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“Nog vijf cupmatchen”
NEERPELT 2 - HERK FC 1

“Nog vijf cupmatchen”
NEERPELT - Het heeft 
de leider bloed, zweet 
en tranen gekost, maar 
toch slaagde het erin om 
de drie punten op De 
Roosen te houden. Bij de 
bezoekers was de ont-
goocheling omwille van 
de gemiste kansen groot.

“Dat is voetbal. Wij leggen ons 
daarbij neer, maar het had anders 
gekund,” aldus de Herkse assistent-
trainer Mario Huygens na afloop. 
“Wij hebben het de leider toch 
moeilijk gemaakt. Het had anders 
kunnen lopen als Beckers en Bijloos 
die open kansen afgemaakt hadden. 
Als we op voorsprong hadden geko-
men, kregen we een ander verhaal. 
Dan hadden wij ons spel kunnen 
spelen.” 
David Beckers kon zelf niet begrij-
pen hoe hij alleen voor De Winter 
kon missen. “Normaal trap je die 
met je ogen dicht binnen. Vrijwillig 
doe je dat uiteraard niet. Het zijn 
wel die dingen die op het einde het 
verschil maken.”
Bij Neerpelt niets dan glunderende 
gezichten. Stijn Vreven: “Wij moe-
ten naar onszelf kijken en hebben 
alles in eigen handen. Tegen de 
leider komt de tegenstrever altijd 
sterker uit de hoek. Wij moeten 
geen geschenken verwachten. Met 
Harald (Pinxten) was de positie in 
de spits op voorhand besproken 
omdat Jan Smolders geschorst was. 
Die noodoplossing heeft ons veel 
soelaas gebracht en is goed voor 
het vertrouwen van de groep. Dat 
wij-gevoel moet het in deze fase van 
de competitie doen. Dat blijf ik sterk 
benadrukken.” 
“Het is de verdienste van de ploeg,” 
aldus Pinxten. “Ik heb gedaan wat 
de trainer mij vroeg en daar het beste 
van gemaakt. Onze manier van 
voetballen is misschien niet meer 
zo leuk als voor de winterstop, maar 
de drie punten zijn het belangrijkste. 
Wij hebben nog vijf  cupmatchen 
voor de boeg. We zullen elke week 
moeten knokken.” 

Paul THEEUWEN

Kantarci schermt de bal goed af voor de opzittende Missotten. Foto Dick DEMEY


