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VOETBAL - VIERDE NATIONALE C

Geudens: “Het deed 
deugd om te scoren”
Sint-Lenaarts
De Eesterploeg won 
zaterdagavond in het 
Limburgse Herk-de-Stad 
met overtuigende cijfers: 
1-5. Opvallend was dat 
de spitsen, Geudens, 
Stevens en Van Elven, alle 
doelpunten scoorden.

Maar het zware verlies in Vos-
selaar behoort daardoor bij veel 
spelers, trainer, bestuur en sup-
porters nog altijd niet tot het ver-
leden. “Daar zal nog een seri-
euze serie van opeenvolgende 
overwinningen moeten op vol-
gen”, verkondigt trainer Dirk 
Van Rillaer. “Voor mij is en blijft 
het nog altijd een grote schande, 
die niet met een reeks van zes op 
zes is weggewist. Er moet nu ook 
nog tegen Spouwen en De Kem-
pen gewonnen worden. Vroeger 
zou ik voor de twee opdrachten 
met vier op zes tevreden zijn ge-
weest, maar nu ben ik dat niet. 
Het moet zes op zes worden. 
Trouwens, buiten Neerpelt kun-
nen we iedereen aan.”

Kenny Geudens, zaterdagavond 
goed voor twee treffers, is van de-
zelfde mening als zijn coach toege-
daan. “De 1-5 winst wist nog altijd 
dat zware verlies niet uit, maar we 
kunnen er verder niets meer aan 
veranderen. Het is voorbij”, ver-
telt Kenny Geudens, die net als het 
hele team  vertrouwen tankte uit de 
overtuigende winst op Herk. “Het 
was zeker een verdiende overwin-
ning en vooral onze eerste helft was 
goed. We waren eindelijk nog eens 
goed bij de pinken op gebied van af-
werking.”

“Geslaagde zaterdagavond”
Opvallend is dat drie aanvallers Opvallend is dat drie aanvallers 

scoorden. “Stijn Van Elven en ikzelf 
hadden er deugd van”, weet Geu-
dens nog. “We komen altijd samen 
naar de trainingen en voelden dat 
er doelpunten van ons werden ver-
wacht. Lucas Stevens viel boven-
dien heel goed in. Met twee assists 
en een treffer mag hij van een ge-
slaagde zaterdagavond spreken. We 
staan met de ploeg terug onder de 
mensen en moeten nu uit de volgen-
de twee opdrachten proberen zes op 
zes te halen”, besluit Geudens.zes te halen”, besluit Geudens.
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