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Stroobants smukt zege op met hattrick
HERK FC 4 - DE KEMPEN 0

Stroobants smukt zege op met hattrick
HERK-DE-STAD - Herk FC heeft 
het jaar afgesloten met een knappe 
4-0-zege tegen rode lantaarn FC 
De Kempen en doet daarmee een 
prima zaak in de stand. Aan de 
overwinning viel niets af te dingen, 
want de thuisploeg had de match 
stevig in handen. De eerste kansen 
waren dan ook voor Herk, maar 
Maurizio Aquino en Borghs troffen 
niet raak. De bezoekers kwamen 
nooit in de match, al waren ze wel aartsnooit in de match, al waren ze wel aarts-
gevaarlijk via counters van onder andere 
Vervoort en Meeuwssen. Toch klom Herk 
nog voor de pauze op voorsprong wanneer 
Stroobants een misverstand tussen Bekkema 
en Vermeiren koelbloedig wist af te straffen. 
Na de rust maakte Pirlet er al snel 2-0 van 
met een afstandsschot en gingen de kopjes 
bij de bezoekers naar beneden. Stroobants 
profileerde zich vervolgens tot man van de 
match door eerst een voorzet van Marco 
Aquino al duikend in doel te koppen en 
even later ook de 4-0 eenvoudig binnen te 
tikken. De bezoekers gingen op zoek naar 
een eerredder, maar ook die was hen niet 
meer gegund. Al kwamVan Dooren er met 

een kopbal op de lat nog dichtbij. 
Hattrick-hero Stroobants (foto) 
straalde uiteraard na de match, 
maar bleef toch op de vlakte. “Ik 
sta hier nu wel, maar het is dankzij 
het schitterende werk van onder an-
dere Marco, Maurizio en Niels dat 
ik zo makkelijk scoorde. Zij hebben 
vandaag ettelijke kilometers voor 
mij afgelegd. Mijn doelpunten wa-
ren dan wel niet de mooiste, maar 

t maakt absoluut niet uit. Met een zes op dat maakt absoluut niet uit. Met een zes op 
twaalf in de afgelopen partijen staan we weer 
onder de mensen, al had ik op een negen op 
twaalf gehoopt. Maar deze 4-0 is alleszins 
een mentale opsteker voor ons allemaal. We 
hebben volgens mij nu trouwens één puntje 
meer dan vorig seizoen op dit moment. Een 
mooie afsluiter van het jaar dus.”  FaVa 

HERK FC:  Doino, Deferm, Pirlet, Bijloos, Stroobants (88’ Tobias 
Raskin), Borghs, Marco Aquino, Maesen, Missotten (57’ Cox), 
Swinnen (80’ D’Hoogh), Maurizio Aquino.
DE KEMPEN:  Vermeiren, Canters, Bekkema (73’ Bouquillon), 
Lambrechts, Persyn, Van Dooren, Weyten (80’ Van De Perre), Van 
de Poel, Vervoort, Meeuwssen, Dyck (80’ Van Reeth). 
Doelpunten: 39’ Stroobants 1-0, 52’ Pirlet 2-0, 60’ Stroobants 
3-0, 64’ Stroobants 4-0. Gele kaarten: Canters, Vervoort. 
Scheidsrechter: Van Extergem. Toeschouwers: 250.
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