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Op zondag 5 januari 2014 werd in ons clubgebouw onze nieuwjaarsreceptie gehouden. Tijdens deze nieuwjaarsre-
ceptie zijn een aantal RoodWitters door het bestuur, vanwege hun jarenlang lidmaatschap gehuldigd. Jén van Segge-
len en Jac Geven werden in het zonnetje gezet vanwege hun 50 jaar jubileum. Ook Frank van Weert en Nico Struijk 
zijn gehuldigd voor hun 25 jaar lidmaatschap.
Ook een aantal vrijwilligers zijn in het zonnetje gezet, Theo en Elly van Geldrop, Jeanne Broens en Chris van Leuken. 
Tevens zouden Tjeu van Horne en Jos van Deursen een moment van aandacht krijgen voor hun jarenlange sponso-
ring. Zij waren helaas verhinderd. Evenals Dries van de Vorst (vrijwilliger) en Johan Rademaekers (12,5 jaar be-
stuurslid).
Hier volgt de toespraak van onze voorzitter.

NIEUWJAARSTOESPRAAK VOORZITTER
Dames en heren ik wil beginnen met u allen een goed en gezond 2014 toe te wensen.
Het jaar 2013 licht weer achter ons, een jaar met vele hoogtepunten, maar dat zeker ook momenten kende waar het 
anders uit kwam als wij hadden gehoopt of verwacht.
Maar laten wij de mooie momenten meenemen van het jaar 2013 en van de mindere kijken hoe het in de toekomst 
beter of anders kan. Als wij kijken naar het goede dan zijn wij in de maanden november en december gestart met 
een goede jaarvergadering waarin een nieuw bestuurslid te weten Chantal Smits werd benoemd. Dit is zeker een feli-
citatie naar Chantal toe op zijn plaats.
Ook de goed georganiseerde feestavond was een feest waar je duidelijk iets gemist hebt als je er niet bent geweest. 
De sfeer en gezelligheid neemt steeds meer toe en de 130 aanwezigen hebben allen genoten en zien zeker uit naar 
2014. Ook gaf de maand december vele kampioenen bij de jeugd, en als je ziet hoe onze jeugd hiervan geniet sa-
men zeker met de ouders, opa en oma ‘s dan mag je gerust zeggen dat zij het goed voor elkaar hebben.
De allerkleinsten hadden een heel mooi feest met de sint en zijn 4 zwarte pieten. We mogen daarom vaststellen dat 
het een geweldige maand december is geweest.
De werkgroep materiaal/berging is weer voorzichtig in actie gekomen, omdat nu de vergunning en het recht van op-
stal bijna geregeld is. De verwachting is dat deze maand alle vergunningen verleend zijn, en dat betekent dat wij met 
de voorbereidingen van de werkzaamheden zijn gestart.
De oproep van ons bestuur over de invulling en bezetting ballenhok met alles wat daarbij hoort is door Jac Hendriks 
en Huub Kuijpers perfect ingevuld.
En als je vandaag de sfeer en opkomst ziet, dan gaat 2014 op een feestelijke manier van start.

Dames en heren,
Onze maatschappij is steeds meer bezig om te hervormen en over te gaan tot schaalvergroting. Het risico hiervan is, 
dat de saamhorigheid hierdoor vervaagt en men de verbanden dikwijls niet meer kent. Zelf vind ik dat schaalvergro-
ting niet altijd oplevert wat men vooraf had gedacht. Daarom vind ik dat het veel mooier is om in een kleine gemeen-
schap waarin wij vertoeven, met 2 kerkdorpen  een voetbalclub hebben waar vele inwoners die hiermee verbonden 
zijn, regelmatig  bijeenkomen om vooral onze jeugd aan te moedigen. Maar ook waar wij als mensen elkaar graag 
ontmoeten waardoor er samen een band wordt opgebouwd.
Ik heb zelf dit altijd nagestreefd en hoop dat ik hierin niet alleen sta en dat jullie als leden dit volgen.
Dat wil dan ook zeggen dat wij met zijn allen moeten knokken om dit in stand te houden en ons niet moeten laten 
aanpraten dat het steeds moeilijker wordt om te blijven bestaan. Wij moeten die negatieve spiraal doorbreken en 
onze saamhorigheid tonen en elkaar ondersteunen. Deelnemen als vrijwilliger of deelnemen aan die activiteiten die 
georganiseerd worden. Het gevoel en uitstraling geven dat dit samen van ons allemaal is en waar vind je dit nog? 
Dames en heren ik durf te zeggen nergens.
Onze hoofdtrainer Eric heeft in ieder geval dat gevoel na een half jaar ook gekregen en ik zal u vertellen waarom. 
Vorig jaar presenteerden wij Eric Schroijen als nieuwe trainer. Nu nadat de commissie van wijze heren een onder-
zoek onder onze leden en bestuur heeft uitgevoerd is gebleken, dat Eric een trainer is die sterk is in het omgaan met 
onze jeugd en zich zelf hier thuis voelt. Daarom hebben beide partijen besloten om het bestaande contract dat liep tot 
30 juni 2014 met 2 jaar te verlengen.
Waarom 2 jaar zal men denken, dat komt door het volgende. 
Als je naar de samenstelling van onze selectie kijkt en vervolgens naar de opbouw van onze jeugd zie je dat nieuwe 
talenten zich aandienen. Dan is het ook belangrijk dat er een goed beleid en een goede doorstroming plaatsvindt en 
daarbij is het belangrijk dat hier mensen bij betrokken zijn die weten hoe men hier vorm aan moet geven.
Het bestuur is van mening dat Eric juist die persoon is die hier vorm aan kan geven.
Daarom zijn wij blij dat wij elkaar hebben gevonden en wij wensen Eric aan het hoofd met zijn staf veel succes toe. 
Het contract zal straks ondertekend worden.

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER
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Dames en heren ik wil vandaag niet te lang doorgaan met vele situaties te benoemen in mijn toespraak omdat ik van-
daag extra stil wil blijven staan bij onze jubilarissen. Vandaag gaat het niet alleen om jubilarissen van 25 jaar lid , 
of 50 jaar, maar ook gaat het om sponsoren die 25 jaar of meer sponsor zijn en een nieuwe groep vrijwilligers ge-
noemd, ook deze vormen een belangrijke schakel in ons bestaan als vereniging.
Het bestuur heeft besloten om jaarlijks de groep vrijwilligers te betrekken bij de huldiging, dat doen wij maar beschik-
ken niet over alle gegevens en daarom heeft het bestuur Jac Geven bereid gevonden dit proces op zich te nemen. Dat 
gaat betekenen dat u een vragenlijst wordt aangeboden in de komende perioden waar u wordt gevraagd deze in te 
vullen en vooral ook weer terug te bezorgen. Hierdoor krijgen wij een juist beeld van u als lid en vrijwilliger die dan 
ook in aanmerking komen en dus zeker niet vergeten worden. 
Dat kan betekenen dat er nu meerdere leden zijn die nu 25 jaar vrijwilliger zijn maar vandaag er niet bij zijn. Ik 
vraag hier begrip voor, omdat wij eerst de juiste gegevens nodig hebben, die door dat onderzoek in beeld komen en 
die vrijwilligers komen de komende jaren aan de beurt.
Ook wil ik nog bijzonder onder uw aandacht brengen de loterij die straks zal plaats vinden met mooie prijzen. Het 
doel van deze loterij is om de jaarlijkse cursus van het hebben en onderhouden van het  AED apparaat te kunnen be-
kostigen. Deze cursus is heel belangrijk omdat mensen kunnen optreden als het nodig is.
Dames en heren ik wil u namens het bestuur, het jeugdbestuur, onze leden, vrijwilligers en supporters danken voor jul-
lie inzet het afgelopen jaar en hoop dat ik weer mag rekenen op jullie steun in 2014.
Tot slot wil ik speciaal de groep sponsoren bedanken vooral voor de financiële steun.
Zij allen maken het mogelijk dat wij het financiële plaatje jaarlijks rond krijgen en nu vooral in deze moeilijke perio-
den is dit heel belangrijk voor onze vereniging. Daarom nogmaals dank.
Ik wil  nu overgaan  met een 10 tal mensen in het zonnetje te zetten.
Maar wens jullie allen nog een fijne dag.

Jén van Seggelen
Jén is lid  vanaf 1-7-1963.
Dit betekent 50 jaar lid van onze vereniging. In het jaar 2003 werd Jén gehuldigd voor zijn 40 jaar lidmaatschap. 
Het is geen gewoon lid omdat velen van ons na het voetballen uit beeld raken, bij Jén is dat anders omdat hij na het 
beëindigen van zijn voetballoopbaan steeds steunend lid is gebleven en betrokken bleef bij onze vereniging, en is een 
dank hiervoor zeker op zijn plaats .
Jén was in zijn jonge jaren een vaste kracht in ons 1e elftal waar hij een veel scorende linksbuiten was van ons vaan-
del team.
In de jaren 1992/93 tot en met 1998/99 bouwde hij af en was Jén speler/trainer van 5e, 6e en 7e elftal.
In zijn privé leven had hij een leidinggevende functie bij onze huidige hoofdsponsor, en dat kwam ook tot uiting bij 
onze vereniging waar hij als leider zijn kunnen en kennis overbracht naar onze jeugd waar hij in de jaren 1988/89 
t/m 1994/95 trainer/leider was bij onze C1, D1, B1 en A1.
Verder heeft Jén op verzoek van het bestuur toen zijn kennis en kunnen toevertrouwd door het maken van metalen 
kunstwerken voor spelers die gedurende een lange perioden blessures hadden opgelopen, en wie weet zijn er nog 
enkele van deze metalen kunstwerken in omloop.
Ook viel Jén op door zijn rustgevend karakter, altijd eerst tot 10 tellen en dan kwam het antwoord. Hij was ook een 
lid met een geweldige positieve instelling, hij was iemand die nooit negatief commentaar had, altijd opbouwende 
opmerkingen die ten diensten stonden van de vereniging. Dit heeft hij ook overgebracht op zijn zoon die dezelfde 
eigenschappen heeft als vader, met ook een scorend vermogen. Jammer dat hij naar België is verhuisd en wij hem 
moesten missen in het 4e elftal waarvan ikzelf toen leider was.
Jén en 50 jaar lid zijn op de manier zoals wij je kennen. Hiervoor wil ik je dank zeggen namens ons allemaal en feli-
citeren je met dit 50 jaar jubileum van onze vereniging Rood – Wit’67. 
Als dank bieden wij je bloemen en een cadeaubon aan.
Ik spreek de wens uit dat het jullie nog vele jaren goed moge gaan, waar je de hobby wandelen nog lang samen 
mag beleven. Jén bedankt.

Jac Geven
Jac is 50 jaar lid en op vele terreinen actief geweest en nog steeds. 
Hij is gedurende 20 jaar speler geweest van het eerste elftal, om vervolgens op zijn 60 jarige leeftijd te stoppen als 
voetballer. In deze rijke perioden werd hij met het eerste elftal 4 keer kampioen wat inhield dat zij promoveerden 
naar de 2e klasse KNVB. De foto ’s hier in ons clublokaal zijn de getuigen van die perioden. Ook behaalde hij suc-
cessen voor de Toon Schröderbeker op sportpark de Valk waar gewonnen werd met 3-2 van Hertogstadt. Of het niet 
op kan ook wonnen zij het grote Jan Fentener van Vlissingen toernooi te Helmond tegen eersteklasser Venray. De prijs 
was een beker van 72 cm hoog en 600 gulden.
Ook was het Jac die de 1-1 scoorde in het jubileum jaar tegen Roda JC, die een eindstand kende van 2-2 waar het 
tweede doelpunt werd gemaakt door Stefan Osinski dit samen met 1500 toeschouwers.
Jac heeft in totaal 725 wedstrijden gespeeld in het shirt van onze vereniging, waarvoor hij diverse keren werd gehul-
digd. Buiten het voetbal was Jac vrijwilliger van onze vereniging en was 18 jaar betrokken bij de organisatie van het 
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jeugdkamp waarvan hij 12 jaar voorzitter was. Verder springt eruit dat Jac meer dan 10 jaar in de jeugdcommissie 
zitting heeft gehad, 10 jaar jeugdleider/trainer, 
15 jaar scheidsrechter van senioren- en jeugdwedstrijden. Maar hij geeft nu signalen af om met pensioen te gaan. 
Maar als ik reacties hoor bij junioren en senioren dan mag het niet zo zijn dat je daar nu aan denkt, het is juist het 
moment om de uitdaging aan te gaan om actief te blijven en niet in het bekende zwarte gat  te belanden. Met pensi-
oen gaan vanuit je werk mag maar die leeftijd geldt niet bij ons als vereniging, anders stond ik ook niet hier.
Verder was Jac lid van de reünie-commissie in het kader van het 40 jaar bestaan van Rood-Wit’67, waar je nu nog 
steeds de centen beheerd van deze gebeurtenis, hopelijk niet lang meer omdat de uitgaven eraan komen door de 
aanstaande bouw, waar deze gelden voor zijn bestemd.
Ook was Jac 4 jaar bestuurslid waarvan hij nu nog steeds betrokken is en taken uitvoert vanuit het bestuur o.a. het 
opzetten van archief, het opstellen bestand van onze vrijwilligers, opzetten van de jaarlijkse fietsdag en diverse an-
dere opdrachten.
Dames en heren ik kan nog wel even doorgaan maar heb nog niets verteld dat Jac een gezin heeft en een vrouw die 
Truus heet. Een vrouw die in de perioden dat Jac in het eerste stond altijd supporster was van het eerste elftal, dikwijls 
één van de gangmakers was in café de Sport waar dikwijls de vloer te klein was en danste men maar op de tafel.
Dames en Heren een tijd om nooit te vergeten.
Truus was niet alleen actief als supporster maar ook in het ondersteunen en opzetten van het jaarlijks terugkerende 
jeugdkamp en de vele klussen die er moesten gebeuren.
Dames en heren ik mag wel zeggen dat vandaag niet alleen Jac 50 jaar lid is maar zeker ook zijn vrouw die steeds 
actief betrokken is geweest, en Jac de ruimte heeft gegeven om dit alles te doen.
Dames en heren er was nog meer om te noemen maar dit is in grote lijnen de rode draad door de 
50 jaar heen.
Ik wil beiden dan ook bijzonder dank zeggen namens ons bestuur, leden, vrijwilligers van onze vereniging en spreken 
de wens uit, dat wij hopen dat jullie nog vele jaren in ons midden mogen hebben en zeker niet het moment is om te 
stoppen omdat je pensioen nadert.
Jac en Truus bedankt en wensen jullie nog veel goede en gezonde jaren toe.                                         Dames en 
heren, ik heb bewust wat ruimte gelaten in het afronden van mijn toespraak. Dat heb ik gedaan omdat ik gerust durf 
te stellen dat hier zeker een bijzonder lid bij ons staat. Een lid dat zeker eer verdiend voor zijn inzet, als speler maar 
ook als vrijwilliger.
Ik heb bewust fase 1 laten passeren waarin ik de 50 jaar lid zijn en vrijwilliger onder uw aandacht heb gebracht, 
maar ook om namens het bestuur en leden nogmaals onder uw aandacht te brengen hoe trots wij zijn om dit moment 
samen te mogen beleven.
Ik ben als voorzitter, die Jac een groot deel van zijn lid zijn heeft mee mogen maken, bijzonder trots dat ik u mag 
melden dat het bestuur in zijn vergadering van 21 oktober 2013 heeft besloten om Jac te benoemen tot lid van ver-
diensten. Jac en Truus en kinderen proficiat en bedankt. 

Nico Struijk.
Nico is lid van 1-11-1988 tot heden is dit 25 jaar.
Nico was niet het lid die in het eerste elftal speelde, maar wel een lid die een vaste kracht was in de lagere elftallen. 
Wij onderschatten dikwijls het wel of niet hebben van lagere elftallen. Deze zijn o zo belangrijk voor een vereniging. 
Want wat is een vereniging met alleen een eerste en tweede elftal zoals dit lang in België is geweest.
Door  altijd plezier gehad te hebben in het voetbal, is gebleken dat Nico buiten het voetballen ook een echt Rood-Wit 
hart bezit. Dit komt tot uiting doordat Nico na het beëindigen van zijn voetballoopbaan  altijd steunend lid is geble-
ven en daar willen wij Nico dan ook voor bedanken.
Nico is ook na het voetballen diverse jaren leider geweest van het 6e elftal. En was hij diverse jaren een vaste kracht 
in het zomeravondvoetbal namens onze vereniging.
Kort samengevat een lid waar wij trots op zijn. 
Ik wil Nico dan ook namens onze vereniging danken en feliciteren voor de 25 mooie jaren lid zijn en wil  je hiervoor 
de Rood–Wit speld opsteken en een bos bloemen als waardering.  
Verder spreek ik de wens uit dat je nog lang in goede gezondheid kan genieten van je pensioen.
Nico bedankt. 

Frank van Weert
Lid vanaf 1 september 1988 betekent 25 jaar lid.
Frank is niet een lid die altijd voorop staat. Hij is meer een lid die doet wat hij moet doen en waar inzet en voetbal 
een lust is dat hem dan ook siert.
Door zijn inzet is Frank 25 jaar speler geweest steeds wisselend in 2e, 3e en 5e elftal.
En nu na 25 jaar volharden in het voetbal kwam de bekroning op 15 december 2013 waar wij hebben kunnen ge-
nieten van zijn inzet en optreden in de basis van het eerste elftal.
In deze 25 jaar heeft hij weinig of geen gele of rode kaarten ontvangen. Frank heeft in deze 25 jaar meer dan 250 
wedstrijden gespeeld voor onze vereniging waarvoor hij eerder gehuldigd is.
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Frank ik wil je voor dit jubileum, namens ons bestuur en leden dank zeggen voor je geweldige inzet en positie instel-
ling en je hiervoor de Rood-Wit ’67 speld opsteken. En je nog veel mooie voetbaljaren toe wensen. Frank bedankt. 

Theo en Elly van Geldrop
Vandaag staan wij stil bij het jubileum als vrijwilliger s van Theo en Elly van Geldrop.
Het bestuur heeft gemeend een uitzondering te moeten maken voor 12.5 jaar vrijwilliger zijn. Dat doen wij omdat 
Theo en Elly 5 dagen per week iedere dag vanaf de klok van 9.30 uur op ons sportcomplex actief zijn. Theo en Elly 
zijn 2 mensen die 12.5 jaar geleden zijn gestart met het poetsen van de kleedlokalen, 5 dagen per week zijn zij be-
zig om iedereen een schoon kleedlokaal aan te bieden bij trainen en voetballen. Theo zelf is  lid van onze vereniging 
vanaf 1-7-1982, voetballer geweest tot zijn 60ste jaar, de laatste jaren daarvan samen met schoonzoon en lid van 
verdiensten Martien Biemans.
Theo is in deze perioden meer dan 250 wedstrijden voor onze vereniging uitgekomen en is hiervoor gehuldigd. Bui-
ten het voetbal en kleedlokalen poetsen zijn zij ook dagelijks bezig om de werkploeg te ondersteunen indien dit nodig 
is, zoals lijnen trekken, reclameplaten afplakken, doelen verplaatsen en zo kan ik nog wel even door gaan.
Ook Elly doet er veel werk bij. Naast kleedlokalen poetsen ondersteunt zij wat op haar weg komt, zij heeft een sterke 
neus bij het dagelijks vinden van ballen die na trainingen niet worden ingeleverd en ik mag hier gerust zeggen dat 
er vele malen ballen zijn gevonden. Kort samen gevat ,hier staan een man en vrouw die weten wat aanpakken is, het 
Rood – Wit hard op de juiste plaats hebben zitten, en 2 mensen zijn waarvan ik nooit  een onvertogen woord over 
de lippen hoor komen.
Hiervoor wil ik  jullie beiden bedanken namens ons bestuur en vooral ook namens onze leden, het is geweldig wat 
jullie doen en hebben gedaan voor onze vereniging. Theo en Elly 12.5 jaar en hopelijk nog vele jaren die zullen vol-
gen.
Theo en Elly nogmaals dank.

Chris van Leuken
Chris vrijwilliger vanaf 1987. 
Dames en Heren hier staat een vrijwilliger waarvan ik niet zou weten wat hij niet gedaan heeft, een man die breed 
inzetbaar is. Het is ook een persoon die de uitdaging zeker niet uit de weg gaat.
Chris is KNVB scheidsrechter, afwisselend clubscheidsrechter, wat wij zeker weten vanaf 1987 tot heden al doet. Ver-
der is hij 1.5 jaar plaatsvervangend voorzitter geweest. 12 Jaar zitting gehad in het bestuur, waarvan 4 jaar secreta-
ris. 4 Jaar wedstrijdsecretaris en vervolgens speler lagere elftallen.
Leider/grensrechter eerste elftal. Organisator jaarlijkse fietstocht, commissielid waarde en normen. En indien nodig 
hulp achter de bar en zo kan ik nog verder gaan.
Tot slot staat hier iemand die handig is met de pen en wekelijks het verslag presenteert, waar duidelijk staat wat of 
hoe Chris het heeft ervaren, en wat hij er van vindt. Tot slot werd Chris gehuldigd in 2005 voor zijn 25 jaar lid zijn.
Dames en heren, Chris is een lid die zeker niet in de schijnwerper wil staan, maar ik mag stellen dat hier een vrijwilli-
ger staat die zeker een schouderklopje verdiend.
Dat wil ik hier namens bestuur en leden dan ook geven en Chris  bedanken voor zijn grote inzet, en spreek de wens 
uit dat hij nog lang in ons midden mag zijn als vrijwilliger samen met Els.
Chris en Els bedankt.

Jeanne Broens
Jeanne één van onze vrijwilligsters, wie kent ze niet. 
Achter de bar is de rode draad door het leven van Jeanne. In 1987 ging Jeanne kijken naar zoon Bart die zich als 
jeugdlid had aangemeld. Vrij snel werd al ontdekt dat Jeanne achter de tap, maar ook daar buiten haar mannetje 
stond met als gevolg het begin bij onze vereniging als vrijwilligster.
Een jaar later in 1988 werd zij actief opgenomen bij het organiseren van onze jaarlijks terugkerende  sportdagen. 
Vanaf 1990 was het jaarlijks terugkerend jeugdkamp haar volgende klus, die zij heeft vervult tot 2012 als je dit optelt 
bijna 25 jaar jeugdkamp.
Ook was zij vanaf 2001 een vast gezicht achter de bar in de kantine, waar zij nu nog steeds actief is.
En bij de rondgang voor lotjes van de loterij bij thuiswedstrijden van ons eerste elftal hoor je Jeanne al op 25 meter 
aankomen. Nee zeggen kent ze niet, zij  pakt vooral de mannen in samen met Els Zentjens met haar vrolijke opmer-
kingen. Deze activiteit past heel goed bij haar omdat zij o zo veel plezier beleefd tijdens haar rondgang, waar zij 
de eerste viool speelt en vervolgens extra in haar nopjes is als de opbrengst goed is. En als zij vervolgens zelf met de 
buit er vandoor gaat, verhoogt dat de sfeer.
Jeanne ik wil je namens onze vereniging bedanken voor je inzet als vrijwilligster en je zeggen dat Je een schat van 
een vrouw bent voor onze vereniging. Wij hopen dat je nog lang in ons midden mag zijn. Jeanne bedankt.
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HISTORIE
Ik ben op zoek naar alle informatie uit het verleden vanaf 1929

Dit jaar bestaat Rood-Wit’67 75 jaar. Een getal waarbij je dan al snel terug denkt aan het verleden.
Met dat verleden ben ik al lang bezig. Vanaf 1963 het jaar waarin ik lid werd heb ik zelf al veel over Rood-Wit’67 
bijgehouden en dan met name het eerste elftal waarin ik ongeveer 20 jaar gevoetbald heb.
In 2007 hebben we een reünie gehouden met heel veel (oud)leden. Naar aanleiding van die reünie besloot ik om de 
historie van Rood-Wit’67 op papier te zetten. Inmiddels zijn dat al 194 pagina’s. En het is nog lang niet af. Er zijn 
nog veel notulen, clubbladen, krantenberichten enz. die ik nog niet gelezen heb.
Bij alles wat ik tot nu toe heb aangetroffen is het me opgevallen dat veel gegevens over onze vrijwilligers, sponsoren 
onvoldoende is bijgehouden. Wie deed wat in welk jaar? Wie weet nog feiten over al onze vrijwilligers, van elftal-
leiders, (jeugd)leiders, wasdames, onderhoudsmensen enz. enz. Wie heeft in welk jaar in welke commissie gezeten? 
Waar hebben in het verleden de voetbalvelden exact gelegen, hoeveel voetbalvelden hadden we? Wie kan mij infor-
matie verstrekken, het maakt niet uit wat als het maar over onze voetbalclub gaat vanaf 1929. Schrijf over jezelf op 
in welke jaren jijzelf bij Rood-Wit’67 hebt gevoetbald, in welke elftallen en met welke spelers en stuur het me toe? Ik 
ben op zoek en zeer benieuwd naar alle informatie uit het verleden vanaf 1929. Heb je nog foto’s zoek die op, pro-
beer te achterhalen in welk jaar de foto is gemaakt, wie er op staan en stuur mij die informatie toe. Probeer zo vol-
ledig mogelijk te zijn zodat ik zelf niet nog van alles moet gaan uitzoeken want dan wordt deze klus zo groot dat die 
bijna niet te doen is. Kijk eens thuis in de kast, op zolder of ergens anders. Ik zou dat graag eens ter inzage willen 
hebben. Wil je het niet meer terug dan gaat het in het archief van Rood-Wit’67. Wil je het wel terug dan maken we 
daar afspraken over. 
Als te zijner tijd alles op papier staat gaan we kijken wat we er mee gaan doen. Heb jij al ideeën daarvoor laat het 
me weten.
Ik ontvang de informatie graag via e-mail info@roodwit67.nl.

Jac Geven

OVERLEDEN
Jac Rademaekers
Op 5 januari 2014 overleed Jac Rademaekers, vader van Marcel, Johan en Jos.
Jac was als jeugdspeler lid vanaf 1 augustus 1952 en later tot 1 augustus 1968 actief als speler (rechtsback) in 
het eerste en tweede elftal. Jac werd 76 jaar. Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies en we danken Jac 
voor zijn inzet voor onze vereniging.

Mariëlle Wanders
Op 14 januari overleed Mariëlle. Zij was de vriendin van Harold Noten en schoonzus van Marcel Rademaekers 
en vaak aanwezig als supporster en bij feesten. Zij werd slechts 41 jaar. 

50 jaar lid en lid van verdiensten 
We feliciteren Jèn van Seggelen 50 jaar lid en Jac Geven 50 jaar lid en tevens benoemd tot lid van verdiensten. 

25 jaar lid 
Wij feliciteren Nico Struijk en Frank van Weert met hun 25 jarig lidmaatschap.

Vrijwilligers
Gefeliciteerd: Theo en Elly van Geldrop, Jeanne Brouns, Chris van Leuken en Dries van de Vorst. Zij werden in het 
zonnetje gezet voor hun jarenlange inzet.

Sponsoren
Tjeu van Horne en Jos van Deursen kregen een moment van aandacht voor hun jarenlange sponsoring.

Carnaval 
Wij feliciteren Jelte Schuringa en Sophie van Haperen met hun verkiezing tot jeugdprins en jeugdprinses van de Hei-
knuuters. Jelte is speler van de D1 en Sophie van de E3. 
Wij feliciteren Britt van Weert met haar verkiezing tot jeugdadjudante van de Toeters. Britt voetbalt in de E4. 

Kampioen
Wij feliciteren de volgende teams met hun najaarskampioenschap: B1, C1, E2, F1 en F2.
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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
We zitten nog midden in de winterstop en de indelingen van de voorjaarscompetitie zijn inmiddels bekend. Er zijn 
diverse teams hoger ingedeeld en sommige teams spelen tegen andere tegenstanders. De meisjes (E3 en E4 ) zin bij 
elkaar ingedeeld en spelen een competitie  tegen alleen maar meisjes teams. De F1 en F2 zijn naar onze mening en 
de mening van de leiders nog te laag ingedeeld en we hebben bij  de KNVB het verzoek neergelegd om deze teams 
hoger in te delen.
Het zal in de voorjaarscompetitie moeilijk worden om het resultaat van de najaarscompetitie met 5 kampioenen te 
evenaren of  te overtreffen maar alle teams alvast veel succes.

Inmiddels zijn er ook diverse data bekend van diverse activiteiten. Noteer ze al vast in jullie agenda of op de Rood-
Wit’67 jeugdkalender.

Jeugdkamp                                                                                        (6) 7 en 8 juni
Afsluiting van het seizoen voor de jeugd. Ouder –kind wedstrijden   13 juni
Rood-Wit’67 Nyrstar jeugdtoernooi                                                    23 + 24 aug. 
Fair-playdag                                                                                        18 oktober
Sinterklaas                                                                                          26 november
Zaalvoetbaltoernooi                                                                            27-28-29-30 dec.

We hebben er weer 13 jeugdscheidsrechters bij. Het zijn Stan van de Berg, Jesse Biesmans, Roel Claassen, Maarten 
Derks, Nick Derks, Kay Janssen, Joep Lammers, Nick Lucassen, Brian Verberne, Patrick en Roel van de Vorst, Bram 
den Ouden en Tommie Laans.
Deze jongens hebben met succes de cursus pupillenscheidsrechter gevolgd. Succes jongens met het fluiten van de E en 
F jeugd.
Momenteel wordt ook de cursus juniorenscheidsrechter gegeven bij Rood-Wit’67 en hier hebben zich ook diverse 
jeugdleiders en jeugdleden  voor opgegeven.

Carnaval staat weer voor de deur en we hebben zoals bijna elk jaar weer een jeugdprins/jeugdprinsesen adjudante 
in ons midden.
In Dorplein is Jelte Schuringa jeugdprins en Sophie van Haperen jeugdprinses.
In Schoot is Britt van Weert jeugdadjudante.
Wij wensen hen veel plezier  tijdens het komende carnaval.

Tenslotte doen we nog een oproep aan de ouders en jeugdleden.
Erik Vos, begeleider en trainer van onze mini,s heeft aangegeven te moeten stoppen wegens drukke werkzaamheden. 
Nu staat Boris Richter er helemaal alleen voor. Wij zijn dringend op zoek naar iemand die Boris wil helpen om deze 
talenten voor de toekomst te trainen en te begeleiden. Wie wil?

Louis van Adelberg, jeugdbestuur.



ROOD-WIT ‘67•NIEUWSBRIEF•FEBRUARI 9

KAMPIOENEN
De volgende teams behaalden het najaarskampioenschap 2013/2014:

B1: Rowan Jongen, Jelle v.d. Kruijs, Tom en Tim Ras, Ward Bekkers, Harm Derks, Dayne Rodriguez,  
       Jordy v. Cranenbroek, Robert Saanen, Stefano Daoudie, Lex Burghout, Michiel Verhoeven,            
       Jordy Huismans, Dion Minkenberg, Tom Roost.                                                                                                             
       Leider/trainer: Roel Hoomans en Henrie v.d. Kruijs.

C1: Kay Jansen, Maarten en Nick Derks, Stan v.d. Berg, Tommie Laans, Brain Verberne, Patrick en Roel 
       v.d. Vorst, Roel Claassen, Sven Rademaekers, Bram den Ouden, Thomas Zincken, Jesse Biesmans, 
       Jeffrey v. Cranenbroek, Joep Lammers en Nick Lucassen.
       Trainer/leider: Peter Verberne, Martien Biesmans en William Derks.

E2: Steef Damen, Youri Beimans, Jordy Verhees, Nick Verheggen, Kay de Werdt, Quinten Jongen, 
      Sjors v. Zon, Milan Scheffers, Nick Bekelaar en Jaap Bouwmeester.
      Leider/trainer: Rob de Werdt en Erik Beimans.

F1: Fin Hochstenbach, Joris Hermsen, Stijn v. Deurzen, Kian v. Rooij, Luc te Raay, Lucas v. Haperen,  
      Glenn v. Weert, Koen Hendriks, Kas v.d. Zanden.
      Leider/trainer: Martijn Roost en Nick Roost.

F2: Ryan Verheggen, Dylan Heinrich, Yvan Rullenraad, Jimi Martens, Dean Vos, Noah v.d. Vorle,             
      Mies Hompes, Jari Even, Mika v.d. Wal, Luca Salgado, Joep Damen.
      Leider/trainer: Rob Damen,  Henri Martens en Gert Even.



ROOD-WIT ‘67•NIEUWSBRIEF•FEBRUARI 9

INDELING TEAMS VOORJAARSCOMPETITIE 2013/2014
 2e klasse 4  3e klasse 404  2e klasse 5   
1 Rood Wit’67/Nyrstar B1 1 Rood Wit’67/Nyrstar B2 1 Rood Wit’67/Nyrstar C1 
2 FC Cranendonck B1 2 Helden B2 2 Heythuysen C1   
3 HEBES B1 3 Egchel B1 3 ST RKESV/RKSVV C1G  
4 Swalmen B1 4 Altweerterheide B1 4 DESM C1   
5 Maarheeze B1 5 Laar B3 5 HEBES C1   
6 MBC’13 B1 6 SV Budel B3 6 RKSVO C1   
7 RKMSV B1 7 Brevendia B2G 7 Sportclub Leeuwen C1  
8 RKVB B1 8 FC Oda B2 8 RKMSV C1   
9 FC Maasgouw B1 9 Leveroy B1G 9 Roggel C1   
10 SHH B2   10 FC Maasgouw C1  
 
         
 2e klasse 401  1e klasse 403  2e klasse 402   
1 Rood Wit’67/Nyrstrar D1 1 Rood Wit’67/Nyrstar E1 1 Rood Wit’67/Nyrstar E2 
2 RKSVN D1 2 Laar E2 2 Merefeldia E2   
3 VV Kessel D1 3 SV Budel E4 3 RKVB E1   
4 SV Budel D2 4 Maarheeze E1 4 Heythuysen E1   
5 Bieslo D1 5 MMC Weert E3 5 FC Oda E2   
6 Eindse Boys D1 6 Helden E2 6 Panningen E2   
7 MMC Weert D2G 7 Roggel E1 7 Eindse Boys E1   
8 Horn D1 8 DESM E1G 8 Laar E3   
9 Reuver D2 9 SVVH E1 9 Leveroy E1   
10 BEVO D1G 10 SV Budel E3 10 BEVO E1G   
         
 
 2e klasse 415  2e klasse 401  2e klasse 405   
1 Rood Wit’67/Nyrstar E3M 1 Rood Wit’67/Nyrstar F1 1 Rood Wit’67/Nyrstar F2  
2 Rood Wit’67/Nyrstar E4M 2 Laar F3 2 DESM F2G   
3 Eindse Boys E3M 3 RKMSV F2 3 Maarheeze F2   
4 Haelen E4M 4 DESM F1 4 RKHVC F1   
5 SV Budel E9M 5 RKVB F1G 5 MMC Weert F5   
6 Laar E7 6 FC Cranendonck F1 6 VV GKC F1G   
7 Helden E6M 7 FC Maasgouw F1G 7 RKSVO F3   
8 RKSVN E4 8 FC Oda F3 8 Helden F5   
9 Merefeldia E7G 9 RKSVN F2 9 Eindse Boys F2   
10 VV Kessel E5G 10 Haelen F2 10 Laar F4   

JAARKALENDER 2014 (WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN)
Maandag 17 febr. Vergadering Jeugdbestuur 20.00 uur
Maandag 17 febr. Vergadering Dagelijks bestuur 20.00 uur
Woensdag 19 febr. Vergadering jeugdleiders 18.30 uur 
Maandag 24 febr. Vergadering bestuur 20.00 uur

Maandag 10 maart Vergadering Dagelijks bestuur 20.00 uur
Dinsdag 11 maart Vergadering Jeugdbestuur 20.00 uur
Maandag 17 maart Vergadering bestuur 20.00 uur

Woensdag 2 april Aanvang zomeravondvoetbal (onder voorbehoud) 19.00 uur
Donderdag 3 april Zomeravondvoetbal (onder voorbehoud) 19.00 uur
Maandag 14 april Vergadering Dagelijks bestuur 20.00 uur
Dinsdag 15 april Vergadering Jeugdbestuur 20.00 uur
Maandag 28 april Vergadering bestuur 19.00 uur

Maandag 5 mei Vergadering Jeugdbestuur 20.00 uur
Maandag 19 mei Vergadering Dagelijks bestuur 20.00 uur
Maandag 26 mei Vergadering bestuur 20.00 uur
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Zaterdag 7 juni  Jeugdkamp Rood-Wit’67 
Zondag 8 juni 1e Pinksterdag Jeugdkamp Rood-Wit’67 
Vrijdag 13 juni Activiteit  met ouders Jeugdafdeling Rood-Wit ‘67 
Maandag 23 juni  Vergadering Dagelijks bestuur 20.00 uur
Dinsdag 24 juni Vergadering Jeugdbestuur 20.00 uur
Zondag 29 juni Jaarlijkse vrijwilligersfietstocht met BBQ 11.00 uur

Dinsdag 1 juli Vergadering bestuur 20.00 uur

Zaterdag 23 aug. Jeugdtoernooi Rood-Wit’67  
Zondag 24 aug. Jeugdtoernooi Rood-Wit’67  

Dinsdag 9 sept. Vergadering Dagelijks bestuur 20.00 uur
Maandag 15 sept. Vergadering bestuur 20.00 uur
Dinsdag 16 sept. Bijeenkomst Kleine Kring bij Rood-Wit’67 20.00 uur

Maandag 18 okt. Fairplaydag afd. jeugd 
Woensdag 22 okt. Vergadering Dagelijks bestuur 20.00 uur
Woensdag 29 okt. Vergadering bestuur 20.00 uur

Donderdag 13 nov. Algemene ledenvergadering 21.00 uur
Maandag 17 nov. Vergadering Dagelijks bestuur 20.00 uur
Woensdag 26 nov. Sinterklaasmiddag afd. Jeugd 
Vrijdag 28 nov. Feestavond Rood-Wit’67/Nyrstar 20.30 uur

Maandag 1 dec. Vergadering bestuur 20.00 uur
Donderdag 27 dec. Zaalvoetbal Kleine Kring 
Vrijdag 28 dec.  Zaalvoetbal Kleine Kring 
Zaterdag 29 dec Zaalvoetbal Kleine Kring 
Zondag 30 dec. Zaalvoetbal Kleine Kring 

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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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

ZINK... UIT BUDEL

ZINK... 

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.

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

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

Werken bij 
Nyrstar Budel?

Kijk op: 
www.zinkwerkt.nl

www.nyrstarbudel.nl
www.nyrstar.com

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.

inmiddels al bijna 120 jaar, uiteraard niet voor niets.

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

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

nyrstar wenst, als trotse hoofdsponsor van rood-wit ‘67,

iedereen een sportief en succesvol seizoen 2013-2014 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.
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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


