
Feest voor de wedstrijd krijgt geen vervolg 

voor Hades 

 

Hades begon het seizoen met de inhuldiging van een nieuwe versterkte lichtinstallatie van 

270 Lux. De feestelijke start kende echter geen vervolg op het veld waar de thuisploeg met 

0-2 verloor van Londerzeel. LimburgActueel vroeg coach Mirko Licata een reactie over 

de wedstrijd. Technisch verantwoordelijke Boudewijn Luyckx geeft bovendien uitleg over 

de nieuwe lichtinstallatie. Lees hier tevens het volledige wedstrijdverslag! 
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Hades treedt dit seizoen aan in de tweede amateurliga, weer een stapje hoger dus, en daarom 

besliste het bestuur om in samenspraak met de stad Hasselt de nodige aanpassingen te doen 

aan de elektriciteitsinstallatie en de verlichting. Het resultaat van vier maanden hard werk 

mag gezien worden volgens technisch verantwoordelijke Boudewijn Luyckx. 

Het A plein heeft een verlichting van 270 Lux, die regelbaar is en ook op halve stand kan gezet 

worden. Verder zijn de oefenpleinen nu ook beter verlicht. Het geheel kostte 130.000 euro 

waarin de stad voor de goede helft tussenkwam. Vandaar ook dat er tijdens de inhuldiging met 

Habib El Ouakili en Tom Vandeput twee fiere schepenen aanwezig waren. Zij waren vergezeld 

door het hoofd van de sportdienst Joris Lambrechts. 



 

 

Ongelukkig in eigen doel 

Voor zijn eerste wedstrijd kreeg Hades Londerzeel op bezoek, een ploeg die vorig seizoen aan 

de top meedraaide in derde nationale A. Bij de thuisploeg ontbraken Frenda en Choua. Na een 

aarzelend begin leek Hades op het halfuur met pogingen van Sügütcü, Meeus en Schoofs de 

wedstrijd in handen te nemen. Het was echter Londerzeel die in de 33ste minuut op voorsprong 

kwam. Op een vrije trap van De Groodt verwerkte Claes de bal ongelukkig in eigen doel. Hades 

reageerde nog met een ver schot van Bloemen, maar verder gevaar bleef uit voor de rust. 

Inbreng van nieuwelingen 

In de tweede helft kwam Gueroui op voor Schoofs. Maar ook nu moest de thuisploeg vaststellen 

dat de druk steriel bleeft. Toen het op het uur nog 0-2 werd na een mooie uitgespeelde actie die 

begon bij Vits, assist van Luyckx en mooi doelpunt van Van Eyk was de wedstrijd gespeeld. 

Daar kon de inbreng van de nieuwelingen Al Kamouchi en Decuypere niets meer aan 

veranderen. De beste kans was nog voor Bloemen, maar hij kon een goede actie van Al 

Kamouchi niet afronden. 

Nog in tweede amateurliga B eindigde THES-Duffel op 4-2 en Spouwen Mopertingen-Rupel 

Boom op 2-0. Bocholt speelde 0-0 gelijk tegen Cappellen. Volgende zaterdag speelt THES om 

18u00 in Cappellen, Hades om 19u30 bij Zwarte Leeuw en Bocholt om 20u30 in Tienen. 

Zondag om 15u00 is er Woluwe Zaventem Â– Spouwen Mopertingen. 

Ander voetbalnieuws 

In 1B speelden Lommel en Cercle Brugge 1-1 gelijk. Zondag om 16 u speelt leider Lommel 

tegen rode lantaarn Roeselare. In de eerste amateurliga won Sporting Hasselt vrijdagavond 

verrassend in Seraing met 0-1. Patro Eisden ging met 0-4 onderuit tegen Dessel. Zaterdag om 

20 u. speelt Hasselt tegen Geel en Patro Eisden trekt naar Beerschot Wilrijk. In de derde 

amateurliga B Speelden Wellen en Helson 0- gelijk, Pelt won in Betekom met 0-2 en 

Leopoldsburg behaalde een 1-1 in Turnhout. Zaterdag om 19u30 krijgen we Pelt-RC Mechelen, 

Leopoldsburg-Eppegem en St. Lenaarts-Wellen. Zondag om 15u00 speelt Helson tegen 

Betekom. 

 


