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“Tijdje gewacht op mijn kans”
HERK FC 2 - VOSSELAAR 0

“Tijdje gewacht op mijn kans”
HERK-DE-STAD - Herk FC blijft op 
dreef in eigen huis. Na de verdiende 
overwinning tegen Vosselaar be-
haalden de jongens van Kenis een 
knappe tien op twaalf in hun laatste 
thuismatchen.

De match zat potdicht toen Jeffrey 
Cox de geblesseerde Borghs kwam 
vervangen. Bij zijn eerste balcontact 
zette hij meteen een knappe actie op 
de linkerflank op en met een afge-
meten voorzet schotelde hij Marco 
Aquino de 1-0 voor. “Dat deed 
enorm veel deugd. Het was meteen 
goed voor het vertrouwen in de rest 
van de partij. Ik heb een tijdje moeten 
wachten op een nieuwe kans, dus ik 
was supergemotiveerd om in te val-
len. Tegen Veldwezelt ben ik bij de 
rust geblesseerd uitgevallen. Aange-
zien de ploeg daarna bleef winnen, 
was er uiteraard weinig reden om te 
wisselen. Zo ben ik er ongeveer vijf  
weken niet bijgeweest,” aldus Cox. 
“Ook vandaag speelden we weer 
goed voetbal, met een paar knappe 
combinaties. Ik vond Vosselaar ook 
wel wat tegenvallen. De eerste vijf  
minuten waren ze sterk, maar daarna 
hebben we niets meer weggegeven.” 
Coach Kenis van Herk heeft de groep 
de voorbije week nog eens extra 
scherp moeten zetten. En dat heeft 
zijn vruchten afgeworpen. 
“Er waren enkele jongens wat aan 
het zweven na de prestaties van de 
afgelopen weken, dus heb ik mij eens 
kwaad gemaakt.” Cox moet glim-
lachen wanneer hij dit hoort. “De 
trainer zit er altijd kort op en houdt 
de groep zo scherp. We hebben dat 
blijkbaar ook wel nodig. Zowat alles 
lijkt te lukken de laatste tijd. Ook 
vorige week tegen Neerpelt hadden 
we meer verdiend. De redding is nog 
geen feit, maar als we met zo veel 
vertrouwen kunnen blijven spelen 
dan zie ik het heel goed zitten.”
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rust in en schilderde de 1-0 meteen op het hoofd van Marco Aquino. Foto  HBvL


