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”Een gouden driepunter”
EVERBEUR 0 - HERK FC 1

”Een gouden driepunter”
AVERBODE - Herk FC 
heeft drie belangrijke 
punten gepakt tegen 
Everbeur en heeft in 
het klassement weer 
wat ademruimte. Doel-
puntenmaker Kristof 
Pirlet waarschuwt voor 
berusting: “We zullen 
er voor moeten blijven 
knokken.”

“Voor ons blijven het iedere 
week belangrijke wedstrijden. 
Maar vandaag was natuurlijk 
een gouden driepunter, tegen een 
rechtstreekse concurrent,” aldus 
Pirlet, die met een lage schuiver de 
0-1 maakte. “Scoren is altijd leuk 
natuurlijk, maar wanneer je doel-
punt drie punten oplevert is dat 
nog plezanter. Vandaag kon ik 
zelf ook wat hoger spelen en mij 
offensief wat meer uitleven. De 
organisatie achteraan zat goed en 
zo konden we hoog druk zetten. 
En bijgevolg kregen we steeds 
meer zelfvertrouwen. Toen we in 
de tweede helft zo vroeg konden 
scoren, zaten we in een luxeposi-
tie.” Dat tegenstander Everbeur 
weinig in de pap te brokken had, 
kon Pirlet ook verklaren. “Ze 
hebben zeker kwaliteit, maar 
wanneer je in die onderste regio-
nen staat komt goed voetbal op de 
tweede plaats. Ze probeerden het 
vandaag vaak met de lange bal, 
al is dat ook wel onze verdienste.” 
Herk-trainer Alain Peetermans 
was uiteraard ook erg tevreden 
met de overwinning. “Dit was een 
volledig andere match dan vorige 
week. Deze keer zijn we goed aan 
de partij begonnen en hebben 
we niets weggegeven. Achteraan 
waren we ijzersterk en daardoor 
draaide ook het middenveld beter. 
We hebben laten zien dat we veel 
beter kunnen dan wat we vorige 
week brachten. Met alle respect 
voor Sint-Lenaarts, maar dat we 
vorige week zo zwaar verloren 
lag vooral aan onszelf.” Peeter-
mans blikt ook vooruit naar de 
komende belangrijke weken. “Te 
beginnen met Tongeren, volgende 
week.”  
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