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HERK FC 3 - OOSTERZONEN 1

”Conditioneel nog veel werk””Conditioneel nog veel werk”
Debutant 
Peersman 
slikt enkel 
own-goal

HERK-DE-STAD 
- Bij Herk waren 
alle ogen uiter-
aard gericht op 
nieuwkomer 
Tristan Peers-
man.  De ex-
Anderlecht-goalie  
debuteerde met 
een vlekkeloze 
prestatie. “Ik ben 
vooral blij dat ik 
eindelijk opnieuw 
kon voetballen”, 
glimlachte de 
voormalige Rode 
Duivel.

Ei zo na zat er zelfs een clean sheet in 
voor de doelman, tot Kristof Pirlet 
in de slotfase een voorzet ongeluk-
kig in eigen doel devieerde. “Als dat 
zijn bedoeling was, was het een erg 
mooie goal”, lachte de zichtbaar 
gelukkige Peersman, “Ach ja, voor 
mij was die nul houden niet het 
belangrijkste vandaag. Ik voetbal 
gewoon graag en was erg tevreden 
dat ik er vandaag weer bij kon zijn. 
Veel werk heb ik inderdaad niet 
gehad, maar dat is de verdienste 
van de verdediging die vanuit een 
prima organisatie speelde. Maar 
ik moet ook niet meer in beeld te 
komen hoor. Conditioneel heb ik 
trouwens nog wel wat werk, na de 
eerste keeperstraining afgelopen 
week zat ik na een dik kwartier al 
steendood.” Wat vond hij van het 
niveau? “Tja, moeilijk te beoordelen 
op één match natuurlijk, maar ik 
vond Oosterzonen best aardig voet-
ballen.” Met Jeroen Appeltans  heeft 

ul houden niet het 

daad niet 

. Maar 

ining afgelopen 

Herk nog een oud-eersteklasser in 
de rangen lopen. De ex-STVV’er 
was de drijvende kracht op het mid-
denveld en scoorde ook de 3-0 na 
een knappe aanval. “Ik ben blij dat 
ik iets kan bijbrengen aan de groep 
door te scoren. Op deze manier 
moet het alleszins lukken om ons 
te redden. Vandaag hielden we van 
bij het begin de nul, dat mislukte 
andere weken nogal eens. Zo krijg 
je meteen een volledig andere match. 
Bovendien hebben we onze kansen 
ook afgemaakt en was de wedstrijd 
bij de rust eigenlijk al gespeeld. Ik 
vond Oosterzonen vooral achteraan 
nogal onzeker acteren, daarom ble-
ven we ook hoog druk zetten.” Over 
zijn toekomst blijft Appeltans nog in 
het ongewisse. “Ik heb er echt geen 
zicht op waar ik volgend seizoen zal 
spelen. Ik ben nog altijd eigendom 
van STVV, dus ben afhankelijk van 
wat zij beslissen.”
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Handjes schudden 
voor de wedstrijd.

Muur opstellen 
vormt geen 
probleem.

Het betere kunst- en vliegwerk in dit duel.  Foto’s Jeffrey GAENS


