
© Concentra - GVA Kempen, 17  December  2011 , blz. 52

Niels Bekkema:
“We staan nog nergens”
Niels Bekkema:
“We staan nog nergens”
Herk-de-Stad - De Kempen
Zaterdag om 20u

Na de opsteker op Everbeur 
staat De Kempen alweer voor 
een vitale partij op Herk-de-
Stad. Een tweede zege op rij 
zou een impuls geven in de 
jacht op het behoud.

 Dromen zijn niet langer bedrog 
voor FC De Kempen dat op Everbeur 
nog eens mocht genieten van het suc-
ces. De manier waarop de fusieploeg 
de driepunter in de wacht sleepte, 
doet het beste verhopen. Maar de 
weg blijft nog lang. Zo staan er op 
Herk-de-Stad alweer kapitale belan-
gen op het spel. “Dit duel is minstens 
zo belangrijk als dat van vorige week, 
voorlopig staan we nog nergens”, 
zegt Niels Bekkema. “Dat wordt an-
ders indien we er inslagen om Herk 
opzij te zetten. Dat zou ons perspec-
tief geven op de aansluiting met de 
concurrentie onderin.”

Bekkema kreeg vorige week cen-
traal achterin de voorkeur op Van 

Reeth en Lambrecht. Pendelde Bek-
kema de voorbije maanden tussen 
de eerste en de tweede ploeg, dan 
beschaamde hij het vertrouwen op 
Everbeur niet. Hoewel, de nul hou-
den bleek opnieuw onmogelijk. “Het 
klopt dat we veel te veel goals slik-
ken”, zegt Bekkema. “Maar op Ever-
beur hebben we als groep de juiste 
reactie getoond. Hopelijk zijn we ein-
delijk op het goede spoor.”

Bekkema hoopt de lijn op Herk 
door te trekken. “Ook Herk heeft de 
punten hard nodig. In de heenmatch 
verdienden we meer, hoewel Herk. 
We zullen op onze hoede moeten zijn 
en uitgaan van een goede organisa-
tie. Aquino? Die ken ik niet zo goed, 
maar het is een gevaarlijk heerschap. 
We zullen hem in de gaten moeten 
houden.” PR
SCHEIDSRECHTER: Sven Van Extergem.
DE KEMPEN: Geerts en Mertens zijn geel 
geschorst. Slegers (enkel), Van Genechten (enkel) 
en Steijnen (knie) zijn out. Dyck, na schorsing, 
Bouquillon en Van Reeth komen bij de kern.
KERN: Vermeiren, Van Reeth, Lambrechts, 
Bekkema, Van de Poel, Canters, Brouwers, Van 
Dooren, Weyten, Dyck, Persyn, Meeuwssen, 
Vervoort, Bouquillon, Verschueren.
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