
Voetbal 4de klasse C Herk FC - Spouwen-Mopertingen 

Kapitein Kristof Pirlet rekent op kentering 

in degradatiederby 

 

Kapitein Kristof Pirlet: 'We krijgen geen lijn in onze prestaties.'Romain Eyckens 

HERK-DE-STAD - Met Spouwen-Mopertingen ontvangt Herk FC op de slotdag van de 

heenronde een rechtstreekse concurrent in de degradatiestrijd. Na het debacle op het veld van 

Tongeren heeft Herk nog wat goed te maken.  

'In Tongeren waren de verwachtingen heel hoog gespannen', geeft Kristof Pirlet toe. 'Het was 

de bedoeling om de kloof met Tongeren, dat toen zes punten lager stond, te vergroten en 

aansluiting te vinden bij de ploegen in de middenmoot van het klassement. Maar die partij 

draaide helemaal anders uit. We kwamen compleet niet in het stuk voor en moesten dan ook 

een flinke nederlaag slikken.' 

 

De aanhang van Herk had de lat nochtans wat hoger gelegd na de zege op het veld van 

Everbeur, dat nu met 13 punten naast Tongeren staat. 

 

'Het valt de jongste weken op dat we geen lijn meer in onze prestaties kunnen leggen', vertelt 

de Herkse middenvelder. We komen echt heel wisselvallig voor de dag. Een sterke wedstrijd 

wordt een weekend nadien door een mindere prestatie gevolgd. Dan loopt het ook echt voor 

geen meter.' 

 

'Kijk nu naar de partij op het veld van Tongeren. Het lukte ons niet om balbezit in ons 

voordeel om te buigen. We konden geen valabele passen na elkaar geven. De balvastheid 

ontbrak. Zeker in wedstrijden waarin we het spel moeten maken, loopt het niet. Als we niet 



als favoriet aan de partij beginnen of als we op de counter kunnen speculeren, lukt het ons wel 

om een betere prestatie op de grasmat te brengen.' 

 

'Een verklaring vind ik niet meteen. Allicht is het samenloop van omstandigheden', vermoedt 

Kristof Pirlet.  

 

'We sukkelen ook al een tijdje met blessures, zodat de trainer constant moet wisselen, wat de 

automatismen niet bevordert.' 

 

Toekomst 
 

'Die bladzijde van Tongeren is omgeslagen. Deze week heeft de trainer daarover bewust niet 

meer gepraat. Integendeel, we zijn de hele week gefocust geweest op wat nog komen moet, 

niet alleen op Spouwen-Mopertingen.' 

 

'Spouwen is al jaren een vaste waarde in vierde klasse, al zal de ploeg ook bij ons gehandicapt 

aan de aftrap staan. Overigens spelen wij wel wisselvallig, maar sprokkelen elke maand toch 

onze puntjes. Kijk maar naar ons totaal. Vorig jaar zijn we de winterstop ingegaan met 18 

punten. Nu tellen we er 16 en we hebben nog twee thuiswedstrijden voor de onderbreking te 

goed. De laatste tegen rode lantaarn FC De Kempen. We mikken dus op een hoger totaal dan 

die 18 van vorig seizoen.' 
 


