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De 4 markante ‘feiten’ van derde en vierde nationale

“Carrière uit slop halen”
Niet een manager, maar zijn 

3 Broers Marco en Maurizio 3 Broers Marco en Maurizio 
Aquino (Herk FC) spelen
voor het eerst samen

HASSELT - Herk FC heeft zijn eerste wintertransfer al beet. Mau-
rizio Aquino, broer van spits Marco, werd aangetrokken. “Voor 
het eerst zal ik samen kunnen spelen met Marco. Deze overstap 
moet mijn carrière een nieuw elan geven”, kijkt Maurizio al 
gretig uit naar zijn wederoptreden tegen Tongeren.

3 voor het eerst samen

Sinds het einde van vorig seizoen 
was de 21-jarige Genkenaar 
clubloos. “Mijn contract bij 
KRC Genk werd niet verlengd. 
Ik voldeed niet voor Franky Ver-
cauteren. Bij Genk verzamelde ik 
een viertal caps, zo viel ik vorig 
jaar nog in in de Europese wed-
strijd tegen Porto.” Toch heeft de 
Belg met Italiaanse roots in de 

 
 

tussentijd niet stilgezeten. “Alles 
was rond met Lanciano, een Ita-
liaanse derdeklasser, maar tijdens 
een testwedstrijd blesseerde ik me 
en werd het contract ontbonden. 
Ik stond ook dicht bij een over-
gang naar het Tienen van trainer 
Valère Billen totdat hij enkele 
weken later ontslagen werd. Die 
deal ketste dus ook af.”

Niet een manager, maar zijn 
broer Marco (30) raadde Mau-
rizio aan zijn geluk te proeven 
bij Herk FC om zijn carrière 
uit het slop te halen. “Ik was 
die managers ook een beetje 
beu. Veel beloven, maar er 
kwam weinig van in huis. In 
Herk wil ik opnieuw plezier in 
het voetbal te krijgen. Zowel 
de club als ik kunnen er wel 
bij varen. Herk heeft de pun-
ten nodig en ik kan me in de 
kijker spelen opdat ik volgend 
seizoen één of twee reeksen 
hoger kan spelen. Fysiek ben 
ik orde, want de laatste weken 
onderhield ik de conditie bij 
Patro. Nu wordt het uitkijken 
naar de eerste speelminuten 
samen met mijn broer.”
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“Carrière uit slop halen”
De broers Maurizio (l) en Marco Aquino moeten voor de doelpunten zorgen bij Herk FC.

Foto Tom PALMAERS


