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ZATERDAG 20.00U
HERK FC-OVERPELT VV
” Toestel dat Vossen ook 

 gebruikte, deed mijn 
blessure sneller helen”

HERK-DE-STAD - David Beckers  viel 
vorig weekend in de slotfase tegen 
Leopoldsburg in. Hij was nochtans 
enkele weken geleden uitgevallen 
met een zware spierscheur en leek 
lange tijd buiten strijd te zijn. “Ik 
heb het geluk gehad dat het net 
winterstop was en dat ik vakantie 
had, zodat ik iedere dag naar de 
kiné trok. Daarenboven werd de 
blessure ook meteen deskundig 
behandeld door onze verzorger”, 
glimlacht de 32-jarige turnleraar, 
“Ik gebruikte trouwens hetzelfde 
revalidatie-apparaat als Jelle Vos-
sen en dat helpt dus effectief. Op 
de eerste echo’s was een spierscheur 
van zeven cm te zien, vier weken 
later was die weg.” 
Dit weekend komt Overpelt VV op 
bezoek, een ploeg waarvan Herk 
in de heenronde nog met 1-2 wist 
te winnen. “Maar als we die match 
nog tien keer opnieuw spelen, denk 
ik dat we tien keer de boot ingaan. 
Doelman Doino keepte toen een 
wereldmatch en wij wisten onze 
kansen af te werken. Ik vond het 
alleszins een heel goede ploeg. We 
zullen dan ook veel beter voor de 
dag moeten komen dan vorige 
week in Leopoldsburg. Zij waren 
niet overdreven veel sterker dan ons, 
maar er zat vooral veel te weinig 
vuur in onze ploeg.” 
In de stand heeft Herk voorlopig 
nog steeds een mooie marge op de 
degradatieploegen, maar Beckers 
spreekt zich voorzichtig uit dat alles 
al in kannen en kruiken is. “Het kan 
snel keren. De ploegen onder ons 
hebben zich aardig versterkt, dus 
we doen er best aan om te winnen. 
Dat het een moeilijk seizoen zou 
worden, wisten we op voorhand. 
Volgend jaar zal dat nog steeds zo 
zijn. Op termijn moet Herk FC 
een goede middenmoter kunnen 
worden in bevordering, maar dat 
kost tijd.”  FaVa


