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TONGEREN 3 - HERK FC 0

“ Speeltijd is voorbij” 
TONGEREN 3 - HERK FC 0

“ Speeltijd is voorbij” “ Speelt
Tongeren boekt 
eerste thuiszege 
sinds 5 maart 
tegen zwak Herk

TONGEREN - Met drie 
doelpunten van Hamdi 
Bouslama nam Tongeren 
vlot de maat van een 
zwak Herk. Deze uiter-
mate belangrijke eerste 
thuiszege van blauw-wit 
krijgt nog meer glans 
door de nederlagen van 
de naaste concurrenten. 

Het tactisch plannetje van trai-
ner Geert Knapen klopte als een 
bus. “Om niet in de counterval 
te lopen hebben we Herk bewust 
heel laag opgevangen. Ze wisten 
niet goed wat aanvangen met 
het balbezit. Na de misser van 
Lambert vreesde ik opnieuw voor 
hetzelfde scenario als vorige week 
tegen Cappellen. Nu was het 
gelukkig andersom. Stijn pakte 
schitterend en aan de overzijde 
gaat de bal erin.” 
Hamdi Bouslama was uiteraard 
dé man van de match. “De ene 
week vliegen ze er gemakkelijk 
in en de andere week lukt het 
minder”, bleef de topschutter 
bescheiden onder alle lof. “Vooral 
het eerste doelpunt doet mij veel 
plezier want op dit soort acties 
trainen we keihard. Die laatste 
ging er lekker in. Mijn eerste hat-
trick dit seizoen, maar hopelijk 
niet mijn laatste.” 
Alain Peetermans spaarde de 
roede niet voor zijn spelers. “We 
hebben gespeeld als een echte 
degradatiekandidaat. Proficiat 
voor Tongeren, maar dit seizoen 
gaan ze niet meer zo gemakkelijk 
winnen als vanavond tegen ons. 
We kunnen het geen offday’s niet 
meer blijven noemen. Uit onze 
scoutingsverslagen wisten we dat 
Bouslama altijd wegloopt uit de 
rug van de verdedigers maar toch 

laten ze zich nog verrassen.” Ook 
de vele glijpartijen van zijn spelers 
zat de Herkse coach erg hoog. “Het 
had de hele voormiddag geregend, 
maar toch start de helft van mijn 

spelers op multi’s. Zelfs mijn zoon 
van veertien speelde vandaag op 
ijzer zonder dat ik er hem moest 
attent op maken. Ze (wijzend op de 
kleedkamerdeur) moeten beseffen 

dat we in een mannenwereld leven 
en de speeltijd voorgoed voorbij 
is.”        

 Marc TRUYERS           
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Deferm verhindert dat drievoudig doelpuntenmaker Bouslama (met handschoenen!) eens 
niet aan de bal komt.  Foto Tom PALMAERS


