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Jonas Geerts: “We zijn nog niet dood”
De Kempen
Er is opnieuw een 
vleugje hoop voor FC De 
Kempen. Met Vervoort 
als matchwinnaar en 
een gretige Geerts als 
opvallende smaakmaker, 
pakte geel-blauw een 
gouden driepunter op 
Everbeur: 2-3.

“De ontlading is enorm”, glun-
dert Jonas Geerts, die zich de 
volle negentig minuten de ziel 
uit het lijf liep. “Hier hebben we 
lang op gehoopt. Op Veldwezelt 
zorgden we voor een zeldzame 
stunt, maar nadien konden we 
daar geen gevolg aan breien. Te-
gen Everbeur was het nog meer 
dan de match van de laatste kans. 

En dan dit? Vooraf hadden we afge-
sproken alle druk van ons af te gooi-
en en te spelen voor wat we waard 
zijn. Die druk maakt het alleen maar 
erger.” 

“Onze prestatie mocht gezien wor-
den. We kwamen twee keer op ach-
terstand, maar we hebben daar als 
groep telkens goed op gereageerd. 
In tegenstelling tot de voorbije we-
ken, zijn we erin blijven geloven. En 
voorin bewees Vervoort zijn waarde. 
Voor ons is het ontzettend belang-
rijk dat Toon terug is. Hij weegt op 
een defensie en hij scoort. Een spits 
die scoort, maakt het gemakkelij-
ker voor de andere jongens voorin. 
Ik hoop dat hij vertrokken is. Bij zijn 
eerste doelpunt recupereerde hij een 
verloren bal, en bij de winninggoal 
werkte hij een diepe bal van Van de 

Poel prachtig af. Zelf kan ik dat niet 
zo goed, dat heb je in de eerste helft 
wel gezien (toen Geerts tot twee keer 
toe vergeefs trachtte te scoren, red.). 
Maar of ik nu zelf scoor of niet, dat 
speelt niet zo’n grote rol. Het is voor-
al deze winst, die erg belangrijk is 
voor een jonge groep als de onze. 
Want we moeten niet rond de pot 
draaien, we verdienden heel wat 
meer dan de zes punten die we tot 
vandaag verzameld hadden.”

Zo is er plots opnieuw hoop? “We 
waren ziek, maar we zijn nog niet 
dood, helemaal niet. Het zal na-
tuurlijk niet gemakkelijk worden. 
Het is niet omdat we nu drie punten 
pakten, dat het behoud al een feit is. 
Maar hoe moeilijk ook, we moeten 
er blijven in geloven.”er blijven in geloven.”
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Jonas Geerts in een kopduel 
tegen Everbeur. FOTO ANDRÉ VERHOE-
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