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Lucas Stevens: 
“Fantastisch om 
zo in te vallen”
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Herk-de-Stad    1
Sint-Lenaarts 5

Sint-Lenaarts kende een  
rustige avond in Herk en liet 
de score in de slotfase hoog 
oplopen. Na de uitschuivers 
tegen Vosselaar en Tongeren 
pakt het nu zes op zes.

 Na enkele minuten kon Geudens 
een afvallende bal in één tijd bin-
nenknallen, de thuisploeg liep met-
een achter de feiten aan. Missotten 
kwam na een klutsbal nog dicht bij 
de gelijkmaker, maar het was op-
nieuw Geudens die er met een knap 
afstandsschot 0-2 van maakte. Herk 
kwam nooit in de match en Sint-Le-
naarts liet kansen van Jaspers, Van 
Elven en Mariën liggen om de voor-
sprong uit te diepen. 

Na de pauze lieten de bezoekers 
Herk begaan, verder dan een poging 
van Pirlet hoog over doel kwam het 
niet. Met de inbreng van Stevens 
werd de aanval van Sint-Lenaarts 
snediger, nadat Rombouts eerst een 
corner op de lat had gekopt, kon Van 
Elven er een minuutje later 0-3 van 
maken. In de slotfase liep de score 
hoog op. Stevens leverde een per-
fecte assist af voor Van Elven en in 
de slotminuut wist hij zelf te scoren. 
De eerredder van De Bruycker tus-
sendoor was enkel goed voor de sta-
tistieken. 

Gevaarlijkste man bij Sint-Le-
naarts was invaller Lucas Stevens, 
die met twee assists en een doelpunt 
kon terugblikken op een prima pres-
tatie. 

“Het is plezant invallen op zo’n 
manier. Herk was aan het komen 
en daardoor kwam er ruimte in de 
rug, iets waar ik met mijn snelheid 
gebruik van kon maken. Het was 
de eerste keer dat ik dit seizoen kon 
scoren. We hebben nu twee keer op 
rij gewonnen, maar we willen daar 
graag een negen op negen van ma-
ken”, glimlacht de 19-jarige aanval-
ler, die vorig seizoen nog samen met 
zijn broer Thomas speelde. 

“Hij speelt nu bij Heist in tweede 
nationale. Uiteraard droom ik daar 
ook van, maar eerst moet ik proberen 
hier in de basis te raken en dan zien 
we wel.” FAVA


