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Met een bl¡k
nieuwe spelers is

RKPW plots
hoogvlieger in de
vijfde klasse.
I'lartt¡ Weerts

l¡c¡mqd
KPWvorig seizoenen
dit iaar, het is een verschil van dag en nacht.
|os Wayers:,,Toen hadden we zes spelers die
geschikt waren voor het eerste en
zes die dat niet waren. Dit jaar gaan
we voor de top vijf" Voor de rechts-

half (fz) schijnr eindelijkweer de
zon op Sportpark Warande. RKPW
ligt op schema om al in oktober het
schamele puntenaantal van vorig seizoen (negen) te verbeteren. Bovendien liikt de totaal vernieuwde
ploeg van trainer Leon van Teeffelen
écht een vuist te kunnen maken tegen de grote jongens in klasse 5F.

Titelkandidaat Brandevoorr
dwong de stadgenoot afgelopen
weekend pas in,exuemis op de knieën (z-+). De roodhemden maakten
zowaar aanspraak op de volle buit.
Bij,een stand van z-z mocht Wayers
van elfmercr aanleggen, maar hij
miste. In de slotfase scoorde B¡andevoort twee keer. ,,We hadden abso-

luut een punt verdiend", baalt
rvVayers.,,We leverden ontzettend
veel strijd en kregen ook kansen."
Zo bleef de puntenæller op vier
staan, maar Wayers ziet perspectiel
Een week eerderwerd Boerdonk imopzii,gezecT-2,
"Tegen
de
we goed voetbal zien en als we hard werken be-

zorgeqwe dè toBpers eeuÈrvelende middag."
pie betere prestaries zijn makke_

liik

te verklaren: in het kielzog van
assistent-traíner tlheo de Corte
meldden zich een hoop nieuwe spelers aan de Goorloopweg. Waaronder ook feffrey Pens en Nino Rahael, die in het verleden al eens voor
RKPW uitkwamen. Wayers: ,,Daardoor is er nu veel meer snelheid en
dreiging in de ploeg." Al snel ontstond er cohesie, merkte de middenvelder, ,,Ondanks een korte voorbereiding vonden veel.iongens al snel
een klik met elkaar."

(l) en
Mike van der Zanden.

¡JosWayers
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kijg

je meer ruimte."
ook scheels van der Zìnden
slaatnu vaker een sapavondie over. Lar
chend:,,Ik heb nu een vriendin en
mag niet meer ieder weekend op
stap." Met ziin goede tèchniek en stsr:;
ke lichaam is Van der Zanden voþns
ziin ploegmakker Wayers van meerwaarde op het middenveld. Van der
Zanden zou aanvankeliik met een tros.
je Rood-Witters de overstap maken'
naar Helmond-lVest ,,Maar toen die
rñy'at

Gond¡tþ
Ook nieuw is Mike van der Zanden,
de 'nummer tien'van het stel Van
der Zanden (z¡) voetbalde vorig jaar
nog - meestal als back - bii derdeklasser Rood lViC6z, maar voelde ziin
conditie achteruit hobbelen. ,Ik ga
graag uit en trainde te weinig, In de
derde klasse kon ik het niet meer beþen, Hier lígt het tempo lager en

plots aanuekkeliik Met deze ploeg
moeten we voor de top viifgaanJ'
Trainer Leon va
ook plots wet te k
den: ,,We hebben nu genoeg spelers
voor twee elftallen Er zullen iongens
æleurgesæld raken.,Het is dus te hopen dat iedereen binnenboord blíift "
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