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Thuisploeg kan geen vuist maken
HERK FC 1 - SINT-LENAARTS 5

HERK-DE-STAD - Herk FC kende een 
serieuze offday tegen St-Lenaarts en 
dat liet zich ook merken in de score. Al 
na enkele minuten kon Geudens een 
afvallende bal in één tijd binnenknal-
len en liep de thuisploeg achter de 
feiten aan. Missotten kwam na een 
klutsbal nog dicht bij de gelijkmaker, 
maar het was opnieuw Geudens die er 
met een knap afstandsschot 0-2 van 
kon maken. Herk kwam nooit in de 
match en St-Lenaarts liet nog kansen 
van Jaspers, Van Elven en Mariën 
liggen om de score uit te diepen. Na 
de pauze lieten de bezoekers Herk 
wat meer begaan, maar verder dan 
een poging van Pirlet hoog over 
doel kwam rood-groen niet. Met de 
inbreng van Stevens werd de aanval 
van St-Lenaarts weer snediger en 
nadat Rombouts eerst een corner op 
de lat had gekopt, kon Van Elven er 
een minuutje later alsnog 0-3 van ma-
ken. De thuisploeg maakte nu niets 
meer klaar en had een goede Doino 
nodig op pogingen van Adriaensen 
en Stevens om de score te beperken. 

In de slotfase liep die nog hoog op 
toen Stevens eerst een perfecte assist 
afleverde voor Van Elven en in de 
slotminuut ook nog zelf scoorde. De 
eerredder van De Bruycker tussen-
door was enkel voor de statistieken. 
Trainer Alain Peetermans zag geen 
goed Herk: “Niet scherp en veel 
te slordig in balbezit. Natuurlijk 
hebben we veel geblesseerden en 
een kleine kern, maar 1-5 is te veel, 
punt.” FaVa

 
 
 

 

 
 
 

HERK FC: Doino, Deferm (46’ Vandebroeck), 
Bijloos, Pirlet (80’ Grauwels), Aquino, Claes, 
Maesen, Missotten, Swinnen, D’Hoogh (70’ De 
Bruycker), Beckers.

ST.-LENAARTS: Monsieurs, Jacobs (89’ Aznag), 
Rombouts, Jansen (64’ Huygen), Mariën, Geu-
dens, Jaspers, Van Elven, Gul, Traizi (64’ Huygen), 
Adriaensen.

Doelpunten: 4’ Geudens 0-1, 28’ Geudens 0-2, 
79’ Van Elven 0-3, 84’ Stevens 0-4, 89’ De Bruycker 
1-4, 90’ Stevens 1-5. 

Gele kaarten: Bijloos, Jansen. 

Scheidsrechter: Libois. Toeschouwers: 300.

 

 

 

De bezoe-
kers waren 
vijf keer 
aan het 
feest.  
 Foto MiSt


