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“Zat niet goed in de wedstrijd”
ESK LEOPOLDSBURG 2 - HERK FC 0

“Zat niet goed in de wedstrijd”“Zat niet goed in de wedstrijd”
Marco Helsen is matchwinnaar met twee goals

HEPPEN - Een nochtans fel vertim-
merd Leopoldsburg begon met een 
bang hartje aan de confrontatie. 
De thuisploeg kwam echter zelden 
of nooit in de problemen. Marco 
Helsen zorgde voor de kers op de 
taart met twee fraaie treffers.

Bij ESK haakte De Luca in laatste 
instantie af zodat er vier titularis-
sen ontbraken. Teker, net hersteld 
van een armbreuk, verscheen toch 
aan de aftrap en speelde centraal 
achteraan met Hichan Gueroui. 
Een voortreffelijke keuze. “Je zag 
eigenlijk niet dat er bij ons vier 
mensen ontbraken. In de eerste 
helft brachten we goed voetbal”, 
oordeelde trainer Persoons. “We 
gaven ook geen kansen weg. Na de 
1-0 kroop er wat angst in de ploeg 
en hadden wij het moeilijk op het 
middenveld. Het was zeker niet de 
bedoeling om zo ver naar achter 
te kruipen. Teker? Ik heb hem zelf  
laten beslissen en ik heb hem niet 
onder druk gezet.”
Ook Marco Helsen blikte op een 
stevige prestatie terug. Hij zit nu aan 
vier treffers en is daarmee ESK-top-
schutter. “Het is lang geleden 
dat ik nog eens scoorde. Ik 
zat trouwens niet zo goed 
in de wedstrijd”, bekende 
Marco eerlijk. “Het was 
heel moeilijk om aan de 
bal te geraken, maar ik stond 
tweemaal op de juiste plaats. Voet-
ballend was het misschien niet zo 
fraai allemaal, maar de zege was 
wel verdiend.”
In het bezoekende kamp stond de 
van STVV gehuurde Jeroen Appel-
tans voor het eerst aan de aftrap. 
Centraal op het middenveld liet hij 
fraaie acties zien. “Als je verliest, kan 
je niet tevreden zijn, maar ik speelde 
een verdienstelijke wedstrijd. Op de 
zege maakten we geen aanspraak, 
maar wel op een gelijkspel. Voor 
rust waren we zelfs iets beter zon-
der kansen af te dwingen. In vierde 
wordt er iets meer gevechtsvoetbal 
gebracht. De aanpassing is vlot 
verlopen en de volgende weken 
hoop ik zeker mijn steentje nog bij 
te dragen.”   Johan MULDERS 

Een van de vele middenveldduels tussen 
Kristof Pirlet (l) en Gwen Vaes.   
 Foto Raymond LEMMENS


