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“We hebben ons 
net op tijd herpakt”

Opluchting  Cappellen geeft overwinning bijna uit handen 

Cappellen    3
Herk-de-Stad  2

Vlak na de rust leek Maxim Van 
Hoydonck Cappellen op weg te 
zetten naar een probleemloze 
overwinning, maar twee 
tegendoelpunten leidden een 
nerveuze slotfase in.

 Na de nul op zes moest Cappellen 
tegen het bescheiden Herk-de-Stad 
orde op zaken stellen. Met een vroeg 
doelpunt van Van Hoydonck werden 
de ambities kracht bijgezet.  “Een 
ideale start”, aldus Van Hoydonck. 

“Het was de bedoeling snel te scoren, 
maar de zaken forceren lukte niet. 
Daarom was het een leuke opsteker 
dat we zo vroeg al heel wat druk kon-
den wegnemen. Een kwartiertje la-
ter kon Michel de voorsprong ver-
dubbelen en zaten we in een zetel. De 
bezoekers kwamen niet in het stuk 
voor en toen ik kort na de rust num-
mer drie binnenschoot, konden de 
boeken toe. Dachten we, want de te-
genstander kwam onverwacht terug 
in de wedstrijd. Een lichte strafschop 
gooide roet in het eten. Er sloop wat 
twijfel in de ploeg en gedurende een 
twintigtal minuten draaide het vier-

kant, zeker toen de bezoekers nog 
een tweede keer scoorden.” 

 “Gelukkig konden we ons herpak-
ken en hebben we belet dat de gasten 
hun balbezit vertaalden in doelge-
vaar.  Op aangeven van Sil Boeykens 
kreeg ik nog een uitstekende kans, 
maar door de glibberige staat van het 
terrein gleed mijn steunbeen weg bij 
het besluiten en ging de bal over.”

 “We hebben het ons moeilijker ge-
maakt dan nodig door de bezoekers 
in de wedstrijd te laten komen, maar 
dat we de drie punten konden thuis-
houden is toch het belangrijkste.”houden is toch het belangrijkste.”
EDDY NOUWS

Maxim Van Hoydonck aan het kanon, bij Herk-de-Stad slaken ze een diepe zucht. FOTO GMAX


