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ZATERDAG 20.00U HERK FC - VELDWEZELT 

”Alle puntjes tellen nu””Alle puntjes tellen nu”
Niels Bijloos verhuist Niels Bijloos verhuist 
van Herk FC naar  
Witgoor DesselWitgoor Dessel
HERK-DE-STAD - Herk FC krijgt zater-
dagavond met Veldwezelt een lastige 
klant op bezoek, zeker nu rood-groen 
in volle degradatiestrijd verzeild is ge-
raakt. In die strijd kunnen ze voorlopig 
nog rekenen op Niels Bijloos. Voorlo-
pig ja, want de 26-jarige aanvallende 
middenvelder trekt volgend seizoen 
naar reeksgenoot Witgoor Dessel.
“Of dit getuigt van meer ambitie? Ach ja, vorig jaar 
hebben ze ook niet zo’n goed seizoen gedraaid”, 
knipoogt Bijloos. “Hun trainer had mij gecon-
tacteerd en ik had er meteen een goed gevoel bij. 
Daarom maak ik de overstap. De afstand is wel wat 
groter, maar er spelen momenteel nog twee jongens 
uit Houthalen en eentje uit Dilsen. Dus kunnen we 
samen carpoolen.”

Volgende week spelen jullie bovendien tegen Witgoor?
“Inderdaad, en daar wil ik absoluut bij zijn. Indien 
de trainer mij selecteert, uiteraard. Sowieso wil ik  
meehelpen om Herk FC in bevordering te houden. 
Ik speel hier nu mijn vierde seizoen en ik zou het 
heel erg vinden om de club te zien degraderen.”

Dan moet er best iets geraapt worden tegen Veld-
wezelt?
“Veldwezelt is een heel goed voetballende ploeg, 
die vooral technisch erg sterk is. In de heenmatch 
werd het 0-0 en ik denk dat dat toen ook wel een 
correcte uitslag was. Maar als we spelen zoals in de 
tweede helft tegen Cappellen, dan zit er zeker wel 
iets meer in. We kwamen vorige week vlak na de 
rust nog 3-0 achter, maar hebben ons daarna goed 
herpakt. Een puntje was niet onterecht geweest 
volgens mij.”

Welke impact heeft de trainerswissel tot nu toe?
“Michel Kenis heeft natuurlijk een heel andere aan-
pak dan Alain Peetermans. Hij is heel erg gedreven 
en motiveert ons voortdurend. Hij eist dan ook dat 
we ons voor 100 procent inzetten, ook op training. 
Maar dat is in onze situatie zeker niet slecht, want 
alle puntjes tellen op dit moment.”

HERK FC: Swinnen heeft de looptraining hervat. Beckers 
die volgend seizoen uitkomt voor de Vlaams-Brabanste 
provincialer Aarschot, zit zijn eerste van twee schor-
singsdagen uit.
De kern: Doino, Drijvers, Missotten, Maesen, Deferm, Buekers, Claes, 
Maris, Pirlet, Bijloos, Appeltans, Maurizio en Marco Aquino, Borghs, Cox, 
Stroobants, Bahci.

Niels Bijloos:Niels Bijloos: “Ik wil Herk in bevordering helpen houden.”  Foto Dick DEMEY


