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Racing Boys balanceert in reserveklasse op flinterdun koordje. Maar gemoedelijke inborst club is 

nog intact. 

 

HARRY WEERTS 

DEURNE 

 

Het is zaterdagmiddag drie uur. Tweeëntwintig kerels van eind twintig, begin dertig staan op een 

winderig veldje op 't Vreek aan de aftrap van de wedstrijd Racing Boys - SV Deurne 6. Het hadden er 

trouwens ook zomaar 21 kunnen zijn (zou het handjevol toeschouwers het serieus in de gaten 

hebben gehad?), want elf voetballers op de been brengen is geen sinecure bij eerstgenoemde 

vereniging. 

 

Samenvoeging 

Een jeugdafdeling heeft het bescheiden clubje in het Deurnese buitengebied niet. En van de 

seniorenelftallen loopt Racing Boys ook niet bepaald over. Nog maar kort geleden werden het derde 

en tweede team wegens krapte samengevoegd, waardoor er nu nog maar twee zijn overgebleven. 

Het eerste voetbalt sinds kort in de anonimiteit van de reserveklasse, tegen 'bierelftallen' als het 

zevende van Someren en Bruheze-4. En die betiteling past eigenlijk ook wel bij het rood-zwarte 

vaandelelftal uit Vreekwijk.  
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Door het langzaam wegebben van de 'topsportbeleving', afmeldingen wegens vakanties of iets te 

gezellige feestjes van de zaterdagen ervoor en de veel te dunne spoeling kwam het elftal vorig jaar 

tot de conclusie dat prestatiegericht voetbal niet langer haalbare kaart was. Dus werd de vijfde klasse 

voor standaardteams ingeruild voor de reserveklasse. ,,Als acht man tegelijk op vakantie zijn en je 

hebt geen passende vervangers, dan laat je de woorden 'moeten winnen' wel los'', volgens voetballer 

Yuri Martens. En dus trapt Racing Boys niet langer meer op zondag om half drie af. ,,Lekker zo'', haalt 

zijn ploegmakker Willem Ketelaars opgelucht adem. ,,Je was steeds je hele zondagmiddag kwijt.'' 

 

Krijtlijnen 

Nu lopen de elf uit Vreekwijk meestal op zondagochtend tussen de krijtlijnen. De pot tegen Deurne-6 

vindt echter op zaterdagmiddag plaats. Het is immers een heuse derby - door Deurne-clubwatcher 

Henk Driessen gekscherend tot 'The Battle van De Peel' gedoopt - en bovenal een weerzien met oude 

makkers. Het gros van Racing Boys heeft immers een achtergrond bij de buren. Aanvaller Bart van 

Schijndel en goalie Luuk Verhaegh schopten het zelfs tot het eerste van de toenmalige hoofdklasser. 

Het middenrif van de Boys stapte zo'n acht jaar geleden over van lagere elftallen van SV Deurne. 

Huidig Racing Boys-trainer Tom van Ansem zag toen de ene naar de andere ploegmakker afhaken bij 

Deurne-7, maar zelf bleef hij zijn ploeg trouw. ,,In die dagen draaide bij Deurne alles om presteren. Er 

was weinig ruimte voor vriendenteams. Kwam het derde spelers tekort, werd het aangevuld met het 

vierde.'' Jaren later maakte Van Ansem op voorspraak van zijn oude kameraden alsnog de overstap 

naar 't Vreek, als trainer. Maar al ging hij zelden in de dug-out zitten, dan zou het waarschijnlijk nog 

niet veel verschil maken; meestal zet Racing Boys de tegenstander met speels gemak opzij. Ook 

zaterdag: 6-1. ,,Ik zorg ervoor dat de randzaken netjes geregeld zijn'', relativeert Van Ansem 

grinnikend. ,,Want hoe je moet voetballen, hoef je die jongens niet uit te leggen.'' 
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Weddenschappen 

Het eerste van Racing Boys zou mits compleet nog met gemak mee kunnen in de vijfde klasse. 'Maar 

vijfde of achtste, wat doet het ertoe?' is de heersende opvatting. Nee, dan liever in een gemoedelijk 

sfeer tegen je ouwe ploegmakkers voetballen, met alle ongedwongenheid en vriendschappelijk van 

dien. Het gaat meer om persoonlijke twisten dan de punten. Zo heeft Boet van Achterberg (zowel 

supporter van Racing Boys als Deurne-6) meerdere weddenschappen lopen met bladen bier als inzet.  
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Diezelfde Van Achterberg heeft ook alvast een weddenschap gesloten voor de return. Wint Deurne-6 

die pot, dan mogen spelers van Racing Boys vanaf de elfmeterstip op Van Achterbergs blote 

achterwerk schieten. 

En met de spelregels wordt nog weleens een loopje genomen. Als voorbeeld: Boys-speler Jurjen 

Wispelweij wordt door arbiter Jan Lutters (een SV Deurne-man) van het veld gestuurd wegens 

commentaar, maar tien minuten later strijkt de arbiter alweer over zijn hart. 

 

Bier 

Het toont, aan de inborst van Racing Boys is nog altijd niks veranderd. Nog altijd vloeit het bier 

rijkelijk in de bescheiden kantine. Nog altijd is het handjevol gammele tafeltjes op het terras vóór de 

kantine het favoriete stekkie van het gros der toeschouwers. Nog altijd bakt manusje-van-alles Toon 

Adriaans de frietbolletjes bruin. Nog altijd galmt het schaterlachen van barvrouw Jet Swinkels over 

de weidse velden van 't Vreek. Dat daar nu geen maïs op staat, scheelt een slok op een borrel. ,,Als 

we voorstonden schopten we de ballen heel de tijd uit. Dan kon de tegenstander de maïsvelden in. 

Veel tijdwinst dus'', grinnikt ex-selectiespeler Bram Vannisselroy. 

Kortom, Racing Boys ademt nog steeds plezier en gemoedelijkheid. Pizza's en bier worden gretig 

rondgedeeld tijdens de 'derde helft'. Intussen beseft iedereen dat het koordje flinterdun is op 't 

Vreek. De kans dat de club op korte termijn terugkeert in de standaardklassen is nihil. ,,Sowieso 

zullen wij dat niet meer doen'', volgens spits Bart van Schijndel. ,,De reserveklasse bevalt ons prima. 

Maar als we over een jaar of drie, vier stoppen, moet er echt een team van buitenaf komen.'' 

En zo is de toekomst ongewis op 't Vreek. Maar dat was wel vaker het geval in de halve eeuw dat 

Racing Boys bestaat.  
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