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De 4 markante ‘feiten’ van derde 
en vierde nationale
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“IK LEEK DE P

Trainer Michel Kenis 
blijft tot einde van 
seizoen bij Herk FC

HASSELT - Verlaat hij of verlaat hij niet Herk FC? En gaat hij of gaat 
hij niet naar Dessel? En traint hij of traint hij niet volgend seizoen 
ESK Leopoldsburg? Michel Kenis stond afgelopen weekend in het 
oog van de transferstorm van derde en vierde nationale. “Ik leek 
de paus wel, zoveel werd er over mij gepraat”, getuigt Kenis een 
beetje misnoegd.
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“Ik zal onmiddellijk duidelijkheid 
scheppen en zo de vele onwaarhe-
den meteen ontkrachten: ik doe 
de competitie uit bij Herk FC. 
Volgend seizoen zal ik dan starten, 
zoals eerder overeengekomen, bij 
Leopoldsburg. Ik ga dus nu en 

later ook niet naar Dessel.” 
Bij Herk FC haalt voorzitter 
Jean-Pierre Breels opgelucht 
adem. “Uiteraard want je weet 
maar nooit, maar eigenlijk was ik 
er nooit ongerust over dat Kenis 
ons zou verlaten. Michel is een 
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man die zijn woord nakomt.” 
Hetzelfde geluid is ook te horen 
bij reeksgenoot Leopoldsburg. 
“Kenis is een man van zijn woord. 
Hij is al betrokken geweest bij de 
in- en uitgaande transfers”, be-
aamt sportief verantwoordelijke 
Marcel Bosmans. Kenis gaat dus 
niet aan de slag bij Dessel waar  
het trainersduo Patrick Witters en 
Dirk Thoelen het seizoen uitdoet. 
De weg ligt dus opnieuw open 
voor Stijn Vreven? “Zo werkt 
het niet”, ontkracht de Neerpelt-
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trainer meteen. “Het klopt dat ik 
een mondeling akkoord had voor 
volgend seizoen, maar ondertus-
sen is er zoveel gebeurd. Ik snij 
nu misschien in mijn eigen vingers 
omdat ik geen club zal hebben in 
juli. En Hasselt waar zijn naam 
vaak over de lippen gaat? Ik ken 
Stijn Stijnen heel goed en ik weet 
dat hij me graag wil als coach. Dat 
past echter niet in mijn verhaal om 
mij sportief te verbeteren gezien 
Hasselt in een penibele situatie 
verkeert.”    Gert SILLEN
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Herk FC en 
Leopoldsburg 
mogen op hun 
beide oren 
slapen. Kenis 
zal hen niet de 
rug keren.
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