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Spektakelwedstrijd 
zonder winnaar

HERK FC 4 - ZWARTE LEEUW 4

Spektakelwedstrijd 

HERK-DE-STAD - Herk en Zwarte 
Leeuw zorgden voor onvervalst 
spektakel, maar uiteindelijk 
moesten ze zich allebei tevreden 
stellen met een punt. De thuis-
ploeg kreeg al meteen een koude 
douche toen Van Den Putte er 
binnen de minuut knap 0-1 van 
maakte. Even later stonden de 
bordjes weer gelijk na een knappe 
combinatie Beckers - Appeltans, 
afgerond door de laatste. Herk 
nam de match in handen, maar 
kreeg op het half uur een nieuwe 
dreun te verwerken na treffers van 
Hairemans en Kocak. Gelukkig 
kon Borghs al snel milderen tot 
2-3, maar toch gingen de bezoe-
kers met een 2-4 voorsprong de 
kleedkamers in. Het was weer 
Hairemans die doelman Drijvers 
te grazen nam. Na de pauze nam 
Herk de match in handen, maar 
het duurde tot de 65’ vooraleer 
Borghs er met een heerlijke 
knal 3-4 van kon maken. Herk 
geloofde weer voluit in de kan-
sen en een kwartier voor tijd kon 
Beckers de 4-4 eindscore op het 
bord zetten. “Als je het scorever-
loop bekijkt moeten we tevreden 
zijn met dit gelijkspel, al waren 
de tegendoelpunten vandaag 
zeker te vermijden”, knikt David 
Beckers achteraf. “We begonnen 
eigenlijk aan de partij met een 1-0 
achterstand, maar we herstelden 
ons goed. Na de rust hebben we 
zelfs niets meer weggegeven denk 
ik. Met nog thuismatchen tegen 
Tongeren, Everbeur en Vosselaar 
in het verschiet hebben we het be-
houd nog steeds in eigen handen. 
Als we het dan niet halen, is het 
onze eigen schuld.”

FaVa

HERK FC: Drijvers, Buekers, Deferm, Appeltans, 
Pirlet, Bijloos (46’ Stroobants), Borghs (88’ Mae-
sen), Marco Aquino, Claes, Missotten, Beckers 
(83’ Maurizio Aquino).
ZWARTE LEEUW: Hendrickx, Leys (46’ Didi), Van 
De Brul, De Jongh, Kocak, Van Den Putte (78’ 
Keita), Martens, Van Beylen, Hairemans, Arouna 
(83’ Daelemans), Schoenmaekers.
Doelpunten: 1’ Van Den Putte 0-1, 4’ Appel-
tans 1-1, 30’ Hairemans 1-2, 33’ Kocak 1-3, 34’ 
Borghs 2-3, 37’ Hairemans 2-4, 65’ Borghs 3-4, 
74’ Beckers 4-4. 
Gele kaarten: Marco Aquino, Martens. 
Scheidsrechter: Claes. 
Toeschouwers: 250.
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