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“Match is niet beslissend”
ZATERDAG 20.00U TONGEREN - HERK FC 
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en hun stem schor om hun 
 

mans (Herk FC) zetten in het 
tussenseizoen een stap vooruit 

Knaepen (Tongeren) 
en Peetermans (Herk) 
strijden om behoud

“Matc
HASSELT - Vorig jaar schreeuw-
den Geert Knapen bij Diepenbeek 
en Alain Peetermans bij KWS 
Alken hun stem schor om hun 
provinciale club van degradatie 
te behoeden. Knaepen slaagde in 
zijn taak, KWS zakte naar derde. 
Knaepen (Tongeren) en Peeter-
mans (Herk FC) zetten in het 
tussenseizoen een stap vooruit 
richting nationaal voetbal, maar 
de problemen zijn hetzelfde ge-
bleven: de degradatie vermijden.

Is het een andere beleving? Provin-
ciaal en nationaal  voetbal?
Geert Knapen: “Tot nu toe ervaar 
ik dat nog niet anders. De druk 
om tegen de degradatie te spelen 
is in provinciale niet minder. ” 
Alain Peetermans: “Ik ben als 
speler altijd in nationale afdelin-
gen actief geweest. Het voelt een 
beetje aan als thuiskomen. Niet 
alleen is er het niveauverschil, 
ook de gehele omkadering oogt 
mooier.”  

Is deze match erop of eronder voor 
Tongeren? En geldt dit ook voor 
Herk? 
Knapen: “Dat is een beetje te 
vroeg om te stellen. Als we eens 
een reeksje van drie zeges kun-
nen neerzetten, staan we opnieuw 
onder de mensen. De laatste twee 
weken hebben we niets gehaald, 
maar mits wat meer meeval 
hadden we evengoed vier op zes 
kunnen halen. Hopelijk gaan we 
eens slecht spelen en toch punten 
pakken. Zo wordt men kampioen 
(lacht).” 
Peetermans: “Een belangrijke 
match is het sowieso, maar be-
slissend nog niet. Als we kunnen 
winnen, slaan we een brede kloof 
met de laatste vier. Deze reeks 
blijft overigens zeer onvoor-
spelbaar. Met vier  punten meer 
draaien we bovenaan mee, en met 
vier punten minder zitten we in 
de penarie.”

Bij verlies wordt de kloof groot? 
Enkel nog richten naar de bar-
rageplaats? 
Knapen: “Ik ben ervan overtuigd 
dat het klassement na de winter-
stop nog grondig door elkaar zal 
worden geschud omdat bepaalde 
ploegen zich zullen versterken. 
Tongeren? In principe zullen we 

 

e 

het met deze kern tot het einde van 
het seizoen moeten doen maar zeg 
nooit nooit.”
Peetermans: “Met Maurizio 
Aquino hebben we onze eerste 
transfer al binnen. Er zullen er nog 
volgen. Wij hebben nood aan con-
currentie want  de kern is te smal. 
De Herkse filosofie zal daarbij niet 
verloochend worden. Geen grote 
namen, maar jongeren die ergens 
buiten de boot gevallen zijn.”

Na een veelbelovende start bij jouw 
aantreden loopt  het bij Tongeren 
opnieuw wat minder?  
Knapen:  “De eerste vijf wedstrij-
den speelden we altijd met dezelfde 
ploeg. De noodgedwongen wissels 
gingen ten koste van de automatis-
men. En een dosis geluk ontbrak 
de laatste weken.” 

Tongeren won thuis nog niet. Een 
verklaring? 
Knapen:  “Dat steekt wel een beetje, 

 
e eerste 

maar een echte verklaring kan ik 
niet vinden. Op twee na is Herk de 
sterkste uitploeg van de reeks en 
wij zijn één van de zwakkere thuis-
ploegen (met 4/21 in eigen huis 
is Tongeren effectief de zwakste 
thuisploeg, nvdr). Op papier zijn 
we deze avond dus kansloos, maar 
gelukkig is en blijft in voetbal alles 
mogelijk.” 

Ook Herk kampt met een thuissyn-
droom. 75% van het puntentotaal 
werd op verplaatsing behaald?
Peetermans: “We hebben de trend 
van vorig seizoen verder gezet. Ik 
zie zelf geen enkele reden waarom 
thuis de punten achterwege blij-
ven. Uit en thuis spelen we met 
hetzelfde concept. Samen met de 
spelersgroep zoeken we naar oplos-
singen, want het knaagt.” 

Ambiëren jullie nog clubs uit hogere 
reeksen ?
Peetermans: “Ik beschouw Herk 

nog niet als eindstation. Als speler 
had ik de ambitie om zo hoog 
mogelijk te spelen en als trainer  
blijft die ambitie aanwezig, maar 
eerst Herk.” 
Knapen: “Elke zaterdagvoormid-
dag volg ik trainerscursus. Op 
het einde van het seizoen behaal 
ik in principe mijn UEFA A-
trainersdiploma. Dat houdt in dat 
ik dan ploegen tot en met tweede 
nationale mag trainen, maar op dit 
moment ben ik daar helemaal niet 
mee bezig.” Marc TRUYERS

Gert SILLEN

TONGEREN: Nu is Baccarella ge-
schorst. Tans (enkel) is twijfelachtig.
De kern:  Vincent, N. Frans, Motmans, Grigas, 
Christiaens, Fioravante, Vinken, Tans (?), Lambert, 
Bouslama, Vermeulen, Berger, Vandeweyer, Beckers.
HERK FC: Aanwinst Maurizio Aquino 
start bij de reserven, net als Rob Bue-
kers. Byloos sluit aan.
De kern: Doino, Drijvers, Maesen, Missotten, 
Claes, Pirlet, Borghs, D’Hoogh, Cox, Marco Aquino, 
Beckers, Byloos en Vandebroeck. 

tussenseizoen een stap vooruit 

: “Ik ben als 

erschil, 

t is een beetje te 

Trainers Geert Knapen (l) en Alain Peetermans: “Na de winterstop Trainers Geert Knapen (l) en Alain Peetermans: “Na de winterstop 
wordt het klassement grondig door elkaar geschud.” Foto Tom PALMAERS


