
ROOD-WIT ‘67•NIEUWSBRIEF•JANUARI

NIEUWSBRIEF 
JANUARI 2015 NR1

1

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

Nieuwjaarstoespraak voorzitter 
Namens het bestuur en jeugdbestuur wens ik u allen een goed en gezond 2015 toe.
2014 ligt weer achter ons en is het goed om een korte terugblik te werpen op het afgelopen jaar, Maar ook te kijken 
wat ons 2015 mogelijk gaat brengen.
Tijdens de vorige nieuwjaarswens gaf ik aan dat het seizoen 2013/2014 sportief best wel eens een moeilijk jaar zou 
kunnen worden omdat de resultaten van ons 1ste elftal best wel eens tegen zouden kunnen vallen met mogelijk een de-
gradatie hetgeen ook is gebeurd. Maar wat belangrijker was dat er een situatie werd  gecreëerd  die ons hoop gaf, 
en wij zeker niet moesten wanhopen omdat na de winterstop de punten wel werden gepakt. Jammer genoeg niet vol-
doende voor klassebehoud, maar men zag dat de groep groeiende was.
Doorgaan met de ingeslagen weg en dat betekende rust behouden in de vereniging. Trainer en spelers die in een op-
bouwfase zaten met diverse jeugdige spelers vertrouwen geven en uitkijken naar het seizoen 2014/2015.
Als men dat moment in beeld brengt is de ingeslagen weg een goede geweest en kijken wij terug op een goed jaar 
ondanks degradatie. Laat ons daarom vandaag 4 januari 2015 verder gaan met de goede voornemens en als een 
familie elkaar steunen en genieten van de mooie resultaten die nu behaald worden door de  jeugdafdeling  over zijn 
geheel, en met de resultaten van ons eerste elftal dat toch het presenteerblaadje is van de vereniging.
Eric onze trainer met zijn staf hebben veel energie gestoken in de afgelopen 1,5 jaar. Duidelijk was dat zij in een op-
bouwfase zaten, wat nu zijn vruchten aan het afwerpen is. Nu na 12 wedstrijden staan we op de tweede plaats in de  
kompetitie met 1 punt achterstand.  We staan op de eerste plaats in de 2de periodetitel en nummer 1 om de fairplay 
bokaal in de regio. Deze stand staat wekelijks in het weekblad de Trompetter. Een stand waar we trots op moeten 
zijn.
Op dit moment  zitten wij in de perioden van rust en feesten. Maar moeten we ook weer de accu opladen omdat op 
8 februari de topper tegen nummer 3 Egchel op het programma staat en enkele weken later koploper Obbicht op 
bezoek komt. Reden vooral naar onze supporters toe om deze agenda vrij te houden want hier wordt de competitie 
voor een groot deel beslist. Een speciale oproep vooral naar de spelers toe om je niet te laten verleiden door carna-
valsfeesten omdat dit niet samen gaat. Vooral nu er een kans ligt om kampioen te worden met mogelijk rechtstreekse 
promotie naar de 4de klasse. Realiseer je hoe mooi het is om dat mee te maken maar ook voor later, een foto in ons 
clublokaal is de herinnering die voor eeuwig vast komt te liggen.
Dit was een opsomming komend vanuit een mindere periode. Kijkend naar de periode die voor ons ligt verwacht ik 
dat de betere jaren met resultaten eraan gaan komen. Het zou mooi zijn als daarbij ook wat meer kaderleden bij 
zouden aansluiten. Ik doe regelmatig een oproep voor vrijwilligers die ons bestuur willen ondersteunen, of vrijwilligers 
die activiteiten willen helpen organiseren, of mensen die de club van scheidsrechters willen ondersteunen want zonder 
deze mensen is er geen voetbal. Ik wil  vandaag rechtstreeks naar jullie toe, en ook namens de jeugd, nogmaals een 
oproep doen om echt eens na te denken of men direct betrokken wil zijn bij het vele en goede wat onze vereniging de 
komende jaren naar ik verwacht te bieden heeft. Het bestuur heeft op de algemene ledenvergadering voorgesteld de 
contributie met meer dan 3% te verhogen. Dit was een ingreep die noodzakelijk was maar was het fijn ook de aan-
wezigen op de ledenvergadering de noodzaak hier van inzag. Deze ingrepen zijn niet leuk maar waren noodzakelijk 
en ben je als bestuur verplicht om het geheel voor iedereen inzichtelijk te houden. Ook hebben we andere voorstel-
len moet doen die minder leuk zijn. Wij hebben de taak en plicht te zorgen dat de basis structuur goed moet zijn, om 
veranderingen die ontstaan op te kunnen vangen.
Ook het hebben van een AED apparaat is een must in deze tijd en niet het alleen hebben, maar ook om het te onder-
houden. Dit brengt jaarlijks de nodige kosten met zich mee o.a. door herhalings- cursussen te geven aan mensen die 
zich hierdoor geroepen voelen. Dit doen zij in ons aller belang, en daarom bevelen wij de loterij aan die zo dadelijk 
gehouden gaat worden. Een lotje kost 0,50 cent,  12 loten voor € 5,- en 25 loten voor € 10,- en er zijn mooie prijzen 
te winnen. 
Ik wil aan het einde van deze toespraak nog 2 mensen huldigen zoals gebruikelijk is, te weten Johan Rademaekers 
voor meer dan 12,5 jaar bestuurslid zijn, en Angel Salgado voor zijn 25 jaar lidmaatschap. Ik bedank onze sponso-
ren voor hun financiële steun, de vele vrijwilligers voor hun inzet en hopen weer op de medewerking dit jaar. Maar 
ook onze supporters zijn wij dankbaar dat zij zowel bij uit- en thuiswedstrijden aanwezig zijn. Dit wordt zeer ge-
waardeerd door bestuur, spelers en staf. Zeker is ook dat Eric onze trainer het komend seizoen onze trainer zal zijn. 
En omdat Eric met de staf en spelers duidelijk bezig zijn met de opbouw van de selectie zou de slagroom op de taart 
kunnen zijn om niet alleen in het jaar 2015 kampioen te worden maar ook in het jaar 2017 en dan te promoveren.  
Vooral omdat 2017 t het jaar is dat het 50 jaar geleden is dat de fusie tussen de voetbalverenigingen van Budel–
Schoot en Budel-Dorplein is ontstaan en wij in dat jaar ons jubileum vieren.
Dat is in mijn beleving de uitdaging waar wij de komende jaren voor moeten gaan.
Tot slot wil ik u allen nogmaals een goed en gezond 2015 toewensen. 
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JOHAN RADEMAEKERS 12,5 JAAR BESTUURSLID
Dames en heren, iedere vereniging heeft op dit moment een probleem als het gaat om het vinden van voldoende ka-
derleden. Vroeger hadden wij 11 of meer bestuursleden zonder probleem, nu in deze tijd ben je blij dat er 7 zijn. Het 
geeft aan dat je heel zuinig moet zijn op de mensen die je hebt.
Ons huishoudelijk reglement geeft aan dat hij/zij die 12,5 jaar bestuurslid is, gehuldigd zal worden
Daarom huldigen wij vandaag Johan Rademaekers voor zijn 12,5 jaar bestuurslidmaatschap.
Johan is lid vanaf 1-7-1978 en is 35 jaar. In deze  35 jaar inclusief zijn jeugdjaren is hij zeer verdienstelijk geweest 
als speler voor 2de en 3het elftal en zelfs een enkele keer in het 1e elftal .Het seizoen 2001/2002 was een super jaar. 
Johan werd kampioen met het 2de elftal.
Johan is een ster in het veld voor zijn collega’s, maar is dat ook buiten het veld door zijn optreden als organisator, be-
stuurslid met daarbij zijn zeer positieve instelling. In het bestuur speelt hij regelmatig de hoofdrol en brengt duidelijk 
zijn mening in de discussie.
Johan begon op 1-7-1978 als actief lid en nu na 35 jaar lid voetbalt hij nog steeds en in die tijd ook nog eens 12,5 
jaar bestuurslid. Daarnaast is hij nu nog leider van het 4de elftal. Hij is inmiddels 10 jaar jeugdleider/trainer, zat in 
de activiteiten- en loterijcommissie. Hij is nog steeds de drijfveer van het zomeravond voetbal, contact persoon voor 
Grenskoerier en Hac, heeft zitting in onze technische commissie. Hij had ook zitting als technische adviseur in de 
bouwcommissie van ons clublokaal en nu weer in de bouw van de werktuigenloods.
Dames en heren als je dit allemaal voorbij ziet komen, vraag ik mij wel eens af wanneer en hoe doe hij dit. Ik zelf 
kende Johan als speler, maar bij mijn terugkomst  als voorzitter ontmoette ik Johan in nog andere taken namelijk wed-
strijdsecretaris, aanstellen van scheidsrechters, velden indelen, contact- persoon KNVB, samenstellen en distributie van 
de wedstrijdschema’s, regelen van vriendschappelijke wedstrijden, bijhouden van de standen, evalueren met de se-
niorenelftallen en zorgen voor de indeling van de seniorenelftallen. Tussentijds heeft hij ook nog de cursus bediening 
AED gevolgd.
Ik beleef als voorzitter maandelijks hoe Johan zijn taken vervult en beleeft. Ik durf gerust te zeggen dat je een gewel-
dig collega bent waar fijn mee  samen te werken is.
Dit alles kan men niet alleen, daar is zeker de ondersteuning van je vrouw Miranda en de kinderen bij nodig.  Ik wil 
je dan ook namens ons geheel bestuur, jeugdafdeling, en al onze leden en vrijwilligers  danken voor deze 12,5 jaar 
inzet als bestuurslid. Voor velen ben je de vertrouwensman waar men op terug valt als het ergens niet goed zit, en je 
gaat daar op een geweldige manier mee om wat een groot compliment verdiend. Daarom juist hopen wij dat je nog 
velen jaren in ons midden bent.
Johan en Miranda gefeliciteerd en bedankt namens ons allemaal.

ANGEL SALGADO 25 JAAR LID
Angel Salgado kwam vanuit het zonnige Spanje naar Dorplein omdat hier mooie vrouwen waren en er was werk. In 
het seizoen 1978/79 voelde hij zich nou verbonden met Rood-Wit’67 want je werd 
leider /trainer van de E. Dit heb je gedaan tot en met het seizoen 1989/1990 (met uitzondering van de seizoenen 
1983/1984 en 1986/1987). Toen je stopte als leider/trainer van de jeugd werd je steunend lid en tot op heden ge-
bleven, dat samen maakt dit jubileum van 25 jaar compleet.
Dat Angel vrij snel ingeburgerd was in Budel-Dorplein bleek vrij snel omdat hij niet alleen bij 
Rood-Wit ’67 actief  was, maar ook nog actief was in het bedrijfszomeravondvoetbal Je voetbalde bij  de City Boys te 
Budel. Waarom de City Boys en niet de zinkfabriek is mij niet bekend.
Naast het lid zijn is de familie een graag geziene gast op ons sportpark en altijd klaar om te helpen.
Nu zoon en kleinkinderen lid zijn geworden komt hij natuurlijk extra graag naar Rood-Wit’67. Als de kleinkinderen 
net zo goed worden als zoon Eugenio dan beloofd dat veel goeds voor ons allemaal.
Ik ben er niet achter gekomen of Eugenio en kleinkinderen de voetbalgenen van vader of moeder hebben meegekre-
gen, maar dat zij kunnen voetballen is bekend.
Altijd goed gemutst en een kopje koffie drinken iedere zondag met zijn Spaanse vrienden staat vast in zijn agenda. 
Angel ook altijd zegt ik moeten helpe, jij mij vragen, geeft aan wat voor een clubman hier voor mij staat.
Dames en heren  mogen wij vaststellen dat hier een lid voor ons staat waar wij apetrots op zijn Wij  feliciteren Angel 
Salgado en de familie met dit 25 jarig jubileum namens ons allemaal.
En spreken de wens uit  dat wij de naam Angel Salgado en familie nog lang in ons midden mogen hebben. Het ga 
jullie goed.
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CONVENANT PARACOMMERCIALISME
Op maandag 5 januari 2015 werd het horeca-convenant “paracommercialisme”  in het gemeentehuis te Budel on-
dertekend. Ook is het convenant door Rood-Wit’67 ondertekend. In het convenant zijn regels opgenomen om de niet 
reguliere horeca, de zogenaamde paracommercie zoals onder andere verenigingen niet concurrent te laten worden 
met de reguliere horeca die er hun brood mee moeten verdienen.      

AED
Op maandag 8 december 2014 hebben de hierna vermelde personen de herhalingscursus AED 
(Automatische Externe Defibrillator of kortweg defibrillator of AED) gevolgd. Het diploma werd daarmee met 1 jaar 
verlengd.

Marjo v.d. Boomen, Annemie Claassen, Francien Hoefnagels, Henrie v.d. Kruijs, Adrie v. Moorsel, Wilhelmien Peeters 
– Huijben, Tjerk Schuringa, Peter Verberne, Frits v.d. Vorst en Rob de Werdt.

GELUID BINNEN EN BUITEN WORDT AANZIENLIJK VERBETERD
Het geluid op ons sportpark was vaak slecht. Het geluid en de muziekkwaliteit binnen waren ook niet optimaal. Maar 
daar gaat verandering in komen. 
In de bestuursvergadering van december 2014 heeft het bestuur besloten dat het geluid op ons sportpark en in de 
kantine beter moet worden. 
Zo was het beeld op het grote scherm onduidelijk. De oorzaak hiervan zou de lamp zijn geweest.
Er komt een nieuwe beamer. De lamp vervangen zou bijna net zo duur zijn dan een nieuwe beamer aanschaffen. De 
keuze was dus niet moeilijk. Met een nieuwe beamer moet het beeld aanzienlijk beter zijn of het voetbal van de uit te 
zenden voetbalwedstrijden ook beter wordt moeten we afwachten. 
Het geluid rond de velden was vaak te zacht en op de achterste velden was al helemaal geen geluid. 
Er wordt een kabel gelegd vanuit de kantine naar de groene kast en een kabel van de werktuigen-loods naar de licht-
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mast op het 2e trainingsveld.
Tegen het clublokaal worden 4 hoornluidsprekers en tegen de werktuigenloods worden 2 horenluid-sprekers beves-
tigd. Aan de laatste lichtmast zullen 4 hoornluidsprekers worden bevestigd. Eventueel wordt een nieuwe lichtmast ge-
plaatst. Ook zal er een Booster versterker geplaatst worden. 
Het gevolg hiervan is dat er tijdens wedstrijden, jeugdkamp of andere activiteiten op de velden er overal goed geluid 
zal zijn. 
Er wordt een mobiele geluidset aangeschaft voor op de kampioenswagen. Tevens kan de apparatuur gebruikt worden 
bij buitenactiviteiten zoals barbecue, jeugdkamp, jeugdtoernooi e.d. omdat er een draadloze microfoon wordt bijge-
leverd. 
Voor binnen wordt een draadloze microfoon/headset aangeschaft. Indien de draadloze microfoon/ headset buiten 
ook kan worden aangesloten dan kan in de bestuurskamer de oude omroepinstallatie verwijderd worden.
Met Marcus Graafstra is afgesproken dat tijdig de aangeleverde muziek gedownload en geprogrammeerd wordt en 
indien gewenst in de kantine het nodige volume aanpast. 
De geluidsboxen (2 uitgangen) in de kantine zijn zeer verouderd en als er buitenactiviteiten zijn dan geeft dat een 
slechte uitwerking. Het bestuur heeft besloten om een vaste aansluiting aan te leggen. Vanuit de besturing achter de 
bar zal een rechtstreekse verbinding naar buiten worden aangelegd. Hier wordt een vaste aansluitdoos voor een drie-
delige microfoon gemonteerd, waardoor de draadloze set aan de buitenzijde gebruikt kan worden.
Goede berichten om te horen dat de beeld- en geluidskwaliteit verbeterd worden. De K-side is gevraagd om een fi-
nanciële bijdrage te leveren.

PERSONALIA
OVERLEDEN
Jef Rademaekers, lid vanaf 1 augustus 1952 tot en met het seizoen 1960/1961. Jef heeft in de jeugd en bij de seni-
oren van Budel-Schoot gevoetbald. Hij overleed 23-12-2014 op 76-jarige leeftijd. Wij wensen de nabestaanden veel 
sterkte met dit verlies. 

Op 28 oktober 2014 is To Brouns – Looijmans op 95 jarige leeftijd overleden. To was de vrouw van Frans Brouns 
die in 1988 is overleden en gevoetbald heeft bij het toenmalige Budel-Schoot. Frans en To zijn de ouders van Wim 
Brouns, die gevoetbald heeft bij Budel-Schoot en Rood-Wit’67 maar ook in het eerste elftal van Eindhoven. Wim is 
weer de vader van Frank die bij Rood-Wit’67 heeft gevoetbald.

GEBOORTE
Op 20 oktober 2014 werden Roy en Ingrid Matheeuwsen de gelukkige ouders van dochter Rikki. 
Wij feliciteren Roy, Ingrid en Ruben met de geboorte van dochter/zusje Rikki. 

JUBILARISSEN
Wij feliciteren de jubilarissen Johan Rademaekers voor meer dan 12,5 jaar bestuurslidmaatschap en
Angel Salgado in verband met 25 jaar steunend lidmaatschap.

KAMPIOENEN 
Wij feliciteren de volgende teams met hun najaarskampioenschap: 
C1 
Ivan van Daal, Jory Bekelaar, Yony v. Cranenbroek, Maud Derks, Beau Minkenberg, Eric Ma, Jeffry van Cranen-
broek, Oscar Filc, Jesse Biesmans, Chaell v. Kessel, Bram den Ouden, Robin v.d. Putten, Thomas Zincken, Joep Lam-
mers, Lizzy van Krevel, Aimee Riviere . 
Technische staf: William Derks, Jan Bekelaar, Henrie den Ouden. 
E1
Steef Damen, Youri Beimans, Jordy Verhees, Nick Verheggen, Kay de Werdt, Quinten Jongen, Giovanni Rademakers, 
Keanen Rullenraad, Raoul Rodriguez.
Technische staf:  Rob de Werdt, Erik Beimans.

Carnaval 
Wij feliciteren Nico Smits (speler 4e elftal) en Chantal Smits (bestuurslid) met hun verkiezing tot prinsenpaar van de 
Heiknuuters en Martien van Deurzen (steunend lid en ex actief lid) met zijn verkiezing tot adjudant van het prinsen-
paar. 
Wij feliciteren Jens Smits (D1) en Lynn Rademaekers (ex Rood-Witster) met hun verkiezing tot jeugd- prinsenpaar van 
de Heiknuuters.
Wij feliciteren Frank de Haas (speler 2e elftal) met zijn verkiezing tot prins van de Buulder Buk.
Wij feliciteren Gerard Kissen met zijn verkiezing tot adjudant van het prinsenpaar van de Toeters. Gerard was actief 
lid van Rood-Wit’67 vanaf 1 juli 1975 tot augustus 1984. 
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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. 

FAIRPLAY TROFEE
Niet alleen staat het eerste elftal er goed voor in de voetbalcompetitie. In de stand om de Fairplay Trofee zijn we de 
trotse lijstaanvoerder. De Fairplay Trofee is een prijs die wordt uitgereikt aan de sportiefste voetbalclub. De stand 
wordt bijgehouden door weekblad De Trompetter. Het verschil met nummer 2 is zelfs 10.90 punten. Hier geldt hoe 
minder punten hoe beter. Dit komt omdat we spreken over strafpunten.

Wat is de Fairplay Trofee?
In 1979 heeft de COVS Weert e.o. (scheidsrechtersvereniging) de Fair Play Trofee in het leven geroepen. Het was 
de bedoeling om de voetbalverenigingen in de buurt bewuster te laten omgaan met fair play.  De 1e elftallen van 23 
voetbalclubs in de regio worden een heel seizoen lang gemonitord op het aantal gele en rode kaarten. De trofee 
wordt op het HAF Peeters toernooi uitgereikt. De winnaar wordt dan, in het bijzijn van de plaatselijke bladen en TV, 
in het zonnetje gezet. Nog altijd wordt het bemachtigen van de Fair Play Trofee, geheel terecht, als een hele eer erva-
ren. Elke 3 weken wordt de tussenstand in het weekblad De Trompetter gepubliceerd, zodat de verenigingen voortdu-
rend op de hoogte zijn van de actuele stand. Deze stand komt tot stand door voor iedere gele en rode kaart strafpun-
ten toe te kennen. Voorts is het niveau (klasse) waarin men speelt van invloed op de puntentelling. Omdat deze trofee 
gesponsord wordt door de hoofdsponsor is de benaming van deze trofee  “AlarmPoint Fair Play Trofee”.

Stand Fairplay Trofee bij aanvang na de winterstop            strafpunten

Rood-Wit’67/Nyrstar  6.00

RKSVO 16.90

SVVH 18.00

Laar 18.20

SV Budel 18.70

Brevendia 19.50

DESM 19.50

Merefeldia 19.50

RKHVC 19.80

Veritas 20.90

Cresentia 21.60

Maarheeze 22.10

Wilhelmina’08 23.00

RKVB 23.10

Leveroy 23.40

RKESV 23.40

RKSVV 23.40

VV GKC 25.50

FC Cranendonck 26.00

FC Oda 29.70

MMC Weert 29.90

Heijthuijsen 36.40

Roggel 40.50
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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

6
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VAN DE JEUGDAFDELING
Als we terugkijken op de najaarscompetitie kunnen we vaststellen dat we twee kampioensteams hebben en dat de 
overige teams redelijk tot goed gepresteerd hebben. Alleen ons laagste jeugdteam (F2) stond te hoog ingedeeld en 
had een moeilijke seizoenshelft.

A1 is geëindigd op een 6e plaats. Dit team met twaalf 1e jaars A-spelers en vijf 2e jaars B-spelers heeft goed gepres-
teerd in een zware tweede klasse. Met een beetje meer geluk was een hogere klassering zelfs mogelijk geweest.
B1 was hoog ingedeeld. Na een moeilijk begin werden in de laatste wedstrijden punten gepakt zodat uiteindelijk een 
7e plaats bereikt werd.
B2 kwam net iets tekort voor het kampioenschap. Het is voor deze homogene groep te hopen dat ze in de voorjaars-
competitie nu wel kampioen worden.
C1 is kampioen geworden. Dit is een prima prestatie. Een compliment aan de leiders William, Henrie en Jan om met 
een nieuw team al meteen kampioen te worden. Nogmaals gefeliciteerd jongens en meiden van C1.
D1 en D2 hebben allebei redelijk meegedraaid in hun klasse. Het was voor de meeste meisjes wennen om voor de 
eerste keer met en tegen jongens te voetballen op een groot veld. Dit gaat steeds beter en hopelijk kunnen deze teams 
zich in de voorjaarscompetitie verder ontwikkelen.
De jongens van de E1 zijn net als C1 kampioen geworden. Klasse jongens hoe jullie elk jaar weer meedoen om de 
prijzen. Ook hier een compliment aan de trainers Rob en Erik die er steeds voor zorgen dat dit team er bijna elke 
week in slaagt met goed voetbal de tegenstanders te verslaan.
E2 heeft lang samen met Eindse Boys E1 bovenaan gestaan maar in de laatste beslissende wedstrijd tegen Eindse 
Boys was er teveel spanning. Door de zenuwen “vergaten” ze te voetballen en verloren ze met grote cijfers. Jammer 
maar de voorjaarscompetitie biedt nieuwe kansen.
E3 is een compleet meisjesteam en heeft zich in een competitie met bijna alleen maar jongensteams  uitstekend ge-
weerd. Ze eindigden op een keurige 6e plaats. Ook in dit team is een duidelijke vooruitgang zichtbaar.
F1 heeft lang bovenaan meegedaan. In de laatste wedstrijden werden wat punten verloren wat uiteindelijk een vierde 
plaats op leverde. Een goede prestatie in deze eerste klasse.
F2 had een zwaar seizoen. Deze ex mini’s stonden hoog ingedeeld en verloren veel wedstrijden met grote cijfers. 
Desondanks bleven ze enthousiast en gingen ze steeds beter voetballen en dit volhouden werd beloond met een over-
winning op Altweerterheide.
Als het goed is worden ze opnieuw ingedeeld en hebben ze meer succes in de voorjaarscompetitie. 
Onze mini’s hebben vriendschappelijk op vrijdagavond gespeeld in de regio Weert. Wij zijn voor deze jongste groep 
nog op zoek naar nieuwe spelertjes. Jongens en meisjes vanaf 5 jaar zijn van harte welkom om op woensdagavond 
te trainen en op vrijdagavond te komen voetballen. Ook zijn we op zoek naar ouders die deze nieuwe talenten willen 
gaan begeleiden.

Tot zover een terugblik op de najaarscompetitie. Belangrijk om te vermelden is wel dat er steeds gesproken wordt over 
de resultaten van de teams maar zeker net zo belangrijk is dat de jeugd met plezier kan voetballen en dat de ontwik-
keling van de jongens en meisjes voorop staat.

Louis van Adelberg, jeugdbestuur.

K-SIDE
De K-side (Kantine-side ) is opgericht op 08-11-1997 toen Wiel van Geldorp tot voorzitter werd gekozen. Deze side 
is opgericht door een aantal vaste supporters die elke zaterdag trouw 
langs de velden stonden om de Rood-Wit 67 jeugd aan te moedigen. Na de wedstrijden werd er nog lang nagepraat 
onder het genot van een biertje. Tijdens deze gesprekken werd het idee geopperd om iets voor de jeugd te gaan 
doen. Na vele informele vergaderingen in het oude kantieneke werd de 
K-side uiteindelijk opgericht. De K-side is inmiddels ruim 17 jaar oud en nog springlevend. Het doel van de K-side is 
vooral om speciale aangelegenheden met betrekking tot de jeugd te sponsoren. Zo heeft de K-side het vorige seizoen 
een bijdrage gedaan aan het sinterklaasfeest, het jeugdkamp, de fairplaydag, de diverse jeugdkampioenen en de 
platte kar.
De K-side bestaat momenteel uit bijna 60 leden maar uiteraard zijn nieuwe leden van harte welkom. Wij doen dan 
ook een oproep aan supporters, ouders en seniorenleden om lid te worden van de 
K-side. Het lidmaatschapsgeld is maar 12,50 euro per seizoen. Dit geld kan rechtstreeks overgemaakt worden op 
bankrekeningnummer iban NL67 RBRB 0918589118 t.n.v. J.A. Rodriguez of 12,50 euro contant betalen in de kan-
tine van Rood-Wit’67. De inschrijfformulieren liggen daar klaar.

Namens de jeugd alvast bedankt.

Louis van Adelberg
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ACTIVITEITEN 2015 
Zondag 8 februari Wedstrijddag 13 senioren
Zaterdag 21 februari Vriendschappelijke wedstrijden jeugd
Zaterdag 28 februari Aanvang competitie jeugd

Woensdag 1 april Aanvang zomeravondvoetbal
Zondag 26 april Laatste thuiswedstrijd Rood-Wit’67 1 - Vesta
 
Zondag 9 mei Aanvang nacompetitie periode-kampioenen
Donderdag 14 mei Vervolg nacompetitie
Zondag 17 mei vervolg nacompetitie
Zaterdag 23 mei Rood-Wit’67/Nyrstar Jeugdkamp
Zondag 24 mei  Rood-Wit’67/Nyrstar Jeugdkamp 

Zondag 28 juni Fietstocht vrijwilligers

COLOFON 
Een reactie op deze nieuwsbrief kunt u sturen naar:  
 
Rood-Wit ‘67 
Boszicht 230
6024 AP
Budel-Dorplein 
 
V.RoodWit.67@kpnplanet.nl
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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

Nyrstar Budel is de enige zinkproducent in Nederland en gevestigd 

in Budel-Dorplein. Samen met circa 435 collega’s produceren we jaarlijks 

zo’n 260.000 ton zink van zeer hoge kwaliteit. Zink uit Budel bestaat 

inmiddels al bijna 120 jaar, uiteraard niet voor niets.

 TROTSE HOOFDSPONSOR VAN ROOD-WIT ‘67, 

Werken bij 
Nyrstar Budel?

Kijk op: 
www.zinkwerkt.nl

www.nyrstarbudel.nl
www.nyrstar.com

  
  

IEDEREEN EEN SPORTIEF EN SUCCESVOL SEIZOEN 2014-2015 TOE!

Nyrstar Budel is de enige zinkproducent in Nederland en gevestigd

in Budel-Dorplein. Samen met circa 435 collega’s produceren we jaarlijks

zo’n 260.000 ton zink van zeer hoge kwaliteit. Zink uit Budel bestaat

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

NYRSTAR WENST, ALS HOOFDSPONSOR VAN ROOD-WIT ‘67,


