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“Onvolwassen gespeeld”
CAPPELLEN 3 - HERK FC 2

“Onvolwassen gespeeld”
CAPPELLEN - Na een teleurstellende 
eerste helft knokte Herk zich terug 
in de wedstrijd, maar de terugkeer 
leverde niet het verhoopte punt op.
Vlak na de rust  leek Herk op een 
afstraffing af  te stevenen. Van 
Hoydonck en Michel hadden Cap-
pellen op een dubbele voorsprong 
gebracht en direct na de herneming 
deed Van Hoydonck de boeken toe. 
Ten minste, dat dachten de neutrale 
waarnemers. Voor de bezoekers 
werkte het derde doelpunt blijkbaar 
bevrijdend. Binnen het kwartier 
hadden Missotten vanop de stip 
en Aquino na een doorgekopte vrije 
trap de spanning teruggebracht. 
Met een kopbal kwam Bijloos nog 
dicht bij de gelijkmaker, maar de 
lokale doelman liet niet begaan.
De teleurstelling sprak dan ook 
boekdelen bij spelers en begeleiders, 
dat de remonte niet in de gelijk-
maker resulteerde. “We zijn te slap 
aan de partij begonnen en dat heeft 
zich gewroken”, beseft hulptrainer 

“Onvolwassen gespee
Mario Huygens. “Ook het derde 
doelpunt kwam er te gemakkelijk. 
Nadien zijn we volwassener gaan 
spelen en hebben we onszelf weer 
in de wedstrijd gebracht. Dat is de 
verdienste van de hele groep en 
daar trekken we ons aan op. Als we 
met die ingesteldheid doorwerken, 
kunnen we het behoud afdwingen. 
Belangrijk is dat we in onszelf  
geloven en niet te veel respect to-
nen voor de tegenstander. Met de 
mentale weerbaarheid die we na de 
rust toonden, zie ik de toekomst 
rooskleurig in.” EN

assen gespeeld”

CAPPELLEN: Brughmans, Van Zundert, Broeckaert, 
De Corte, Van Den Bogaert, Van Hoydonck (77’ 
Peeters), Nana Diela, Vanderheyden, Boeykens (88’ 
Verboven), Chimedza (68’ Ocak), Michel.
Herk FC: Doino, Misotten, Deferm, Buekers, Claes, 
Cox (77’ Stroobants), Pirlet, Bijloos, Aquino, Ap-
peltans, Beckers.
Doelpunten: 4’ Van Hoydonck 1-0, 18’ Michel 2-0, 
46’ Van Hoydonck 3-0, 48’ Missotten (strafschop) 
3-1, 56’ Aquino 3-2. Gele kaarten: Deferm, Bue-
kers, Claes, Boeykens, Appeltans. Scheidsrechter: 
Boterberg.


