde met een rush de linkerflank af, en zag zijn schot nipt naast gaan. De 
poging in één tijd van Brovina zoefde over. In de 68’ bracht Claes de bal voor doel 
en een duikende Vissers kopte nipt naast. Olmen had hiermee zeker mogelijkheden 
om de score in hun voordeel te beslechten. Maar de winning-goal kon evengoed 
vallen aan de kant van De Kempen. Meer dan eens lukten de geel-blauwen er in 
een vlotte aanval met combinatievoetbal voor te schotelen, maar de laatste pass 
was net niet precies genoeg. Ceusters bracht Vanlommel in stelling, maar het schot 
gebeurde te overhaast. Ook Geudens bracht de bal in de slotfase keurig voor doel 
tot bij Ceusters, die echter naast schoot. Naar het einde van de wedstrijd toe drong 
geen van beide ploegen nog echt aan, en verzoende men zich met de puntendeling. 
De Kempen leed zijn eerste puntenverlies, maar blijft samen met Zwaluwen Olmen 
ongeslagen. 
 
Zwaluwen Olmen: Staeren, Wuyts, Dillen, Arslan, Claes, Mellebeek, Dierckx, 



Valkiers, Brovina, Vissers, Plessers 
 
FC De Kempen: Kersmaekers, Van Hove, Michiels, Van Gansen, Vanlommel, 
Geudens, Ceusters, Voets, Van Den Putte, Bakkovens, Verdonck ( Steurs) 
 
Doelpunten: 13’ Dierckx 1-0, 23’ Dierckx 2-0, 30’ Van Gansen 2-1, 35’ Plessers 3-1, 
41’ Geudens 3-2, 43’ Arslan (own) 3-3 
 
Gele kaarten: Arslan, Claes, Steurs, Van Hove 
Rode kaarten: geen 
Scheidsrechter: Gerry Saenen  


