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Herk FC verliest 
belangrijk 
degradatieduel

HERK-DE-STAD - Ideale omstandigheden voor Herk FC om 
eindronde-concurrent Everbeur een uppercut te verkopen: 
veel toeschouwers en een (nagenoeg) volledige kern, maar de 
avond draaide uit op een serieuze sisser voor rood-groen. De 
Herkenaars hebben hun lot nu niet meer in eigen handen.

Herk kon de match nooit echt in 
handen nemen en vond amper een 
gaatje in de goed georganiseerde 
Everbeur-defensie. Dat zag ook 
STVV-huurling Jeroen Appel-
tans, die zwaar ontgoocheld uit 
de kleedkamer kwam.: “Vreemd 
genoeg leken wij onder meer druk 

te staan dan zij, terwijl we eigenlijk 
toch meer vrijuit hadden moeten 
voetballen. Er zat veel te weinig 
rust in onze ploeg. We moesten 
meer van onze eigen kwaliteiten 
uitgegaan zijn maar dat is absoluut 
niet gebeurd, vooral niet voor de 
pauze. In de tweede helft werd het 

 
er ietwat beter op en zelfs toen we 
met tien man vielen, hebben we 
nog wat druk kunnen creëren. Een 
doelpunt zat er eigenlijk nooit echt 
in. Heel jammer, want nu hebben 
we het niet meer in eigen handen. 
We moeten nu voor zes op zes gaan 
in de laatste twee matchen, meer 
kunnen we niet doen.” 
Bij de tegenpartij liep ook een 
speler met een Kanaries-link rond: 
Stijn Vangeffelen verdedigde tus-
sen 2001 en 2004 de kleuren van 
STVV in eerste klasse. Hij was 
uiteraard erg opgetogen na de 

partij, al bleef hij met beide voeten 
op de grond: “We doen vanavond 
een goede zaak en moeten nu enkel 
nog naar onszelf kijken. Het is 
zeker nog niet binnen, maar ik zit 
toch liever in onze positie dan die 
van Herk. Het was onze bedoe-
ling hier vol voor de drie punten 
te gaan, dus het is mooi dat we 
daar in geslaagd zijn. Vandaag 
was de mentaliteit ook erg goed, 
we gaven amper iets weg. Ik denk 
dan ook dat onze overwinning wel 
verdiend is.”

Fabian VANGEEL
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