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”Snel het verschil gemaakt”
HERK FC 2 - OVERPELT VV 6

”Snel het verschil gemaakt”
HERK-DE-STAD - Een 
sterk Overpelt nam vlot 
de maat van Herk, dat 
nooit aanspraak kon 
maken op een punt. Sven 
Dumont (ex-Herk FC) was 
met vier doelpunten de 
grootste boeman voor 
de thuisploeg.

“En bij de eerste gaf ik de as-
sist,” glimlachte de spits, die nu 
al aan zestien treffers zit, “Het 
is natuurlijk mijn taak om er te 
staan, maar de andere jongens 
hebben vandaag het meeste werk 
gedaan. Ze dweilden op dit zware 
veld constant de flanken af en 
dan werden het voor mij eigenlijk 
inleggertjes. Het waren niet de 
mooiste goals, maar als spits word 
je toch op je doelpunten beoor-
deeld.” Overpelt scoorde al snel 
en dat was duidelijk de bedoeling. 
“We startten inderdaad hevig. We 
wilden ook absoluut met de wind 
in de rug beginnen, zodat we al 
snel het verschil konden maken. 
Zo hebben we Herk hoog onder 
druk kunnen zetten en dat heeft 
resultaat opgeleverd. Daarna 
hebben we een paar steken laten 
vallen. Een pluim trouwens voor 
onze jonge doelman Devrindt. 
Je mag niet vergeten dat hij toch 
de taak van Bart Peeters moest 
overneme. Bij die kopbal van 
Stroobants hield hij ons met 
een prima redding recht. Een 
kantelmoment in deze match, 
want als het daar 1-2 wordt krijg 
je een heel andere partij. Maar 
we hebben dat domme punten-
verlies van vorige week vandaag 
zeker rechtgezet.” Weinig reden 
tot lachen in het Herkse kamp. 
Zeker niet bij David Beckers, 
die in de slotfase een rode kaart 
kreeg. “Volgens mij blokkeerde ik 
gewoon de bal, hopelijk blijft het 
bij één speeldag.” Ook de snelle 
tegentreffers lagen Beckers zwaar 
op de maag. “Ik denk dat het dit 
seizoen al de tiende keer is dat we 
na amper vijf minuten een doel-
punt tegenkrijgen. Op die manier 
hol je natuurlijk al meteen achter 
de feiten aan.”
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Wat Herk FC ook probeerde, het slaagde er niet in om Overpelt af te stoppen.
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