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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

Beste Rood-Wit’67 leden,

Voordat wij het weten is de vakantie weer voorbij en gaat het seizoen 2015/2016 weer van start.
Een seizoen dat heel anders zal zijn voor wat het eerste en tweede elftal betreft. Nu de indeling bekend is voor het 
eerste elftal verwacht ik meer strijd en een andere sfeer in en om het veld.
3 Limburgse ploegen uit de vorige competitie die wij nu ook weer tegen komen. Goed voor de top, aangevuld door 
10 Brabantse ploegen komend uit diverse richtingen maar vooral richting Asten en Deurne. Een heel andere richting 
en niet bij de deur, maar wel met de Brabantse mentaliteit waarvan het niveau duidelijk hoger zal liggen dan het af-
gelopen seizoen.
Het betekent dat de indeling anders is. De KNVB is overgegaan van 12 naar 13 ploegen. Dat betekent 2 wedstrijden 
meer en 2 vrije zondagen ertussen. De meeste andere klassen hebben 14 teams.  
Maar met een elftal dat het afgelopen seizoen heeft bewezen tot goede resultaten te kunnen komen. Met aanvulling 
van jeugdspelers die over komen en bewezen hebben tot veel in staat te zijn. Ik ben hoopvol voor het komende sei-
zoen en wij duidelijk weer mee zullen doen in het linker rijtje met een periodetitel.
Ook zijn de verwachtingen van het jeugdige 2de elftal hoopvol. Zij zullen trainen als selectielid waardoor de conditie 
ook goed zal zijn en er zeker goede uitslagen te behalen zullen zijn. 
Ook hebben veel verenigingen steeds meer problemen om lagere elftallen op de been te houden. Onze vereniging 
heeft zich ingeschreven om ook deel te nemen in een veteranenpoule met daarbij nog 2 lagere elftallen waarvan het 
3e elftal vorig seizoen kampioen werd. Daarbij de jeugd die goede maar wel wisselende uitslagen neer heeft gezet 
verwacht ik ook bij deze elftallen dat zij ook komen  seizoen duidelijk mee gaan doen.
Dat betekent 5 elftallen, één meer als de vorige competitie, wat een positieve ontwikkeling is.
Ook de jeugdafdeling heeft de indeling weer ingevuld en hoop dat ook zij weer enkele kampioenen kunnen brengen.
Zij hadden ook een actie opgezet naar de school van Budel-Schoot en Budel-Dorplein. Ik begrijp uit reacties van di-
verse ouders dat deze activiteit zeer positief ontvangen is wat zeker tot nieuwe leden zal leiden.
Jaarlijks roepen wij als bestuur op zich als nieuwe vrijwilliger te melden en hier bedoel ik mee vrijwilligers die willen 
meehelpen achter de bar of in de keuken, iemand die Els ondersteunt bij de kassa, bestuursleden voor ondersteuning. 
Scheidsrechters en wanneer hier een cursus voor moet worden gevolgd dan kan dat gebeuren op kosten van de ver-
eniging. Ook zijn er mensen nodig voor onderhoud van de totale accommodatie. Ik mag wel stellen dat wanneer men 
iets wil betekenen voor de vereniging er zeker wel een taak zal zijn. MELD JE AAN.
Dat er roodwitters zijn die door het tijdelijk wegvallen van enkele mensen bij het onderhoud spontaan aanbieden om 
het hoognodige ter hand te nemen zoals het bijwerken van de velden en het iedere dag verplaatsen van de regenin-
stallatie, of de belijning aanbrengen is toe te juichen. Men gaat er dikwijls van uit dat alles wat er gebeurt heel ge-
woon is, maar niet begrijpt wat dat inhoudt en wat er voor gedaan moet worden.
Ik wil een grote dank uitbrengen met name aan Pierre van Oyen voor het steeds verleggen van de regeninstallatie en 
onderhoud om de velden, Huub Kuypers die de belijning steeds heeft aangebracht  door het tijdelijk wegvallen van 
Christ. Heren nogmaals bedankt voor deze grote hulp.
Beste Roodwitters als jullie deze nieuwsbrief krijgen dan zijn velen al met vakantie maar wens jullie  allemaal vanaf 
deze plaats iedereen een mooie vakantie toe. Wij zien de eerste spelers weer op de training van de selectie die start 
op 30 juli waarna de rest zal volgen .
Ik wens jullie als voorzitter namens ons bestuur en jeugdbestuur weer een mooi voetbaljaar toe.

Groetend Wiel Engelen

De huldiging van Charles Aarts ter ere van zijn 25 jaar  grensrechter zijn van het 1e elftal is op schitterende wijze ge-
vierd. Thuis werd hij opgehaald door de spelers van het 1e elftal. Op de kampioenswagen werd hij naar het sport-
park gebracht. 
De voetbalwedstrijd gemengd met oud spelers van Rood-Wit’67 en het huidige 1e elftal eindigde in 
4 – 4. 10 Minuten voor tijd werd hij op de schouders naar de zijlijn gebracht. Na afloop ging Charles door een gro-
te erehaag van spelers en publiek richting kleedlokalen. Het talrijk opgekomen publiek had genoten van het spel, de 
vele doelpunten en van beide trainers die de spelers op hun eigen wijze uitbundig motiveerden.
De receptie was boven verwachting. Heel veel (ex)spelers, vrienden, familie en kennissen kwamen Charles feliciteren. 
De voorzitter, de heer Kiggen namens de KNVB en Steffen Hendriks van het 
1e elftal spraken Charles in een speech toe. Charles werd voor even Sir Charles genoemd. 
Van Rood-Wit’67 kreeg hij een boek waarin alles beschreven stond wat Charles allemaal voor de vereniging heeft 

PRACHTIGE HULDIGING VOOR CHARLES AARTS
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gedaan aangevuld met vele foto’s. Charles werd door de KNVB onderscheiden met de zilveren speld. 
’s Avonds werd Charles nog verrast door een muzikaal optreden van straatzanger Henk van Erp. De door Henk uitge-
brachte cd is nog te koop voor € 5. De opbrengst is voor Rood-Wit’67. 
Charles was deze dag meerdere keren duidelijk ontroerd. Het heeft hem allemaal goed gedaan. Zijn wens om vele 
Roodwitters, spelers FC Santé, familie, vrienden en kennissen te kunnen begroeten is in vervulling gegaan. De op-
brengst van de receptie schonk Charles aan Rood-Wit’67 waaruit ook weer blijkt dat hij een echt Rood-Wit hart 
heeft.  
Namens Charles en Rood-Wit’67 iedereen heel hartelijk bedankt voor hun aanwezigheid of getoonde belangstelling 
op welke wijze dan ook. 

Overzicht activiteiten van Charles
  1. Voetballer A en B jeugd van februari 1962 t/m februari 1965. 
  2. Voetballer en keeper lager elftal 35 jaar vanaf het seizoen 1978/1979 t/m 2012/2013.
  3. Bestuurslid 14 ½ jaar van 24-2-1984 t/m 19-10-1998 (waarvan 10 jaar de sponsoring).
  4. Activiteiten commissie 9 jaar van 1983/1984 t/m 1991/1992.
  5. Elftalleider 1984/1985 (3e elftal).
  6. Jubileumcommissie i.v.m. de viering van het 60-jarig bestaan in 1989. 
  7. Reüniecommissie 40 jaar Rood-Wit’67.
  8. K-side vanaf de oprichting op 8-11-1997.
  9. Fietstocht: vanaf 2000 stelt hij zichzelf en zijn bus beschikbaar voor de jaarlijkse fietstocht.
10. 22 Jaar Voorzitter en speler FC Santé (café- en zomeravondvoetbal). 

Erelijst Charles
1. Erelid geworden op 6 januari 2013.
2. Lid van verdiensten geworden op 22-11-1996.  
3. In 1994 onderscheiden door de KNVB met een bronzen speld i.v.m. 10 jaar bestuurslidmaatschap.
4. Op 13 Juni 2015 onderscheiden door de KNVB met een zilveren speld vanwege 25 jaar assistent- 
    scheidsrechter (grensrechter).
5. Het kampioenschap in 2008.
6. Diverse periodetitels al dan niet gevolgd met promotie.
7. Diverse kampioenschappen als speler van een lager elftal en zomeravondvoetbal.
8. Huldigingen vanwege jarenlang lidmaatschap en gespeelde wedstrijden.

Zoals wellicht bekend ben ik bezig de historie te beschrijven vanaf 1929 tot en met heden. Ik wil alles weten over de 
voetbalclubs BVV, Budel-Schoot en Rood-Wit’67 maar ook van de voetbalclubs Hercules, DSV en vv Dorplein. Wie 
heeft er nog krantenknipsels, foto’s, voetbalboekjes uit voorbije jaren? Kortom alles wat met BVV, Budel-Schoot, Rood-
Wit’67, Hercules, DSV en vv Dorplein te maken heeft zou ik graag ter inzage willen hebben (we kunnen afspraken 
maken over de terugbezorging). Hoef je het materiaal niet meer terug dan zorg ik dat het in het archief van Rood-
Wit’67 wordt opgeborgen. Heb je geen krantenknipsels, foto’s e.d. maar weet je je nog wel het een en ander te her-
inneren schrijf het op en geef het aan mij of stuur het me toe via onderstaand e-mailadres. Weet je bijvoorbeeld nog 
met wie je gevoetbald hebt in de jaren vanaf 1929 schrijf de volledige namen en jaartallen op en geef het aan mij of 
stuur die mij toe. Alles is welkom als het maar over de eerder vermelde vloetbalclubs gaat.

Jac Geven, jhgeven@gmail.com

HISTORIE

50 Jaar getrouwd
Op zaterdag 28 februari 2015 vierden Wiel en Elly Engelen hun gouden huwelijksfeest. 
Eveneens op 28 februari 2015 vierden Harrie en Wies van Grootel (kantinebeheerders 1980/1981 t/m half augus-
tus 1983) hun gouden huwelijksfeest. De gouden echtparen feliciteren wij van harte.

Overleden
Linda v. Hoof
Op zondag 31 januari 2015 overleed Linda partner van Bart Hendriks. Zij werd slechts 33 jaar. 
We wensen Bart, familie en vrienden veel sterkte met dit grote verlies. 

 
 

PERSONALIA
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Kamiel van Gils
Op 9 april werd het levenloze lichaam gevonden van de vermiste Kamiel v. Gils. Kamiel was in de jaren 80 actief 
jeugdlid. Wij wensen de ouders, familie en vrienden veel sterkte bij dit grote verlies.

Wim v. Kessel 
Op 5 juni overleed Wim op 78 jarige leeftijd. Hij was van 1978/1979 t/m 1982/1983 hoofdtrainer/speler van het 
1e elftal. Onder hem werd het 1e elftal kampioen in het seizoen 1978/1979 en 1979/1980 en promoveerde van de 
4e klasse KNVB naar de 2e klasse KNVB. In zijn actieve seizoen 1982/1983 was Wim inmiddels 46 jaar.   
Wij danken Wim voor zijn vele verdiensten voor onze vereniging en wensen Toos, de (klein)kinderen en verdere fami-
lie veel sterkte met dit grote verlies.

Kampioen
Gefeliciteerd 3e elftal en B2 (voorjaarskampioen) met het behaalde kampioenschap. 
Tevens feliciteren we het 1e elftal met het behalen van een periodetitel.

Jubilarissen
Paul v. Geldorp (500 wedstrijden) en Bjön Claassen (250 wedstrijden) gefeliciteerd met het grote aantal gespeelde 
wedstrijden voor Rood-Wit’67.

25 Jaar grensrechter 1e elftal 
Gedurende 25 jaar was Charles assistent-scheidsrechter (grensrechter) van ons 1e elftal. Het werd een geweldig feest. 
Door de KNVB werd hij onderscheiden met een zilveren speld. En……. Charles hij vlagde maar verder. Charles van 
harte gefeliciteerd met dit jubileum.
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Het eerste elftal won de 3e periodetitel in de 6e klasse B. Het werd helaas geen algeheel periodekampioen van de 6e 
klasse B. Het kan maar niet op want ook werd de Fairplay Trofee gewonnen. De Fairplay Trofee is een prijs die wordt 
uitgereikt aan de sportiefste voetbalclub. 
De stand wordt bijgehouden door weekblad De Trompetter. 
23 Teams streden om deze trofee en ons eerste elftal werd eerste en dus de sportiefste. Het verschil met nummer 2 
was zelfs 5.70 punten en dat is best veel. Hier gold hoe minder punten hoe beter. De reden hiervan is dat hoe meer 
gele of rode kaarten hoe meer (straf)punten je hebt. 
De COVS Weert e.o. (scheidsrechtersvereniging) heeft in 1979 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 voet-
balclubs in de regio worden een heel seizoen lang gemonitord op het aantal gele en rode kaarten. 
De trofee wordt op het HAF Peeters toernooi in augustus uitgereikt. Rood-Wit’67/Nyrstar 
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 ervaren.

ROOD-WIT’67/NYRSTAR 1 WINT FAIRPLAY TROFEE

Eindstand Fairplay Trofee  Strafpunten
Rood-Wit’67/Nyrstar 24.00

RKVB 29.70

Crescentia 30.60

Veritas 30.80

Leveroy 31.20

SV Budel 31.90

RKHVC 32.40

RKSVV 32.40

Brevendia 32.50

Maarheeze 32.50

DESM 35.10

Wilhelmina ‘08 38.00

Laar 39.60

FC Oda 40.70

SVVH 42.00

MMC 42.90

RKSVO 42.90

Merefeldia 44.20

FC Cranendonck 46.80

RKESV 49.40

GKC 54.00

Heijthuijsen 54.60

Roggel 64.50

Egchel, Eindse Boys, Grashoek, Griendtsveen, Helenaveen, Neerkandia, ONDO (Asten-Heusden), Olympia Boys (As-
ten), Racing Boys (Deurne), 
SPV (Vlierden), SVSH (Someren Heide), SVVH (Heibloem). 

Tegenstanders 2e elftal 2015/2016 (4e klasse F afdeling Zuid 2)
Brevendia 3 (Stramproy), FC Oda 3, Laar 3, NWC 4 (Asten), ONDO 2 (Asten-Heusden), RKESV 2 (Ell), RKSVO 3 
(Ospel), Roggel 2, Someren 5, SSE 2 (Someren-Eind).
De tegenstanders van de overige elftallen waren nog niet bekend op het moment van samenstelling van deze nieuws-
brief. Die tegenstanders worden op de website van Rood-Wit’67/Nyrstar geplaatst zodra die bekend zijn.

TEGENSTANDERS 1E ELFTAL 2015/2016 (5E KLASSE E AFDELING ZUID 2)
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Selectie 
1 Jesper Bekkers
2 Ward Bekkers
3 Jeroen Blokx
4 Lex Burghout
5 Geert Compen
6 Jordy v Cranenbroek
7 Stefano Daoudie
8 Harm Derks
9 Moa van Duin
10 Youri van Gils
11 Steffen Hendriks
12 Frank van Hooff
13 Roel Hoomans
14 Anton van Kessel
15 Jelle van der Kruijs 
16 Stijn Madou
17 Bart Matheeuwsen
18 Davey van Mierlo
19 Dion Minkenberg
20 Tim Ras
21 Tom Ras
22 Joey Roost
23 Martijn Roost
24 Nick Roost
25 Tom Roost
26 Robert Saanen
27 Mart Tunissen
28 Rick van Veldhoven
29 Michiel Verhoeven
30 Jelle Vrijdag
31 Sven Vrijdag
32 Frank van Weert

hoofdtrainer Eric Schroyen
leider 1ste Jos Hendriks
vlagger 1ste Charles Aarts
trainer 2de Noud van Leeuwen
leider 2de Stefan Beerten
vlagger 2de Jari Piron
verzorger Toon Claassen

3de elftal
1 Alex Baay 
2 Bjorn Claassen
3 Rob Damen
4 Gerrit van Deurzen
5 Maurice Evers
6 Mike van Geldorp
7 Paul van der Hoeven
8 Roy van Hunsel
9 Erwin Janssen
10 Johan van Leeuwen
11 Patrick Looymans
12 Roy Matheeuwsen
13 Theo van Seggelen
14 Danny van Vuurden
15 Richard van der Wal
16 Rob de Werdt

leider  Joep Looymans
vlagger Jos van Hinthem

4de elftal 
1 Justin Boin
2 John Claassen
3 Hein Claassen
4 Robert Crijns
5 Teun Derks
6 Thijs Genevasen
7 Frank de Haas
8 Marcel Kwanten
9 Math Lammers 
10 Frank van Leeuwen
11 Reitze van der Loo
12 Dylan Rodriquez
13 Mido Al Shamadi
14 Ralf Stevens
15 Rick Verberne
16 Rick de Werdt

leider  Hein Claassen
coach  Math Lammers

Veteranenelftal 
1 Willie van Adelberg
2 Erik Beimans
3 Peter Blokx
4 John Claassen
5 Paul van Geldorp
6 Rainer Grob
7 Kelly de Laat
8 Patrick Mues
9 Pierre van Oijen
10 Johan Rademaekers
11 Marcel Rademaekers
12 Jos Scheffers
13 Leo Sentjens
14 Nico Smits
15 Rob Snoeijen
16 Arie Vasen
17 Henrie Verkooijen
18 Frits van de Vorst
19 Eric Vos
  
leider  Paul van Geldorp 
coach  Henri van der Kruijs

INDELING ELFTALLEN SENIOREN 2015-2016

COLOFON 
Een reactie op deze nieuwsbrief kunt u sturen naar:  
 
Rood-Wit ‘67 
Boszicht 230a
6024 AP
Budel-Dorplein 
 
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

6
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Het voetbalseizoen 2014/2015 zit er weer op. Sportief gezien was de voorjaarscompetitie niet zo succesvol als voor-
gaande jaren. Alleen B2 wist kampioen te worden.

A1 kende een moeilijk seizoen mede doordat er veel jongens uit dit team de selectie hebben geholpen op zondag. Dit 
betekende vaak dat er twee wedstrijden in het weekend gespeeld moesten worden. Dit was zeker op het einde van 
het seizoen erg zwaar. Ze eindigden op een achtste plaats.
B1 heeft lang meegespeeld om de titel maar verloor in de slotfase belangrijke punten. Ze eindigden op een derde 
plaats.
Zoals al gezegd werd B2 kampioen. Nogmaals proficiat mannen en natuurlijk ook een felicitatie aan de leiders Jo-
han, Peter en John.
C1 heeft ook lang bovenaan meegedraaid en eindigde op een keurige vijfde plaats.
D1 en D2 speelden een degelijk seizoen en eindigden allebei in de middenmoot. Ze werden respectievelijk vijfde en 
vierde en voor de D2 was dit een knappe prestatie.
Voor het eerst sinds jaren hadden we met E1 een team in de allerhoogste klasse staan. Dit team kwam uit in de 
hoofdklasse. Ze speelden 9 tegen 9 op een iets groter veld. Ze zijn geëindigd op een keurige derde plaats. Een groot 
compliment voor dit team en hun leiders.
Voor E2 ging het een stukje minder. In de najaarscompetitie ging het nog vrij goed maar een hogere indeling in het 
voorjaar was teveel van het goede. Ze eindigden als laatste in hun competitie.
Ons meisjesteam E3 werd negende. Ze speelden tegen alleen maar jongensteams. Dit ging erg goed. Met wat meer 
geluk had er een hogere klassering in gezeten.
F1 en F2 waren na de winterstop hoger ingedeeld en hadden het vrij moeilijk. Ze eindigden allebei als negende.

Ook al was het sportief gezien wat minder, we kunnen als jeugdafdeling toch terug kijken op een meer dan geslaagd 
seizoen. Dankzij de vele vrijwilligers hebben we verschillende activiteiten kunnen doen. De ijstaarten-verkoop, het 
wafels bakken, het eetfestijn en het ouder/kind voetbal zijn hier voorbeelden van. Dankzij deze activiteiten kwam er 
weer wat extra geld in het laatje voor de jeugdafdeling. Ook de K-site  bracht weer een mooi bedrag op en we ho-
pen dat iedereen lid blijft en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe leden.

Ik wil namens het jeugdbestuur alle jeugdleden en hun leiders bedanken voor een sportief seizoen. Ook dank aan de 
ouders voor hun betrokkenheid en inzet. Onze dank gaat ook uit naar de kantinebeheerders, materiaalverzorgers en 
naar de mensen van het veldonderhoud.

Verderop in deze nieuwsbrief vinden jullie de teamindelingen voor het seizoen 2015/2016.
De trainingsdagen en trainingstijden krijgen jullie nog te horen van de leiders. Deze zijn op dit moment nog niet be-
kend. De trainingen starten in de week van 24 augustus.
Ik wens namens het jeugdbestuur iedereen een fijne vakantie.

Louis van Adelberg

VAN DE JEUGDAFDELING

Donderdag 12 nov. Jaarvergadering 21.00 uur

Zondag 15 nov. Toertocht De “Lucky sprinters” Onder voorbehoud

Vrijdag 20 nov. Jaarlijkse feestavond 20.00 uur

Woensdag 25 nov. St. Nicolaasfeest  Jeugd  

ACTIVITEITEN
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INDELING JEUGDELFTALLEN            
A1   B1        
Jari Piron  Bram den Ouden      
Rowan Jongen  Jesse Biesmans      
Omeed Anwari  Remo van Oyen      
Stef Lammers  Dennis van Meyl      
Jordy van Leeuwen Kay Jansen      
Jorg Bekelaar  Maarten Derks      
Tim Derks  Nick Derks      
Nico Massi  Stan v.d. Berg      
Collin van Zon  Tommie Laans      
Mark denv Ouden Brian Verberne      
Robbie Werner  Patrick v.d. Vorst      
Stan Adams  Roel v.d. Vorst      
Rowan Goyens  Roel Claassen      
Dion v.d. Dungen Sven Rademaekers      
Martijn van Lierop Nick Lucassen      
Lars Dalm  Joep Lammers      
Mike Baats  Jeffrey van Cranenbroek      
            
trainers/leiders  trainers/leiders       
Niek Goyens  Peter Verberne      
Arno Dalm  Johan Rademaekers      
Noud van Leeuwen John Claassen      
            
C1   D 1        
Daan van Meijl  Kay de Werdt      
Robin Emo  Steef Damen      
Ivan van Daal  Youri Beimans      
Jory Bekelaar  Jordy Verhees      
Maud Derks  Nick Verheggen      
Kim Snel   Quinten Jongen      
Beau Minkenberg Keanen Rulleraad      
Tom Lammers  Jens Smits      
Oscar Filc  Isa Salgado      
Jelte Schuringa  Daphne Beimans      
Dennis Peeters  Sophie van Haperen      
Cas v.d. Ven  Raoul Rodriguez      
Thomas Zincken  Sten Derks      
Yoni van Cranenbroek Demi ten Raay      
Omar Abukar          
Mika v.d. Boomen trainers/leiders     
Chaell van Kessel Erik Beimans      
   Rob de Werdt      
trainers/leiders           
Jan Bekelaar          
William Derks          
Marjo v.d. Boomen          
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D 2   E1        
Milan Lucassen  Joris Hermsen      
Sem van Deurzen Milan Daniels      
Cas van Eerd  Kian van Rooy      
Nick Bekelaar  Lucas van Haperen      
Maarten Colon  Glenn van Weert      
Milan Scheffers  Koen Hendriks      
Giovanni Rademakers Finn Hochstenbach     
Wesley van Kessel Joey van Dijk      
Brit van Weert  Deni Martens      
Esmee van Dijk  Nina Salgado      
Florenence Bex         
Noortje Verhees  trainers/leiders       
Jeroen van Lierop Martijn Roost      
   Nick Roost      
trainers/leiders           
Hein Claassen          
Joey Roost          
Frans van Dijk          
Jos Scheffers          
            
E2   E3        
Ryan Verheggen  Lieke Koetske      
Dylan Heinrich  Noami Swart      
Yvan Rulleraad  Malvina Mazelon     
Jimi Martens  Lynn Rutten      
Dean Vos  Dagmara Segin      
Noah v.d. Voirle  Anne Peeters      
Mika v.d. Wal  Maud Lammers      
Luc Lammers  Brit Smits      
Mies Hompes  Amber Govers      
Luca Salgado          
Joep Damen  trainers/leiders        
   Martien  Biesmans      
trainers/leiders  Jesse Biesmans      
Richard v.d. Wal Joep Lammers      
Mat Lammers          
            
            
F1   Mini’s        
Tim Hendriks  Noah van Seggelen      
Lorena Rodriguez Jill Heinrich      
Dean Vos  Ilay van Winkel      
Toby Vos          
Robin van Dok  trainer/leider        
Jesse Vos   Johan Rademaekers      
Jayden Richter          
Luan Halimi          
            
trainers/leiders            
Antonio Rodriguez          
Mark Hendriks          
Remco Hofs
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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,


