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“Me weer in kijker spelen”
Jeroen Appeltans naar Herk FC
“Me weer in kijker
SINT-TRUIDEN - Op zijn zestiende debuteerde Jeroen Appeltans in het 
eerste elftal van STVV. Hij werd gezien als een grote belofte bij de 
Kanaries, maar brak helaas niet door. Appeltans verdween uit beeld 
op Stayen, na Nieuwjaar verhuist de middenvelder naar vierdeklasser 
Herk FC. “Ik wil weer plezier krijgen in het spelletje”, aldus Appeltans, 
die enkele jaren geleden nog ploegmaat was van onder meer Eden 
Hazard bij de nationale U19.

“Bij STVV debuteerde ik op mijn 
zestiende, onder Peter Voets, in 
het eerste elftal”, herinnert Jeroen 
Appeltans zich. “Op Lierse was 
dat. Maar STVV degradeerde en 
bleef met een volwaardige eerste 
klasse-kern aan de slag in tweede. 
Wat voor mij slecht uitkwam. Bo-
vendien hield een stressfractuur 
me acht maanden aan de kant. 
Een serieuze rem op mijn carrière. 

Het zat voor mij allemaal niet mee. 
Ik was nog maar zestien en de 
verwachtingen waren hoog. Mis-
schien ben ik te vroeg in het eerste 
elftal van STVV gekomen, maar 
da’s natuurlijk praat achteraf. Ik 
hoop me via vierde klasse nu weer 
in de kijker te spelen.”
“Ik moet opnieuw plezier krijgen 
in het spelletje”, zegt Appeltans. 
“Bij de beloften van STVV 

er spelen”
speelde ik vaak goeie matchen en 
voor mezelf  bleef ik altijd alles 
geven. Toch zat een nieuwe kans er 
niet in. Als er wat veel jongens van 
de A-kern bij de beloften moesten 
opdraven, was zelfs daar geen plaats 
meer voor mij.”

Uitleenbasis
“Daarom besloot ik om het nu via “Daarom besloot ik om het nu via 
een lager niveau terug te knokken. 
Tot het einde van het seizoen verhuis 
ik naar Herk, al is de overeenkomst 
nog niet op papier gezet. Ik word 
uitgeleend, mijn contract op Stayen 
loopt nog tot de zomer van 2013. 
De voorbije jaren waren absoluut 
niet makkelijk voor mij”, besluit 
Appeltans, die vorig seizoen ook al 
eens uitgeleend werd aan Grimber-
gen. “Ik wil vooral weer spelen, dat 
primeert.” Gunter SCHOOFS

Jeroen Appeltans op een archiefbeeld met Geraerts:  Foto PhN
“Misschien ben ik te vroeg in het eerste elftal gekomen.”


