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Leopoldsburg gered,  
barrageduels voor Herk FC 
Akyil maakt in slotminuut goal van de redding voor Leopoldsburg, Akyil maakt in slotminuut goal van de redding voor Leopoldsburg, 
Herk FC gaat zwaar onderuit in Spouwen-Mopertingen

HEPPEN - Met een doelpunt in de slotminuut nam Akyil 
alle twijfels weg voor Leopoldsburg. ESK speelt ook 
volgend seizoen in bevordering. Herk FC daarentegen 
moet zich voor het tweede jaar op rij proberen te 
handhaven in vierde nationale via de de barrageduels. 
Rood-groen verloor zwaar in Spouwen-Mopertingen.

Leopoldsburg en Sint-Lenaarts 
hadden nog punten nodig om hun 
doel te bereiken. Het resultaat was 
een flauwe eerste helft. Op het uur 
werd Adriaensen uitgesloten en 
vanaf dat ogenblik nam ESK de 
partij resoluut in handen met kan-
sen voor Azevedo en Akyil. Na een 
laatste actie van Coninx scoorde 
Akyil het verlossende doelpunt. 

Leopolsburg was aan de kofie al 
bijna zeker van het behoud omdat 
Herk halfweg al 3-0 achter stond. 
“Enkel onze kapitein was op de 
hoogte van die tussenstand en ze 
hebben dat bewust verzwegen. We 
wilden zelf voor zekerheid zorgen 

en daarom bleven we tot de laatste 
minuut zoeken naar dat doelpunt”, 
beweerde doelman Steven Frederix 
(29) na afloop. Hij miste als enige 
speler geen enkele minuut. “Dat is 
de tweede keer in mijn carrière. Ik 
kan op een degelijk seizoen terug-
blikken zonder uitschieters, weinig 
tegendoelpunten, zonder flaters en 
slechts één gele kaart”, vatte hij zelf  
samen. Vooraf had hij vertrouwen 
in een goede afloop. “Voor mij is 
deze situatie niet nieuw. Met Ber-
kenbos heb ik dit al meermaals 
meegemaakt. Het had nooit zover 
mogen komen want er zit meer 
kwaliteit in deze ploeg maar dat 
is er te weinig uitgekomen. Ik blijf  
bij Leopoldsburg want ik zit hier 
goed.”

Opdracht volbracht
Voor trainer Guy Claes was het 

Opdracht volbracht
Voor trainer Guy Claes was het 
wel zijn laatste wedstrijd. “Ik heb 
mijn opdracht volbracht, maar ik 
had toch op iets meer gehoopt. 

Het zat ons allemaal ook een 
beetje tegen en het is goed dat 
het seizoen voorbij is want anders 
waren we in problemen gekomen 
door het aantal blessures. Ik had 
vertrouwen in een goede afloop 
maar ik was toch blij dat we 
scoorden. Met de tussenstand in 
Herk hield ik mij niet bezig omdat 
we zelf wilden winnen. Hier stopt 
het voor mij en nu moet ik weer 
afwachten wat er uit de bus valt.”

Herk niet bij de les
Geen blije gezichten bij Herk FC. 

Herk niet bij de les
Geen blije gezichten bij Herk FC. 
De manschappen van trainer Ke-
nis waren niet bij de les en lieten 
zich gewillig door spitsen Sögütcü 
en Yildiz naar ‘de slachtbank’ 
voeren. Everbeur dat zich wel 
redde, is de toekomstige club van 
Herk FC-spelers Cox, Borghs en 
Swinnen. Cox stak zijn teleurstel-
ling dan ook niet onder stoelen of 
banken. “Ik ben zwaar ontgoo-
cheld. We hadden ons herpakt, 
maar de laatste drie weken waren 
negatief. We wisten dat Spoou-
wen snelle spitsen had, maar toch 
lieten we ons aftroeven. Zelf zijn 
we nooit echt in de match geko-
men. Gek, want iedereen kwam 
dubbel gemotiveerd aan de af-
trap. Het rechtstreekse behoud 
hebben we hier niet misgelopen. 
Tegen Tongeren behaalden we 

slechts één puntje op zes, en dat 
zegt genoeg. Ik vertrek wel naar 
Everbeur, maar het is nog steeds 
mijn doelstelling om Herk in het 
nationaal voetbal te houden.” 
Ook ex-Spouwen-speler Olivier 
Missotten was kort van stof. 
“Ontnuchterend. We hebben te 
hoog willen spelen en de spitsen 
van blauw-geel kwamen daar-
door in onze rug opduiken. Na 
de wissel hebben we nog even een 
vuist willen maken, maar er zat te 
weinig ‘schwung’ in ons team.” 

Ontroerd na zege
Kapitein Robbie Dello van Spou-

Ontroerd na zege
Kapitein Robbie Dello van Spou-
wen-Mopertingen was blij met de 
overwinning, maar ook ontroerd 
nu hij na 15 jaar nationaal voet-
bal zijn contract als speler niet 
verlengd zag. “Alle wedstrijden in 
het nationaal voetbal bijeengeteld 
kom ik aan 331 selecties. Ik denk 
dat ik er het maximum uitgehaald 
heb, steeds met de steun van mijn 
echtgenote Debbie. Ik blijf  wel 
verbonden met de club en fungeer 
als tussenpersoon voor spelers en 
bestuur. Echt verlaten doe ik de 
club niet, mijn zoontje Liam start 
hier bij de duiveltjes (lacht).”
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ESK-doelman Frederix

Een vreugdedansje is op zijn plaats. Leopoldsburg blijft in bevordering.  Foto Dick DEMEY


