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“We kregen geen 
loon naar werken”

Ontgoocheling  Vosselaar morst met kansen en verliest nipt 

loon naar werk
Vosselaar 2
Herk-de-Stad 3

De ontgoocheling droop van 
de gezichten van de spelers 
van Vosselaar. Het zag er lange 
tijd naar uit dat de thuisploeg 
een gelijkspel uit de brand zou 
slepen, maar in de slotfase liep 
het helemaal mis.

 “Dit nipt verlies komt bijzonder 
hard aan,” zucht Tom Gevers. De 
Vosselaarse trainer wond er geen 
doekjes om en legde onmiddellijk 
de vinger op de wonde. “Een  ploeg 
die zijn kansen niet of onvoldoen-
de benut, krijgt meestal het deksel 
op de neus.  Deze nederlaag hebben 
we helemaal aan onszelf te wijten. 
Ons overwicht in de eerste helft had-
den we met grotere cijfers moeten af-
sluiten. Was het openingsdoelpunt 
van Huygaerts een pareltje met een 
schitterende borstcontrole als inlei-
ding dan kreeg onze spits daarna nog 

loon naar werk
een tweetal bijzonder fraaie moge-
lijkheden. In het eerste halfuur heb-
ben we Herk alle kleuren van de re-
genboog laten zien, maar onze af-
werking bleef achterwege en dat is 
ons nadien heel zuur opgebroken. In 
een vinnige tweede helft kregen we 
al vroeg een te vermijden doelpunt 
te slikken en toen Nuyts op aangeven 
van Sas Vosselaar opnieuw op voor-
sprong tilde leek alles toch nog in een 
gunstige plooi te zullen vallen. Niets 
was echter minder waar. Voor een 
denkbeeldige fout van onze doel-
man, die de aanstormende Borghs 
helemaal niet raakte, kreeg Herk 
een strafschop in geschenkverpak-
king terwijl de scheidsrechter aan de 
overkant wijselijk de ogen sloot wan-
neer Gorris door de Limburgse kee-
per in de grond werd geboord. Dat 
we in de slotfase helemaal werden 
uitgeteld was een mokerslag voor 
de hele ploeg. Indien we onze kan-
sen hadden benut hadden we uiter-
aard een heel ander verhaal gekre-
gen. Aan inzet en werkkracht ont-
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brak het bij Vosselaar helemaal niet. 
We zijn voluit blijven gaan voor de 
volle buit, maar we hebben geen loon 
naar werken gekregen.” RME 
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