
© Concentra - HBVL Krant, 05  mei  2012 , blz. 50

“We zijn niet kansloos”
VERMIJDEN LEOPOLDSBURG EN HERK FC BARRAGES?  

“We zijn niet kansloos”
LEOPOLDSBURG - Voor Leopoldsburg en Herk FC wordt het zondag ne-
gentig minuten lang nagelbijten. Samen met Everbeur en Oosterzonen 
proberen ze de vervloekte dertiende plaats te ontlopen. Anders wacht 
hen nog een stresserende nacompetitie.

Leopoldsburg heeft de beste pa-
pieren. Een punt volstaat om ook 
volgend seizoen in bevordering te 
spelen. Bij de start had nochtans 
niemand verwacht dat Leopolds-
burg tot de slotspeeldag zou moeten 
knokken voor het behoud. Geen 
gemakkelijke klus, want Sint-
Lenaerts kan nog een ticket voor 
de eindronde bekomen. De dubbele 
forfaitnederlaag tegen Vosselaar 
breekt ESK dus zuur op. 
“Het is te gemakkelijk om alles op 
die wedstrijd te steken, maar de 
beslissing van de bond blijft onbe-
grijpelijk. De ploeg die weigert ver-
der te spelen, krijgt gelijk. Met nog 
maar tien minuten te spelen en 2-1 
op het bord waren we bijna zeker 
van een punt en waren we nu gered,” 
stelt secretaris Bert Verbueken.  

Als Herk FC de barrages wilt ontlo-
pen, moet het zondag absoluut win-
nen van Spouwen-Mopertingen. En 
zelfs dan is het nog afhankelijk van 
de uitslagen van de concurrentie. 
“We waren nochtans goed bezig, 
maar net tegen Everbeur en Tonge-
ren blokkeerde de machine. Vooral 
vorige week was puntenverlies niet 
ingecalculeerd. Achteraf bekeken 
nog een geluk dat we alsnog een 
puntje raapten. Zo blijft ook Leo-
poldsburg nog in het vizier. Maar 

als je de andere uitslagen van vorig 
weekend bekijkt, dan hadden we 
echt wel een goede zaak kunnen 
doen bij winst”, zucht Olivier Mis-
sotten, die bij Spouwen-Mopertin-
gen enkele ex-ploegmaats tegen zal 
komen. 

“Ik heb nog geregeld contact met 
een aantal van hen. Ik denk ook dat 
ze graag hebben dat Herk in bevor-
dering blijft, maar dat wil niet zeg-
gen dat ze zich zomaar gewonnen 
geven. Toch zijn we niet kansloos, 
het is en blijft een onvoorspelbare 
ploeg.” 
Vriend Stijn Clerinx van Spouwen-
Mopertingen windt er geen doekjes 
om: “Ik hoop dat Herk zich kan 
redden, maar ik vrees dat dat via 
de barragematchen moet gebeuren. 
Herk heeft dé kans vorige week 
tegen Tongeren laten liggen. Wij 
gaan voor winst om die 45 punten 
te totaliseren en in de linkerkolom 
van de rangschikking te eindigen.”
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❞
IK HEB NOG 
CONTACT MET 
SPELERS VAN 
SPOUWEN

Olivier Missotten (Herk FC)

❞
HERK HEEFT 
VORIGE WEEK DE 
KANS VERKEKEN

Stijn Clerinx  
(Spouwen-Mopertingen)
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