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” Ik zoek  
geen  
excuses”

HERK FC 3 - VELDWEZELT 0

” Ik zoek  

HERK-DE-STAD - Herk FC won knap van een zwak 
Veldwezelt en pakt zo erg belangrijke punten in 
de degradatiestrijd. Veldwezelt daarentegen zit in 
een serieuze dip na de recente nul op zes.
Er werd nochtans gemikt op een 
6 op 6 tegen ‘haalbare kaarten’ 
Everbeur en Herk FC. “Voor 
alle duidelijkheid, dat waren niet 
mijn woorden maar die van mijn 
hulptrainer. Ik ben ondertussen 
al wat realistischer geworden,” 
nuanceert trainer Eric Eurlings. 
“Net als Everbeur vorige week 
speelde Herk met een grote hart 
dan ons. Ik zoek dan ook geen 
excuses. Op dit moment ontbre-
ken we gewoon creativiteit en is 
de vorm wat minder. Als je dan 
vermijdbare doelpunten blijft 
slikken door individuele fouten, 
dan kan je natuurlijk geen mat-
chen winnen.” De titelambities 
zaten al in de koelkast, maar 
ook de eindronde halen wordt 
nog lastig voor Veldwezelt. 
“Dat is op dit moment abso-
luut geen prioriteit voor ons. 
We moeten nu eerst de kopjes 
weer fris krijgen.” Bij Herk was 
de feestvreugde er niet minder 

om. Marco Aquino opende de 
score met een afzwaaier vanop 
links. Of was het eigenlijk een 
mislukte voorzet? “Laat ons 
zeggen dat het een halve voorzet 
was met een klein beetje geluk 
erbij, maar dat dwing je af  
natuurlijk,” lachte de aanval-
ler, die onder de nieuwe coach 
Kenis op de linkerflank speelt. 
“Een positie waar ik nog nooit 
eerder speelde, maar het ging 
vlot vandaag. De trainer zal dat 
goed gezien hebben. We speel-
den vandaag erg gretig en ook 
het speltempo was goed vond 
ik. We hebben Veldwezelt goed 
vastgezet en ook behoorlijk wat 
kansen afgedwongen. Net als 
vorige week zat er ook weer vuur 
in de ploeg, en dat is zeker de 
verdienste van de trainer. Met 
deze mentaliteit gaan we dan 
ook zeker nog punten pakken.”
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