
Voetbal 4DE KLASSE HERK FC 

Voorzitter Maurice Baens geeft na 48 jaar 

fakkel door aan Jean-Pierre Breels 

 

Aflossing van de  

wacht bij Herk FC. Oud-voorzitter Maurice Baens (links) en zijn opvolger Jean-Pierre Breels. 

HERK-DE-STAD - Herk FC sloeg in 2011 een bladzijde om. Na meer dan 48 jaar als 

voorzitter gaf Maurice Baens (79) de fakkel door aan Jean-Pierre Breels (52). 'De inzet van 

vele vrijwilligers is het cement van Herk FC', zeggen ze in koor.  

Achtenveertig jaar en enkele maanden was Maurice Baens voorzitter van Herk FC. De 

vijftigste verjaardag wenkte. Het was dan ook op kousenvoeten dat sportief manager Benny 

Thijs naar de voorzitter trok om 'eens over de toekomst te babbelen'. 

 

'Diplomaat als hij is, polste hij mij of ik het niet zag zitten mijn schouders wat te ontlasten of 

misschien de taak van voorzitter door te geven', vertelt Maurice, die zelf wel besefte dat zijn 

taak niet eeuwig kon blijven duren.  

 

'Mij was het verdienstelijke werk van Jean-Pierre Breels bij Jeugdvoetbal Groot-Herk ook al 

opgevallen. In hem zag ik ook wel een goede opvolger, maar omdat hij bij het jeugdvoetbal 

zo goed bezig was, wilde ik hem liever gerust laten. In het gesprek had Benny het ook over 

Jean-Pierre. Zo vielen alle puzzelstukken in elkaar.' 

 

'Mooiste herinneringen? Het behalen van de titel in tweede provinciale in de jaren zeventig en 

de eerste promotie naar eerste provinciale staat nog in het geheugen gegrift. Het feest duurde 

een week lang.' 

 

'In totaal hebben we 31 jaar in eerste provinciale gespeeld. Fair play voeren we hier ook al 



jaren hoog in het vaandel.' 

 

'Last but not least ben ik ook heel fier op onze infrastructuur. De bouw ervan is het resultaat 

van de inzet van vele vrijwilligers. Ook qua structuur zit onze club goed in elkaar en sportief 

staat Herk FC er eveneens goed voor.' 

 

Boeiende reeks 
 

'Op termijn moeten we uitgroeien tot een vaste waarde in vierde nationale', haakt Jean-Pierre 

Breels in. 'Bevordering is een boeiende, uitdagende reeks. 'Overpelt, Leopoldsburg, Tongeren, 

de Antwerpse clubs vlakbij. Het is maar een greep uit de interessante ontmoetingen die je in 

deze reeks kan afficheren. Het betekent ook geen verre verplaatsingen en dus geen hoge 

kosten daarvoor.' 

 

'In deze winterstop staan we er even goed voor als bij de competitieonderbreking in de vorige 

competitie. Toen nam de ploeg een sterkte start om daarna een flinke terugval te kennen. Nu 

hebben we constant puntjes gesprokkeld en die lijn willen we doortrekken. Met 39 punten 

moeten het behoud kunnen verzekeren. Dat betekent elke maand vijf punten pakken. Met 

onze kern moet dat lukken.' 

 

Herk FC zweert ook al jaren bij de eigen jeugd. Tot begin dit seizoen was Jean-Pierre in 

functie als voorzitter van Jeugdvoetbal Groot-Herk.  

 

'Het is begonnen met mijn voetballende zoon', zegt de nieuwe voorzitter, die papa is van een 

dochter van 23 en een zoon van 17. 'Als zijn grootste supporter kwam ik natuurlijk altijd 

kijken. Na een paar wedstrijden polste men mij voor het bestuur. Na een periode als lid werd 

ik voorzitter. Het stemt me heel gelukkig dat we de jeugd van de Herkse clubs Herk FC, Donk 

en BS Sport op die manier hebben kunnen verenigen.' 

 

Als clubvoorzitter staat hij nu nog een trapje hoger. 

 

'De uitdaging sprak me meteen aan, maar het moest wel in de beste verstandhouding 

gebeuren. Maurice moest erachter staan. Het bestuur moest zijn fiat geven en op termijn 

willen we de verjonging voortzetten. Op minder dan twee weken was de zaak beklonken.' 

 

 
 


