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Voor degenen die niet op de nieuwjaarsreceptie zijn geweest volgt hier nog de nieuwjaarsreceptie van de voorzitter. 
In zijn nieuwjaarsspeech doet de voorzitter een oproep aan de leden om je aan e melden als (club)scheidsrechter en 
als lid van een nog te vormen jubileumcommissie. 

Namens het bestuur en jeugdbestuur van Rood–Wit’67 wensen wij u allen een goed, gezond en sportief 2016 toe. 
Als we terugblikken naar het afgelopen jaar, is er best veel gebeurd met onze leden, oud leden  en vrijwilligers op ge-
bied van gezondheid.
Van Sjef Coenegracht, oud voorzitter en medeoprichter van onze vereniging, kregen wij het bericht dat hij overleden 
was. Jef die 10 jaar lang de beste krachten heeft gegeven aan onze vereniging als voorzitter. 
Ook door het tijdelijk wegvallen van diverse vrijwilligers om gezondheidsredenen ontstond er een situatie die moeilijk 
leek om deze in te vullen. Vanuit de kracht die onze vereniging bezit kwamen er andere krachten boven die vervol-
gens het onderhoud op een voortreffelijke manier hebben opgepakt. Ik kan niet genoeg benadrukken om aan te ge-
ven hoe groot de waardering uit gaat vanuit het bestuur, naar de vrijwilligers toe.
Ook onze jeugdafdeling groeit ieder jaar met de nodige successen. Het vinden van een goede jeugdcoördinator zou 
het geheel versterken. Ook hebben zij weer diverse kampioenen gehad aan het einde van het jaar met daarbij een 
geweldige activiteitenkalender. Hier is zeker een compliment en dank op zijn plaats.
Als we verder 2016 in kijken, gaat dit een bijzonder, maar ook een belangrijk jaar worden. 
Ik wil u daarom een aantal zaken geven waar wij als bestuur mee bezig zijn.
Wij hebben op dit moment contracten met 3 hoofdsponsoren, Nyrstar Budel-Dorplein, Plus Budel- Schoot en Verest uit 
Budel. Deze contracten lopen op 30 juni van 2016 af. Het zal zeker spannend worden of die sponsoren een vervolg 
hieraan willen geven.
Een lichtpuntje hierin is te melden dat wij met sponsor Verest Sportkleding te Budel en Hummel een principe akkoord 
hebben bereikt voor de komende 5 jaren. Met de 2 overige sponsoren volgt een gesprek in januari van dit jaar.
Ook met de Budelse Brouwerij lopen gesprekken omdat het contract eind maart 2016 afloopt. Ook zijn wij in gesprek 
met een andere brouwerij. Het streven is om bij de start van komend seizoen duidelijkheid te hebben over de invul-
ling. Verder hebben vanuit de jaarvergadering enkele leden aangegeven positief te willen meedenken over een an-
dere opzet van de kantine binnen de financiële mogelijkheden. De eerste gesprekken met deze mensen hebben reeds 
plaatsgevonden.
Verder maakt het bestuur zich best zorgen over de hoge energierekening en daarom is men bezig te kijken waar er 
nog besparingen mogelijk zijn. Men moet hierbij denken aan de mogelijkheid tot het plaatsen van zonnepanelen en/
of warmteregeling van buiten het gebouw zodat de verwarming uitge- zet kan worden als er activiteiten niet door-
gaan.
Ook loopt er een onderzoek om verzekeringen aan te passen aan de huidige tijd. Er hebben enkele  taxaties plaats-
gevonden en het wachten is nu op de reacties van de verzekeringsmaatschappijen. Hier is de insteek de juiste waar-
des in beeld te hebben door taxatie met daarbij een aanvaardbare prijs. Dat wil niet zeggen dat het goedkoper 
wordt maar wel dat alles verzekerd is volgens  de tijd waarin we nu leven.
Het bestuur heeft in de vergadering van december besloten om het jaar 2017 aan te merken als een jubileumjaar om-
dat wij dan als fusievereniging 50 jaar bestaan. Diversen zullen zeggen dat wij bestaan vanaf 1929 voor een deel 
is dat juist maar wij zouden Dorplein te kort doen en daarom is gekozen het jubileum te vieren vanuit de fusie 1967. 
Deze fusie was tussen Budel-Schoot en Budel- Dorplein.
Het bestuur en jeugdbestuur hebben al enkele wensbeelden besproken die mooi passen in het programmaplaatje van 
een jubileum waarbij de gemeenschap hierbij  betrokken gaat worden.
Zeker is dat wij als vereniging geen grote risico’s zullen nemen en een verantwoord programma zullen nastreven.
Daarbij  komt nog het streven dat wij vorig jaar uitspraken dat door de opkomst van een zeer goede lichting spelers 
een kampioenschap of promotie zeker tot de mogelijkheden behoort. Dat zou mooi passen in het jubileumjaar. De re-
sultaten van heden versterken deze gedachtengang.
Dames en heren als dit alles voorbij komt kan men dan denken dat ik ondanks mijn leeftijd zeg dat ik  dit nog graag 
mee zou willen maken, om vervolgens een stap terug  te doen. Deze mededeling geeft anderen de mogelijkheid om 
zich nu reeds voor te bereiden door zich nu aan te melden voor het installeren van een activiteiten-commissie en ver-
volgens door te stromen naar een vacature in het bestuur en/of jeugdbestuur.
Een jubileum valt of staat met steun vanuit de vereniging en zijn commissies een must voor het doen slagen. 
De  uitdagingen die zojuist voorbij kwamen moeten de inspiratie en trots zijn op alles wat wij bezitten. Het aantal se-
nioren is dit jaar gegaan van 4 naar 5 elftallen. Een knappe prestatie voor ons als vereniging met daarbij alle leef-
tijdsgroepen ingevuld vanuit de jeugdafdeling.
Zelf ben ik ervan overtuigd dat als wij achter dit alles gaan staan en samen opnieuw leven in de brouwerij brengen 
dit zeker nieuwe leden zal opleveren.

NIEUWJAARSSPEECH VOORZITTER, DAMES EN HEREN JANUARI 2016
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De keuze van de hoofdtrainer en staf  is gemaakt. 
Verheugd kan ik u melden dat Rood-Wit’67 in goed overleg heeft besloten door te  gaan met Eric Schroijen in het sei-
zoen 2016/2017. Wij zijn er van overtuigd dat Eric de enige juiste keuze is.
William Derks de rechterhand van Eric heeft ook aangegeven het komend seizoen hulptrainer te zijn. William heeft 
het afgelopen seizoen aangetoond dat hij ook past in het geheel. 
Door het plotselinge vertrek van Noud van Leeuwen is er een vacature ontstaan.
In overleg met de adviescommissie, trainer 1ste elftal, hulptrainer, dagelijks bestuur is besloten om per 1 januari tot 
30-6-2016 als trainer van het 2de elftal Willy van Adelberg te benoemen.
Willy zal op de dinsdagen, donderdagen en zondagen de leiding hebben over het 2de elftal.
Wij zijn er van overtuigd dat Willy zal passen in de groep waar hij leiding aan gaat geven. Samen met Eric en Wil-
liam is de leiding van het eerste en tweede elftal in goede handen.
Wel ontstaat hier een probleem bij de scheidsrechters door het wegvallen van Willy. Ik roep onze leden op om de uit-
daging aan te gaan om Willy te vervangen als scheidsrechter, wie durft?
Verder zijn wij trots dat ook Jos Hendriks als leider van het eerste elftal, Charles Aarts als grensrechter, Thieu Roost 
als keeperstrainer en Toon Claassen als verzorger in het seizoen 2016/2017 deze taak weer op zich nemen. Stefan 
Beerten heeft aangegeven als leider van het 2de elftal dit seizoen af te werken en verder via zomeravondvoetbal te 
kijken of hij toch weer aan voetballen toe kan komen.

Beste Rood–Witters,
Het  doel van deze toespraak was om u te informeren wat er leeft binnen ons bestuur en jeugdbestuur. Als bestuur 
staan wij niet alleen voor deze belangrijke beslissingen, maar  roepen u allen op om zich vanaf heden op te geven 
om zitting te nemen in een te vormen commissie die er moet komen als men van het jubileumjaar een bijzonder jaar 
wil maken.
Ook bevelen wij de loterij bij u aan om zodoende jaarlijks een 10 tal mensen de cursus AED te laten volgen, dit is in 
ons aller belang. Deze loten kosten € 0,50 per lot,12 voor € 5,- of 25 voor € 10,-.
Dames en heren ik denk dat dadelijk na de huldiging van Marcel Rademaekers 40 jaar lid, en Rob Geven de zoon 
van Jac en Truus die vandaag helaas verhinderd is, er voldoende stof aanwezig is om deze middag voort te zetten.
Maar voordat ik hier toe over ga wil ik u allen nogmaals een goed en gezond 2016 toewensen.
Onze sponsoren bedanken voor de financiële bijdragen en steun in het afgelopen seizoen.
Onze vele vrijwilligers te bedanken voor hun inzet en hoop op de medewerking dit jaar.
Ook onze supporters zijn wij dankbaar dat zij zowel bij uit- als thuiswedstrijden aanwezig zijn. Dit wordt zeer ge-
waardeerd door bestuur, spelers en de staf. 
Dames en heren verder ik wens u allen nog een fijne middag toe.

SPEECH 40 JARIG JUBILEUM MARCEL RADEMAEKERS

Marcel melde zich aan als lid van onze vereniging op 1-7-1975.
Marcel was de oudste zoon van Jac en Roos en was de oudste van de 3 zonen die allen lid zijn of geweest zijn. 
Zelf heb ik Marcel niet alleen als speler bewonderd maar ook als een lid die zeer collegiaal was in het veld, sportief 
en weinig gele of rode kaarten heeft gekregen. Hij stond altijd voorop als er wat geregeld moest worden, als het over 
feesten ging. 
De uitstapjes van het 4e elftal staan mij allen nog bij, dit was jaarlijks een feest.
Marcel is begonnen in 1975 in de c-jeugd en zijn eerste trainer was Miel Kuijpers.
In het seizoen 1987/1988 werd Marcel een vaste kracht in ons eerste elftal onder leiding van Ad Verdonk. Ver-
der heeft Marcel in de perioden die hij in het eerste elftal voetbalde nog getraind onder Gerard Brouns, Wim van de 
Dungen en Cor van Bommel.
In het seizoen 1997/1998 is Marcel in een lager elftal gaan spelen.
Verder is Marcel in deze 40 jaar nog gehuldigd voor zijn 25 jaar lidmaatschap. Verder nog voor zijn 250 en 400 
gespeelde wedstrijden. In het seizoen 2010/2011 speelde Marcel zijn 500ste wedstrijd.
Kort samen gevat een periode waar je als speler trots op mag zijn, maar zeker ook als vereniging.
Ik wil namens het bestuur en leden, Marcel maar ook zijn vrouw Alien, die altijd zijn steun en toeverlaat was, felici-
teren met dit jubileum en wensen hem nog veel voetbalplezier toe in een goede gezondheid. We hopen je nog lange 
tijd hier te mogen begroeten.
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CLUBGRENSRECHTER BUITENSPEL 

De assistent-scheidsrechter in de lagere voetbalklassen dreigt volgend seizoen grotendeels buitenspel te worden gezet. 
De landelijke voetbalbond KNVB onderzoekt de mogelijkheden om een einde te maken aan ergernis nummer een in 
het amateurvoetbal: de veelbesproken clubgrensrechter en de soms partijdige beslissingen.
Zaterdag 13 februari is daartoe in het district Oost in de categorie B-junioren een experiment begonnen. Grensrech-
ters mogen niet langer vlaggen voor buitenspel, de scheidsrechter moet dit in het vervolg zelf inschatten.
Volgens KNVB-woordvoerder Koen Adriaanse blijkt uit onderzoek dat de zogenoemde clubgrensrechter een van de 
grootste ergernissen in het amateurvoetbal vormt. Bekeken wordt hoe daaraan een einde kan worden gemaakt. 
Volgens de zegsman worden er gedurende de tweede helft van deze voetbalcompetitie drie nieuwe spelvarianten on-
derzocht. „In district West I is in de week van 6 februari al een test van start gegaan waarbij assistent-scheidsrechters 
niet wisselen van speelhelft. Zo zullen ze dus één helft bij hun eigen team vlaggen en de andere helft bij de tegenstan-
der.”
Behalve de proef in district Oost, waarbij de scheidsrechter dus zelf beoordeelt of er sprake is van buitenspel, begint 
er binnenkort in Zuid II een derde variant, waarbij zonder grensrechters wordt gespeeld.
De diverse opties zijn afkomstig uit het buitenland. „In de ons omringende landen is namelijk al ervaring opgedaan 
met de verschillende spelvarianten”, aldus Adriaanse. „Het niet meewisselen van helft doen ze bijvoorbeeld al in 
Duitsland; in Denemarken mag de grensrechter niet meer voor buitenspel vlaggen en in België wordt geheel zonder 
grensrechters gespeeld.”
Volgens Adriaanse wordt aan het eind van het seizoen de balans opgemaakt, waarna wordt bekeken welke variant 
het seizoen 2016/2017 wordt ingevoerd. „Dit geldt overigens alleen voor de lagere klassen. In de hogere regionen 
van het amateurvoetbal worden immers onafhankelijke clubgrensrechters ingezet en speelt dit probleem dus niet.”
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PERSONALIA

Jubileum
Marcel Rademaekers was in 2015 40 jaar lid en Rob Geven 25 jaar lid. Wij feliciteren hen met dit jubileum.

Geboren
Lars, zoon van Rens en Eline van Mensvoort en broertje van Ruben. Lars is geboren op 19 november 2015. Wij felici-
teren de familie van Mensvoort met de geboorte van Lars. 

Overleden
Mia Schroijen – van den Kerkhof, overleden op 17 oktober 2015, op 84 jarige leeftijd. Moeder van Eric Schroijen. 
Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies.

Theo Lammers, overleden 29 januari 2016, op 89 jarige leeftijd. (Schoon)vader van Antoinet en Marcus Graafstra en 
Mat en Jolanda Lammers en opa van Joep (B1), Tom (C1), Maud (E3)  en Luc Lammers (E2).
Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies.

Wil Uytdehage, overleden 10 februari 2016, op 74 jarige leeftijd. Wil was in het seizoen 1968/1969 en 
1969/1970 hoofdtrainer van onze vereniging. Wij wensen de familie sterkte met dit verlies en danken Wil voor zijn 
inzet voor onze vereniging.

Betsie de Regter – Theeuwen, overleden 14 februari 2016, op 84 jarige leeftijd. (Schoon)moeder van Tilly en Jos Hen-
driks en Jos de Regter (ex Roodwitter), oma van Steffen en Naomi (ex Roodwitster) Hendriks. Betsie was t/m vorig 
jaar nog vaste supporster van ons 1ste elftal. Wij wensen de familie sterkte met dit verlies.

Prins(es), adjudant
Rémon Saanen (ex lid): prins van de Toeters, Bart Matheeuwsen: adjudant van Rémon, 
Quinten Jongen (D1): jeugdprins de Toeters, Lynn Rutten (E3): jeugdprinses de Toeters, 
Raúl Rodriguez (D1): jeugdprins van de Heiknuuters en Deni Martens (E1) jeugdprinses van de Heiknuuters allemaal 
gefeliciteerd met hun uitverkiezing tijdens carnaval.

Kampioen
We feliciteren de D1 en E2 met het behaalde najaarskampioenschap.

De spelers en trainers van de D1 zijn:
Daphne Beimans, Youri Beimans, Steef Damen, Sten Derks, Sophie van Haperen, Quinten Jongen, Demi ten Raay, 
Raúl Rodriguez, Keanen Rulleraad, Isa Salgado, Jens Smits, Jordy Verhees, Nick Verheggen, Kay de Werdt.
Trainers/leiders: Erik Beimans, Rob de Werdt.

De spelers en trainers van de E2 zijn:
Joep Damen, Dylan Heinrich, Mies Hompes, Luc Lammers, Jimi Martens, Yvan Rulleraad, Luca Salgado, Ryan Verheg-
gen, Noah v.d. Voirle, Dean Vos, Mika v.d Wal. 
Trainers/leiders: Richard v.d. Wal, Mat Lammers.

E-MAILADRES, TELEFOONNUMMER EN WOONADRESWIJZIGING 

Het e-mailadres aan de vereniging doorgeven heeft een aantal voordelen. Op de 1e plaats ben je sneller op de 
hoogte van nieuws uit onze vereniging. Op de 2e plaats kun je niet vergeten worden indien brieven bij jou in de brie-
venbus gestopt moeten worden, omdat van een e-mailadres een groepsadres wordt aangemaakt. Op de 3e plaats 
besparen wij ons kosten en de bezorger heeft weer minder werk. We verzoeken iedereen die zijn (gewijzigd) e-mail-
adres nog niet heeft doorgegeven aan Rood-Wit’67 dit alsnog te doen. Je e-mail zal alleen gebruikt worden voor in-
formatieverstrekking van Rood-Wit’67. Ook verzoeken we je een gewijzigd woonadres en telefoonnummer aan ons 
door te geven. Stuur je gegevens naar V.RoodWit.67@kpnplanet.nl.
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Dierenartsenpraktijk 
Budel-Maarheeze

 

U kunt bij ons terecht voor preventieve gezondszorgen, algemene 
diergeneeskunde, röntgendiagnostiek, labo-onderzoeken, chirurgie, 

tandheelkunde en hospitalisatie van zieke dieren. 

Wij geven deskundig advies over aankoop, verzorging en voeding. 
U kunt tevens voeding (dieet en normale) en verzorgingsproducten 

bij ons kopen.

SPREEKUREN BUDEL SPREEKUREN MAARHEEZE 
Cranendoncklaan 96, 6021 JV Stationsstraat 22, 6026 CV 
Tel. 0495 – 491510 Tel. 0495 - 491077 
fax 0495 – 663667  

Ma. t/m vr. 8.00 uur – 9.00 uur  Ma. Di. Do. 13.30 uur – 14.00 uur 
Ma. di. do. vr. 19.00 uur – 19.30 uur  Wo. 18.30 uur – 19.00 uur
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PROMOTIE/DEGRADATIEREGELING 2015/2016 1E ELFTAL 

De promotie/degradatieregeling voor de meeste klassen is in september gepubliceerd. Nu is bekend hoe het voor de 
lagere klassen wordt. Zoals gebruikelijk zullen de laatste 2 van iedere poule in de 4e klasse degraderen. De kampioe-
nen van de 5e klasse promoveren automatisch. Tot zover niets ongebruikelijks. 
Voor de periodekampioenen uit de 5e klasse is het dit jaar niet van belang welke periode ze winnen maar slechts dat 
ze zich daarmee kwalificeren voor de nacompetitie. De ploegen die zich voor de nacompetitie plaatsen worden dit 
seizoen namelijk gerangschikt op hun eindpositie in de reguliere competitie. Dit heeft er mee te maken dat de deelne-
mer die het hoogst geëindigd is 2 kansen krijgt om te promoveren, de andere 2 deelnemers hebben maar 1 kans (in 
het voorbeeld hierna is het Rood-Wit’67/Nyrstar dat dan 2 kansen krijgt om te promoveren). 
 
Stel de eindstand in de 5e klasse E waarin het 1e elftal dit seizoen uitkomt is als volgt: 
1. Olympia Boys (kampioen met promotie en periodetitel 1)                      
2. Rood/Wit’67/Nyrstar (2e geëindigd en periodetitel 2)       
3. ONDO (als hoogste geëindigd zonder reguliere periodetitel, neemt periodetitel van Olympia B. over)                                                                                    
                                                                                              
Vanuit deze klasse plaatsen Rood-Wit’67/Nyrstar en ONDO zich dus voor de nacompetitie. Was het eerder zo dat 
de gewonnen periode bepaalde wanneer je aan de slag ging in de nacompetitie, nu is het de reguliere eindpositie. 
                                                                                                                                                                                                           
Regeling 2015-2016 
In de eerste ronde van de nacompetitie spelen de herkansers uit de 4e klasse (nummers 11 en 12) en uit iedere 5e 
klasse de club die het hoogst geëindigd is en zich voor de nacompetitie heeft gekwalifi-ceerd. In totaal zijn dit 16 her-
kansers en 9 periodekampioenen. Om tot een even aantal te komen is er geloot en klasse 5E (waarin Rood-Wit’67/
Nyrstar uitkomt) is de gelukkige. Hiervan mag de 2e hoogste deelnemer aan de nacompetitie ook deelnemen aan de 
1e ronde (in ‘t voorbeeld hiervoor is dit Ondo). 
 
Programma ronde 1 
1) 11 4A - hoogste 5A 
2) 12 4A - hoogste 5B 
3) 11 4B - hoogste 5C 
4) 12 4B - hoogste 5D 
5) 11 4C - hoogste 5E (in dit voorbeeld is dat Rood-Wit’67/Nyrstar) 
6) 12 4C - 2e hoogste 5E 
7) 11 4D - hoogste 5F 
8) 12 4D - hoogste 5G 
9) 11 4E - hoogste 5H 
10) 12 4E - hoogste 5I 
11) 11 4F - 12 4G 
12) 12 4H - 11 4G 
13) 12 4F - 11 4H 
Alle wedstrijden met uit/thuisduel. De winnaars promoveren naar of handhaven zich in de 4e klasse. Als Rood-
Wit’67/Nyrstar in de 1e ronde de verliezer is over 2 wedstrijden dan gaat het naar ronde 2.  
 
Programma ronde 2 
14) 2e hoogste 5A - verliezer 2 
15) 3e hoogste 5A - verliezer 3 
16) 2e hoogste 5B - verliezer 1 
17) 3e hoogste 5B - verliezer 4 
18) 2e hoogste 5C - verliezer 5 (bij verlies van de 1e wedstrijd is dat Rood-Wit’67/Nyrstar)  
19) 3e hoogste 5C - verliezer 6 
20) 2e hoogste 5D - 3e hoogste 5E 
21) 3e hoogste 5D - verliezer 7 
22) 2e hoogste 5F - verliezer 8 
23) 3e hoogste 5F - verliezer 9 
24) 2e hoogste 5G - verliezer 10 
25) 3e hoogste 5G - verliezer 11 
26) 2e hoogste 5H - 3e hoogste 5I 
27) 3e hoogste 5H - verliezer 12 
28) 2e hoogste 5I - verliezer 13
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VAN DE JEUGDAFDELING

De winterstop zit er weer op en de indelingen van de voorjaarscompetitie zijn bekend.
Als we terug kijken naar de najaarscompetitie mogen we als jeugdafdeling zeer tevreden zijn.
We hadden twee kampioenen en alle teams zijn bovenin of in de middenmoot geëindigd.

Het overzicht :
A1 werd 5e
B1 werd 3e, ze verloren de laatste beslissende wedstrijd om het kampioenschap.
C1 werd 5e
D1 werd kampioen en gaan een klasse hoger spelen.
D2 werd knap 2e
E1 werd ook 2e
E2 werd kampioen. Wederom een knappe prestatie van dit team met hun leiders.
E3 werd 2e. De wedstrijd tegen de latere kampioen werd onverdiend verloren.
F1 werd 4e.

Conclusie:
Prima resultaten van alle teams. Bovendien zitten de D1 en E2 ook nog in de beker. We wensen beide teams heel veel 
succes hierbij.

Alle teams zijn in de voorjaarscompetitie opnieuw ingedeeld. Sommige teams zijn hoger ingedeeld en de A1 is zelfs 
ingedeeld in de Brabantse klasse.
We hebben in de voorjaarscompetitie een team meer ingeschreven. 
De oudere mini’s gaan door als F2. Wij zoeken nog twee trainers/begeleiders voor dit nieuwe team. De overige mi-
ni’s gaan op vrijdagavond vriendschappelijk voetballen in de kring Weert.
Wij wensen alle teams veel succes in hun competitie.

Louis van Adelberg

JAARKALENDER 2016 

Donderdag 25 februari Vergadering  zomeravondvoetbal 20.00 uur
Woensdag 2 maart Scheidsrechterscursus 
Woensdag 9 maart Scheidsrechterscursus 
Woensdag 30 maart Aanvang zomeravondvoetbal (onder voorbehoud) 
Woensdag 6 april Stagedag K.N.V.B. 10.00 uur
Zondag 10 april Huldiging Patrick Mues 250 wedstrijden
Zondag 17 april Huldiging Frank de Haas 250 wedstrijden
Zondag 17 april Huldiging Roy Matheeuwsen 400 wedstrijden
Zondag 8 mei Laatste thuiswedstrijd lagere teams, einde seizoensfeest 
Zaterdag 14 mei Jeugdkamp 
Zondag 15 mei  Jeugdkamp (1e Pinksterdag) 
Maandag 16 mei Laatste thuiswedstrijd 1e elftal 14.30 uur
Zondag 26 juni Vrijwilligersfietsdag (leden) 11.45 uur
Zaterdag 20 augustus Speeldag 1 beker standaard elftallen (beker) 18.00 uur
Zondag 21 augustus Speeldag 1 reserve elftallen A categorie (beker) ?
Dinsdag 23 augustus Speeldag 2 standaard elftallen (beker) 18.45 uur
Donderdag 25 augustus Speeldag 2 reserve elftallen A categorie (beker) 18.45 uur
Zaterdag 27 augustus Speeldag 3 standaard elftallen (beker) 18.00 uur
Zaterdag 27 augustus A/B/C/ jeugd A categorie (beker) 
Zondag 28 augustus Speeldag 3 reserve elftallen A categorie (beker) 
Zondag 28 augustus Speeldag 1 reserve elftallen B categorie (beker) 
Woensdag 31 augustus A/B/C/ jeugd A categorie (beker) 18.30 uur
Zaterdag 3 september Aanvang competitie A categorie jeugd 
Zondag 4 september Aanvang competitie standaard elftallen senioren 
Zondag 4 september Speeldag 2 reserve elftallen B categorie 
Zaterdag 10 september Speeldag 1 jeugd B categorie (beker) 
Zondag 11 september Speeldag 3 reserve elftallen B categorie (beker) 
Zaterdag 22 oktober Fair Playdag afdeling jeugd 
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COLOFON 
Een reactie op deze nieuwsbrief kunt u sturen naar:  
 
Rood-Wit ‘67 
Boszicht 230
6024 AP
Budel-Dorplein 
 
V.RoodWit.67@kpnplanet.nl

Donderdag 17 november Algemene ledenvergadering 21.15 uur
Woensdag 30 november St. Nicolaasfeest afdeling jeugd 
Vrijdag 9 of 16 december Feestavond Rood-Wit’67 20.30 uur
Zaterdag 7 januari 2017 Nieuwjaarsreceptie 20.00 uur



ROOD-WIT ‘67•NIEUWSBRIEF•FEBRUARI 9

Nyrstar Budel 

Hoofdstraat 1 

6024 AA Budel-Dorplein

Postbus 2001  - 6020 AA Budel 

T +31 (0)495 512 911 

F +31 (0)495 518 285

i

Werken bij
Nyrstar Budel?

Kijk op:
www.zinkwerkt.nl

www.nyrstarbudel.nl
www.nyrstar.com

NYRSTAR BUDEL WENST, ALS HOOFDSPONSOR VAN ROOD-WIT '67,

IEDEREEN EEN SPORTIEF EN SUCCESVOL SEIZOEN 2015-2016 TOE!

Nyrstar Budel is de enige zinkproducent in Nederland en 

gevestigd in Budel-Dorplein. Samen met circa 470 

collega’s produceren we jaarlijks zo’n 290.000 ton zink van 

zeer hoge kwaliteit. Zink uit Budel bestaat

inmiddels al meer dan 120 jaar, uiteraard niet voor niets.


