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                  EINDRONDEN            PROVINCIAAL VOETBAL

Herk FC tuimelt uit Bevordering
WAREMME 2 - HERK FC 1

Herk FC tuimelt uit Bevordering
Herk FC degradeert naar eerste provinciale. 
De Limburgers kregen gisteren in de slot-
minuut de doodsteek op het kunstgrasveld 
van Waremme: 2-1. 
Herk nam nochtans de beste start, maar 
Beckers vergat dat overwicht om te zetten 
in een doelpunt. Op het uur klom de thuis-
ploeg op voorsprong. Doelman Peersman, 
die eerder al pogingen van Ribeaucourt 
en Penga had gekeerd, had geen verhaal 
tegen de kopbal van De Smedt: 1-0. Toch 
bleven de bezoekers niet bij de pakken zitten 
en binnen de minuut maakte Stroobants 
gelijk met een lage schuiver. Herk nam het 
initiatief weer helemaal over en Stroobants 
schoot een unieke kans op 1-2 onbegrijpe-
lijk over. En toen iedereen zich klaarmaakte 
voor verlengingen, knalde ex-Tongeren-
speler Hossay de 2-1 enig mooi in de krui-
sing, meteen de doodsteek voor Herk, dat 
volgend seizoen dus weer naar provinciale 

moet.“Dat we de betere ploeg waren? Dat 
maakt niet uit, alleen de uitslag vragen ze in 
Brussel.”, aldus een teleurgestelde kapitein 
Pirlet. “We creëerden gewoon veel te weinig 
kansen en dat je dan zo’n goal tegenkrijgt 
in de slotminuut is typerend voor zo’n 
matchen. Ik heb er geen woorden voor.”

KettingreactieKettingreactie
De degradatie van Herk FC is ook slecht 
nieuws voor KVVHZ (prov), KFC Hamont 
(2A) en Kuringen (3C). Ook zij moeten 
volgend seizoen een reeks lager aan de slag?

Fabian VANGEEL
WAREMME: Musik, Vanderveck, Moor, De Smedt, Hossay, 
Ribeaucourt, Penga, Tomasetig, Brugmans, Lizen (75’ El Abbadi), 
Benaets.
HERK FC: Peersman, Deferm, Appeltans, Pirlet, Stroobants, 
Marco Aquino (70’ Bijloos), Cox, Claes, Missotten, Swinnen, 
Beckers.
Doelpunten: 63’ De Smedt 1-0, 64’ Stroobants 1-1, 90’ Hossay 
2-1. Gele kaart: Cox. Scheidsrechter: Bensch. Toeschou-
wers: 600.


