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Goal van wederoptredende Robin 

Stroobants volstaat niet om punten thuis te 

houden 

  

Herk FC - Spouwen/Mopertingen - Brecht Deferm in duel met Sven Hoste.Eyckens Romain 

HERK-DE-STAD - Bij Herk FC deed zaterdag spits Robin Stroobants zijn wederoptreden. 

Het bleek een goede zet, want kort na zijn aantreden bij een 0-1-stand bracht hij de 

gelijkmaker op het bord, maar de bezoekers haalden het nog vanop de stip. 

De 31-jarige aanvaller moest lange tijd vrede nemen met spelen bij de invallers en een plaats 

op de bank bij de eerste ploeg. 

'Nu werd ik op het veld gebracht om te pogen bij een 0-1-stand nog iets te forceren. Het 

doelpunt stelde men dan ook erg tevreden', vertelt de ex-speler. 'Jammer genoeg besliste de 

late strafschop er anders over. Het was toch wel een gevleide zege voor de bezoekers. Op 

basis van het verloop van de wedstrijd hadden wij zeker een gelijkspel verdiend.'  

De ex-speler van Heusden-Zolder kijkt ook al uit naar de laatste wedstrijd van Herk FC voor 

de winterstop. 'Dan nemen we het voor eigen publiek op tegen rode lantaarn FC De Kempen. 

Die wedstrijd moeten we winnen, zonder meer.'  

Als werknemer van Topsportlab, een spin off van de KU Leuven, heeft hij een veeleisende 

job. 

'Ik heb een opleiding in de informatica, maar nu ben ik verantwoordelijk voor het 

operationele. Dat betekent soms trips naar het buitenland, maar deze week zal ik niet voor een 

training moeten passen. 
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Bij de bezoekers zorgde Sven Hoste voor de twee doelpunten, maar hij kijkt toch ook met 

gemengde gevoelens terug op de partij. 'Het was een sportieve partij en toch vielen er heel 

wat gele kaarten. De scheidsrechter duwde ook mij een gele kaart onder de neus. Gevolg 

daarvan is dat ik de derby volgend weekend thuis tegen Tongeren zal moeten missen. Jammer 

genoeg.'  

Over het verloop van de competitie tot nu toe is de spits van Spouwen-Mopertingen al bij al 

tevreden. 

'We staan waar we moeten staan. Vergeet niet dat we met Yildiz en Beckers enkele 

belangrijke pionnen hebben moeten missen. Dit is ook een erg onvoorspelbare reeks, waarin 

vele ploegen aan elkaar gewaagd zijn. Dan zijn verrassingen nooit uitgesloten. Met de vele 

derby's is het wel een boeiende reeks.' (lwh) 

 


