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“Het blijft een rare situatie”

ZATERDAG 20.00U HERK FC - EVERBEUR 

BORGHS, COX EN SWINNEN (HERK FC) SPELEN 
VOLGEND SEIZOEN VOOR EVERBEUR

“Het blijft
HERK-DE-STAD - Hoogspanning in de Pik-
keleerstraat. Herk FC en Everbeur gaan met 
elkaar in de clinch om de dalerseindronde te 
vermijden. Extra pigment in de partij is on-
getwijfeld de overgang van Daan Borghs, Jef-
frey Cox en Bert Swinnen naar... tegenstander 
Everbeur. “Zo lang het seizoen duurt zijn we 
Herk-spelers”, drukt het trio eensgezind de 
stemmingmakerij in.

Borghs is met een spierscheur out voor de Borghs is met een spierscheur out voor de 
rest van het seizoen, maar Cox en Swinnen 
lijken wel de schoenen aan te zullen binden 
tegen hun toekomstige ploegmakkers. “Ik ga 
er wel vanuit dat ik zal spelen”, knikt Cox, 
“De laatste wedstrijden stond ik toch ook in 
de ploeg.” Swinnen vervolgt: “Ook ik zou er 
uiteraard graag bijlopen. Ik ken sowieso al 
veel volk bij Everbeur, dus dat is altijd wel 
plezant. Al blijft het raar.”

❞

Vanwaar de keuze voor Everbeur?
Bert Swinnen: “Voor mij is de link rap gelegd: 
ik woon op amper vier minuten van hun veld 
en ik ken er veel mensen. Het was een moei-
lijke beslissing.”

t een rare si
Daan Borghs: “Ik had na drie jaar zin in 
een nieuwe uitdaging. Toen ik het bestuur 
inlichtte, hadden ze al wel verwacht dat ik 
zou vertrekken.”
Jeffrey Cox: “In de heenmatch speelde ik 
een goede partij in Everbeur en dat waren ze 
ginds blijkbaar niet vergeten. Dus toen ze mij 
contacteerden heb ik toegehapt.”

Krijgen jullie nu veel commentaar omwille van 
die overgang?
Borghs: “Eigenlijk niet neen.”
Cox: “In de groep wordt er wel eens voor-
zichtig mee gelachen, maar al bij al valt het 
best mee.”
Swinnen: “Ik denk ook wel dat iedereen op 
dit moment beseft dat het bittere ernst is. Er 
zit serieus wat druk op de ketel. Van sommige 
supporters kreeg ik wel eens het verwijt dat 
ik Daan en Jeffrey zou meegenomen hebben, 
maar zij nemen nog altijd hun eigen beslis-
singen natuurlijk. Na zes jaar Herk wil ik een 
afscheid in schoonheid.”

Bij winst is Herk gered?
Swinnen: “Dan lijkt het behoud toch wel vrij 
zeker. De kloof die we met Everbeur kunnen 
slaan, zou toch moeten volstaan. Leopolds-
burg is ook nog niet veilig, dus het zal tussen 
die drie ploegen gaan.”
Cox: “Daarenboven heeft Leopoldsburg vol-
gens mij ook nog het moeilijkste programma 
van de drie. Het zal spannend worden.”
Borghs: “Het ideale scenario zou zijn dat 
zowel Herk als Everbeur zich redden, en 

 situatie”
Leopoldsburg de eindronde moet spelen. 
Dat zou natuurlijk super zijn.”

Wat verwacht je van de partij?
Borghs: “Het zal een spannende match wor-
den. Wij zijn in vorm, maar ook Everbeur is 
de laatste tijd goed bezig. Het zal een aange-
name wedstrijd worden om te gaan kijken, 
al had ik veel liever meegespeeld. Maar het 
is nu zo ...”
Swinnen: “Beide ploegen zullen inderdaad 
voluit voor de winst gaan. Herk is alleszins 
goed bezig onder Michel Kenis, die het vuur 
weer in de ploeg heeft gekregen.”
Cox: “Hard tegen onzacht wordt het. En als 
ik de kans krijg om de winning goal te maken, 
dan zal ik zeker niet twijfelen. Ik ben Herk 
ook heel dankbaar voor de kans die ik hier 
gekregen heb.”gekregen heb.”

Fabian VANGEEL

HERK FC : Kenis is ziek, de laatste training werd 
geleid door hulptrainer Mario Huygens.

De kern: Drijvers, Peersman, Claes, Deferm, Buekers, Missotten, 
Pirlet, Bijloos, Marco  en Maurizio Aquino, Appeltans, Beckers, 
Stroobants, Bahci, Cox, Maris, Maesen, Swinnen.

❞
HERK EN EVERBEUR 
REDDEN ZICH EN 
LEOPOLDSBURG SPEELT 
EINDRONDE, DAT ZOU 
SUPER ZIJN

Daan Borghs 

Vanwaar de keuze voor Everbeur?

❞
SUPPORTERS VERWIJTEN 
ME DAT IK DAAN EN 
JEFFREY MEEGENOMEN 
HEB NAAR EVERBEUR

Bert Swinnen 

“Het blijft een rare situatie”
Daan Borghs, Jeffrey Cox en Bert Swinnen gaan nog eens alles geven voor Herk. Foto Sven DILLEN


