
Met de jeugd naar RKC Waalwijk  

 

Op vrijdag 1 december 2017 zijn we met de jeugdafdeling voor de tweede keer sinds onze 

amateurpartnerschap naar een thuiswedstrijd van RKC Waalwijk geweest. Dit keer was Helmond 

Sport de tegenstander.  

 

Om 18.00 uur was het voor iedereen verzamelen op de voetbalwei om daar met een bus van Milot 

Reizen welke door Rinus Kievit was geregeld en via de Club van 50 financieel beschikbaar was 

gesteld. Bij aankomst werden ons de kaarten toebedeeld en konden we naar binnen om ons grote 

spandoek op te hangen. Jan Willem van der Werken, onze tussenpersoon met het 

amateurpartnerschap van RKC Waalwijk, had voor een groot spandoek gezorgd.  

 

Na een goeie warming-up die we zelf ook wel konden gebruiken werd de bal afgetrapt op een 

spekgladde kunstmat. De eerste helft was RKC de betere partij maar gescoord werd er nog niet. In de 

rust van de wedstrijd mochten onze jongens en meisjes van de JO11 shoot out penalty's nemen 

tegen de leeftijdgenoten uit Raamsdonksveer. Een hele leuke ervaring om dit te mogen doen. De 

penalty's werden iets beter door de tegenstander genomen. Maar we hebben ons ingehouden 

anders zouden we gescout worden door RKC en waren wij de jongens al vroegtijdig kwijt.  

 

Nadat de aftrap werd genomen voor de tweede helft kwamen onze spelertjes weer op de tribune om 

het restant van de wedstrijd te bekijken. RKC ging meer naar voren voetballen wat uiteindelijk een 

doelpunt opleverde van Greene. Dit bleek een oud Feijenoorder te zijn zoals we dat we de 

meegereisde kameraadjes vernomen hadden. Na de 1-0 was er nog 1 kans voor Helmond Sport te 

noemen maar deze ging gelukkig niet in de goal zodat RKC met 1-0 zegevierde.  

 

Na de wedstrijd zijn we de warme bus gaan opzoeken om van onze bevroren tenen af te komen. Al 

met al een leuke ervaring rijker en hopelijk kunnen we snel weer eens een keer naar de wedstrijd.  

 

Via deze weg willen wij nogmaals de mensen bedanken die dit mogelijk hebben gemaakt. Jan Willem 

van der Werken voor het regelen van de kaarten, Rinus Kievit voor het regelen van de bus en de 

leden van de club van 50 voor het beschikbaar stellen van de financiële middelen.  

 

Met sportieve groet,  

 

De jeugdcommissie 


