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Racing Boys moet waarschlinliik
verder met alleen nog recrean-
tenteams. ,,Die rituelen rond het
eerste elftal ga ik wel missen."

Harry Weerts
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Bij god en vrèèk is alles muggelik.
Deze gevleugelde uitspraak van
Helmonder Henk van Eiik, ver-
eeuwigd op een muur ín de kan-
tíne op Sportpark't Vreek, vat tref-
fend de ínborst van voetbalclub
Racing Boys samen. Gezelligheid
en broederschap gaan voor de
prestaties. ,,Dus ook zonder eerste
elftal komen we er wel."

Volgend seizoen dragen ver-
moedelii k allee n recreantenelftal-
len de rcod-zwarte shirts van het
bescheiden clubie uit het Deur-
nese buurtschap Vreekwijk. Het
huidige eerste elftal besloot deze
week om volgend seizoen recrea-
tiefte gaan voetballen. Clubman
in hart en nieren Huub Slijpen
moest even slikken. ,,Maar bii deze
club is plezier het grootste goed.
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-Huub Slijpen
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'Ook zonder eerste elftal komen we er'

\êel jongens in het eerste worden
een iaartje ouder. Sornmigen heb-
ben kínderen en willen op zondag
meer tijd met hun gezin door-
brengen. Het is allernaal te begrij-
pe11."

Pintie
Aangezien Racing Boys geen
jeugdelftallen keng is de kans
groot dat komend seizoen geen
eerste elftal de weí in kan worden
gestuurd op't Vreek. Ofeen com-

pleet vriendenelftal moet over-
stappen van een van de verenigin-
gen uit de buurt. Dat gebeurde in
2oog ook al. Een groep voetballers
van SV Deurne stapte over naar
Racing Boys, omdat ze bij die club
wél samen mochten voetballen.

Daarmee werd na een klein de-
cennium het eerste elftal van het
clubje weer nieuw leven ingebla-
zen. Sliipen: ,,Die lange periode
zonder eerste elftal overleeftlen
we ook. Dus dit is nog niet het
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einde van Racing Boys."
Die influx vanuit SV Deurne

leidde zelfs tot een kampioen-
schap. De kwetsbaarheid van een
kleine vereriiging als Racing Boys
is echter nu ook weer duidelijk ge-
worden.

Er is geen voedingsbodem zoals
een aangrenzende woonwijk met
veel ionge gezinnen, dus is aanwas
van buitenafde kurk waar Racing
Boys op drijft. Slijpen heeft voet-
ballers in zijn vijftig iaar bij de

club (hii werd daar in januari voor
gehuldigd) zienkomen en gaan.
De ene wat getalenteerder dan de
ander. Gemene deler: ze houden
vaak van een pintie.,,Dranken-
handel Winters zegt dat wij meer
bier afnemen dan menig Deurnes
cafê."

Zelfkwam Huub Sliipen in de

iaren zestig vanuit Venlo naar
Vreekwijk, voor de lieftle. Hij
huwde een zuster van lan Veltho-
ven, een van de oprichters. Tot op
de dag van vandaag voetbalt Ra-
cing Boys op het perceel van de fa-
milie Velthoven, dus is Slijpen als
een manusje-van-alles nog zeet
actiefbii de club.

Hutspot
Lang beheerde hij de kantine en
geen moeite was hem te veel. Als
een speler hutspot wilde eten,
kookte hij die. ,,Vroeger was het
altiid dringen in de kantine. Voor
de kinderen smeerde ik boterham-
men met hagelslag. Ik mis die tij-
den. Ook mis ik de barbecues díe
onze vriendschappelijke toer-
nooien afsloten." Toch houdt
broederlieftle Racing Boys nog wel
even op de been, denkt hii.,,Maar
die rituelen rond dat voetbal in het
eerste elftal, ik ga het toch wel
missen. De soms verre uitwed-
striiden, de clubvlag in de mast, de
opstelliígen die worden voorgele-
zen.Dat dreigt nu weg te vallen."


