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”We winnen op een diefje”
Bezoekers winnen 

”We winnen op e
Bezoekers winnen 
wedstrijd die geen 
winnaar verdientwinnaar verdient
HERK-DE-STAD - Na een wedstrijd die eigen-
lijk geen winnaar verdiende, waren het de 
jongens van Spouwen-Mopertingen die een 
gouden zaak deden in het klassement. Die 
van Herk bleven verweesd achter en geraken 
stilaan in slechte papieren.

“We pakken vandaag de drie punten, maar 
daarmee is ook alles gezegd,” opent een eer-
lijke Sven Hoste, die met twee doelpunten de 
man van de match was, “We winnen hier op 
een diefje, want ons spel was echt niet goed. 
Maar op zo’n matchen kunnen we teren op 
een goede winnaarsmentaliteit en dat maakte 
hier het verschil. Als we moeilijk in de match 
zitten, moeten we ervoor knokken. En dat 
hebben we gedaan. Een gelijkspel was mis-
schien eerlijker geweest, maar we hebben het 
dit jaar ook al andersom meegemaakt.” 
Toch baalde Hoste na de wedstrijd, aangezien 
hij zijn derde gele kaart van het seizoen pakte. 
“Ik vind het spijtig dat er vanavond zo veel 
gele kaarten vielen en dat in een toch wel 
sportieve partij. Voor mezelf is dit extra jam-
mer, want zo mis ik de derby tegen Tongeren.” 
Voor Hoste eindigt het jaar dan ook met vier 
competitiegoals: “Ik ben meer de aangever en 
werker, dan de afwerker. Bij de strafschop in 
de slotminuut heb ik wel mijn verantwoorde-
lijkheid genomen. Sillah, die als strafschop-
nemer is aangeduid, wilde liever niet trappe. 
Maar ik heb geen moment getwijfeld.” 
Bij Herk maakte Robin Stroobants zijn eerste 
doelpunt van het seizoen, maar echt blij kon 
hij daar niet mee zijn. “We schieten niets 

op met mijn goal,” aldus Stroobants. “We 
bengelen onderaan en dat is natuurlijk niet 
plezant. Volgende week moeten we absoluut 
winnen tegen FC De Kempen, anders moeten 
we stilaan de boeken toe doen, vrees ik.” 
Stroobant was wel blij met de speelkans die 
hij na enkele korte invalbeurten kreeg. “Het 

was leuk om nog een fatsoenlijk te voetbal-
len, ja. Ik werd deze keer ingebracht om het 
verschil te maken en dan voel je je als invaller 
toch ook wel beter. Ik mocht ook spelen in 
een vrije rol achter de spitsen, dat doe ik wel 
graag. Al maakt het mij op zich niet zoveel 
uit.” FaVa
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Clerinx ontwijkt de tackle van Pirlet. Foto REM


