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Herk even uit degradatienood
WITGOOR 0 - HERK FC 2

Herk even uit degradatienood
DESSEL - Pas in het derde kwartier 
kwam er animo in de partij met 
een sterker Herk. De bezoekers 
dreigden via Claes, Appeltans 
en Stroobants, maar doelman 
Vervoort gaf geen krimp. Op slag 
van rust teisterde Nijs de vuisten 
van doelman Doino met een ver-
schroeiende vrijschop. Op het uur 
klom Herk op voorsprong. Ap-
peltans kopte raak op aangeven 
van Byloos. Witgoor reageerde 
via Gielen wiens pegel met moeite 
in hoekschop geweerd werd door 
Doino. Ook Peeters zorgde voor 
gevaar met een wegdraaiende 
bal net voorbij de tweede paal. 
In de slotminuut dikte Stroobants 
tot 0-2 aan met een kopbal van 
dichtbij na een voorzet van Borgs.
Kristof Pirlet was bijzonder blij 
met de tweede zege op rij. “Het is 
lang geleden dat we nog eens een 
zes op zes konden neerzetten”, 
lachte hij. “Als je naar Witgoor 
komt, weet je vooraf dat er moet 
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gebikkeld worden. Daar hadden 
we ons goed op ingesteld. Toch 
probeerden we te voetballen. We 
hanteerden niet zozeer de lange 
bal, maar zochten wel de flanken 
op en trachtten er voetballend uit 
te komen. Over de hele wedstrijd 
gezien waren we de gevaarlijkste 
ploeg. We wonnen dan ook ver-
diend en dat was broodnodig. We 
benen Everbeur bij en diepen de 
kloof met de ploegen achter ons 
verder uit. Daarom doen we een 
gouden zaak met deze driepunter. 
Maar we beseffen dat we zullen 
moeten knokken tot de laatste 
speeldag.”  
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WITGOOR: Vervoort, Schops, Malfliet (68’ Hoes), 
Engelen, Gielen, Llapasthica, Slegers, Peeters, Nijs 
(68’ Kenis), Alafu, Claes.
HERK FC: Doino, Buekers (57’ Maesen), Deferm, 
Appeltans, Pirlet, Byloos (88’ Maris), Stroobants, 
Borgs, Claes, Missotten, Aquino (86’ Bahci).
Doelpunten: 60’ Appeltans 0-1, 90’ Stroobants 
0-2. Gele kaarten: Nijs, Byloos.
Scheidsrechter: Deconninck. Toeschouwers: 
350.


