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Coach Legn van Teeffelen gaat v(xrr negendeþar b¡¡ RKPVI

De rust regeertbit RKP\A/
Ðrivere prestaties

rormden de rode
lraad bij RKPVV
je laatste jaren. Dit
aar is alles anders.
liif rt*: !4lasroe i:
RKPW
Boerdonk

larry Weerts
lelmond
m de legendarische
Franse trainer Guy
Roux(meerdan
veertigjaar coach

van Auxerre) te
venaren, heeft Leon van Teeffe:n nog een lange weg te gaan,
raar zijn naam is stilaan onlos-

rakelijk verbonden met RKPW.
,fgelopen weet verlengde hij zijn
cntract bii de vijftleklasser. Na de
omer begint de Helmonder aan-

A Joey van Lieohout was gisteren van grote waarde voor RKPW;
boog de O:1 achterstand van de
Helmondèrs tegen Boerdonk met twee goals om.naar eên 2.1 voorsprong FóroRENÊMAt\tDERsrForoMzuLENHo

ijn negende seizoen op Sportark Warande, naar hedendaagse
raatstaven een eeuwigheid. Zeer afgezet tegen de recente perielen in het Helmondse amateuroetbal (vier oefenqneesters stap:n voortijdig op ofwerden ont.agen) is de dug-out bii

RKPW

.

enbakenvanrust
Voor Van Teeffelen is ziin lange
erblijf bij RKPW vanzelßpreend.,,|e bent een clubman ofie
ent het niet." Zijn sociale inborst
rordt gewaardeerd, Voorzitter |os
lapak: ,,Leon is iemand die niet
lleen praat, maar ook luisterL"
n natuurlijk, erwaren minder
:uke tiiden. Povere prestaties
rrmden zo'n beetje de rode
raad invoorgaande jaren. Dit
:izoen gaæ het RKPW echter
ror de wind, tot tevredenheid

rn Van Teeffelen. Zijn ploeg

staat op een keuriç vierde plaatg
die het na de thuiszege op Boerdonk (4-r) vasthield. Zo is er eindeliik weer eens wat optimisme
te voelen bij de Patronaats Voetbalvereniging.,,Een plek bii de
eerste vijfwas onze doelstellíng.
Maar'die stellen we nu naar bovén
bij: een stek bij de eerste vier", aldusVanTeeffelen.

Versterk¡ngen
Het betere presteren is makkelijk
te verklaren. Het elftal van Van
Teeffelen kreeg enkele versterkingen. Neem biivoorbeeld

f

effrey

Perts, die met zijn demarrages de

voorhoede gevaarlijker maakt.
Ook tegen Boerdonk was Perts
(die in hetverleden al bij RKPW
voetbalde maar na omzwervingen via Sterksel en FfW weer te-

rugkeerde op De Warande) een
bepalende speler. Hij bracht |oey
van Lieshout in stelling die na
het Boerdonkse openingsdoelpunt de r-r maakte. Na de pauze
trofPerts twee keer doel. TUssendoor bracht Van Lieshorrt ook de
z-r op het scorebord.
Een keeper die afen toe een

r-r

Zo voorkwani hii dat de ploe;

van de Stiphoutse trainerJan Nc

ten met een voorsprong ging rus
ten. Ook een bepalende speler b

R[(PW

ft

is de van Rood Wit'62
overgekomen Mike van der Zanden. Bij de derdeklasser werd hij
meestal in de achterhoede gepos
teerd, maarbif RKPW ontpopt
hii zich dit seizoen tot spelmake:
Bieden zijn steekballen geen soe
laas, dan gooit loopwonder Iliass
Benhija er een rush tegenaan. Va
Teeffelen: ,,Op de training worden anderen al moe als ze naar

-Leon

Alles bii elkaar opgeteld heeft
een veel sterker team da
vorig seizoen en gloren er mooie
tijden. Van Teeffelen:,,Gelukkig,
want plezier en prestaties gaan
toch hand in hand."

pingel tegenhoudt, het helpt ook.
Dit deed Jeroen Munsters tegen
Boerdonk bij een tussenstand van

Een plekbiideeerste
viif was ons doel, dat
stelþn wenu bii naar
pþkie bii eerste rier
van Teeffelen

hemkijken"
RKPW

