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HOOFDBESTUUR

Voorzitter
 Piet Verlijsdonk  0492 55 69 00
 voorzitter@roodwit62.nl

Secretaris
 Reinier van Loon 06 53 76 85 85
 secretariaat@roodwit62.nl
 
Penningmeester 
 Rob Hendriks  0492 51 39 98
 penningmeester@roodwit62.nl

Vice-Voorzitter/ Voetbal/
Technische zaken
 Wilfried Mansvelders  0492 51 00 11
 voetbalzaken@roodwit62.nl

Wedstrijdzaken
 Sean O’Sullivan 0492 66 63 89
 wedstrijdzaken@roodwit62.nl

Public Relations en Sponsoring
 Han van Lierop  0492 51 36 63
 sponsoring@roodwit62.nl

Public Relations en Communicatie
 Danny van Luijpen 06 46 04 67 31
 communicatie@roodwit62.nl

Projecten/Maatschapp. betrokkenheid
 

Facilitaire zaken  
 Jos van den Heuvel  0492 54 84 43
 j.vandenheuvel0@upcmail.nl

Vrijwilligers & Personeel
 Sabine Heinemann  06 51 54 43 75
 vrijwilligers@roodwit62.nl

COORDINATOR SELECTIE

 
 Frank van de Water   06 13 42 80 98
 frankvandewater@chello.nl

      JEUGDCOMMISSIE

VoorzitterJeugd 
 Mark van Teeffelen  0492-550351
 voorzitterjeugd@roodwit62.nl
 
Wedstrijdsecretaresse Jeugd
 Thea van Lieshout 0492 54 48 78
 v.vanlieshout@chello.nl   06 12 33 85 50  

Groepsleider A Jeugd       
 John Fietelaars  0492 32 07 84
 groepsleidera@roodwit62.nl

Groepsleider B Jeugd       
 John Fietelaars  0492 32 07 84
 groepsleiderb@roodwit62.nl

Groepsleider C Jeugd  
 Henrie Krikke 0492 54 37 33
 groepsleiderc@roodwit62.nl

Groepsleider D Jeugd 
 Harald Vincent  0492 55 91 98
 groepsleiderd@roodwit62.nl

Groepsleider E Jeugd
 Harold Vrijken  06 34 55 55 75   
 groepsleidere@roodwit62.nl

Groepsleider F jeugd 
 Sander van den Reek  06 43 49 71 53
 groepsleiderf@roodwit62.nl

Groepsleider Fun Play   
 Sean O’Sullivan 0492 66 63 89
 c.weber7@upcmail.nl

Kabouters coördinator
 Gerry van der Linden      0492 54 7329
 genfvanderlinden@gmail.com

SENIORENCOMMISSIE

 
Wedstrijdsecretariaat Senioren M/V
 Sean O’Sullivan 0492 66 63 89 
 wedstrijdzaken@roodwit62.nl

l
TECHNISCH KADER 
S.V. ROOD-WIT ’62

Hoofd Voetbalzaken
 Wilfried Mansvelders  0492 51 00 11
 voetbalzaken@roodwit62.nl

Hoofdtrainer Senioren
 Ton van Dijk 06 43 12 26 92
 tonvandijk3@hotmail.com

Assistent trainer 1e Elftal
 Jordi van Dijk  06 25 49 45 15
 gb26_1@hotmail.com

Trainer 2e Elftal
 Maurice Meulendijks 0492 54 20 53
 m.meulendijks9@upcmail.nl

Verzorging elftallen
 Pieter v.d. Eijnde
 telefoonnummer bekend bij trainers

Jeugd coördinator
 René Voorthuis 0492 84 75 48
 jeugdcoordinator@roodwit62.nl

DAMES/MEISJES

Trainer dames 1
 Berry van Veghel  06 22 71 02 56
 h.veghelswinkels@upcmail.nl

Trainer dames 1
 Edwin Krikke  06 25 31 99 49
 e.krikke74@upcmail.nl

Trainer dames 1 
 Danny van Luijpen 06 46 04 67 31
 denneboom@zonnet.nl

Trainer dames 2
 Daniël van Berlo  06 17 44 44 33
 d.vanberlo@chello.nl

     TOERNOOI COMMISSIE

 Connie Krikke  0492 54 37 33
 toernooien@roodwit62.nl

 
VRIENDSCHAPPELIJKE 

WEDSTRIJDEN

KEEPERS

Keeperstrainer Senioren + jeugd 
 Casper Cuppen 06 43 58 03 58
 caspercuppen@gmail.com

JEUGD SELECTIES

A-selectie jeugd
 Arno Donkers  06 43 07 63 85  
 arnodonkers@hotmail.com

B-selectie jeugd
 Stephan van Raaij 06 18 16 37 48 
 s.raay4@upcmail.nl

C-selectie jeugd
 Richard Morssink 0492 55 12 17
 richardmorssink@kpnplanet.nl

D-selectie jeugd
 Patrick van de Vossenberg  06 14 65 93 30  
 vosse635@planet.nl

 Leon Westerlaken 06 24 50 11 44
 esther_de_veen@hotmail.com

E-selectie jeugd
 Paul Renwarin 06 83 99 15 46
 p.renwarin@hotmail.com

F-selectie jeugd
 Thijs van Doorne 0492 51 37 09
  thijsvandoorne@hotmail.com

Kabouters coördinator
 Gerry van der Linden 0492 54 73 29
 genfvanderlinden@gmail.com

SCHEIDSRECHTERSzAKEN

Scheidsrechterszaken Senioren
 Rudy Bressers 06 20 43 32 68  
 scheidsrechters@roodwit62.nl 
Scheidsrechterszaken Jeugd
 Michel Janssen  06 51 26 92 15
 micheljanssen68@hotmail.com

Adressenlijst
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Nieuwjaarstoespraak

Dames en heren Rood Witters van 
harte welkom op deze nieuwjaars-
bijeenkomst.

Aan het begin van een nieuw jaar is 
het gebruikelijk om even terug te 
kijken op het jaar dat achter ons ligt 
om vervolgens kort vooruit te blikken.

Afgelopen jaar hebben we een aantal 
geweldige stappen gezet voor de 
toekomst van onze vereniging.

Met z’n allen hebben we het beleids-
plan 2013-2017 goedgekeurd  evenals 
een nieuw Huishoudelijk Reglement. 

Ook zijn onze statuten vernieuwd en 
bij de tijd gebracht.

De toezegging van de gemeente voor 
het aanleggen van een kunstgrasveld 
was een geweldige opsteker, waardoor 
we samen met de extra kleedlokalen 
en de MFR ruimte nu qua accommoda-
tie klaar zijn voor de toekomst.

Afgelopen jaar is er door een commis-
sie onder leiding van Frans Coppes ook 

Woord van de voorzitter

D E  K O L P I N G E R

hard gewerkt aan het Waarden en 
Normen statuut. Gisteren is dit statuut 
besproken met een groot gedeelte van 
het kader van onze vereniging. Zij 
moeten dit statuut dragen. In het 
statuut gaat het niet om sanctionering 
maar om een gedragsverandering 
teweeg te brengen. We moeten in een 
situatie komen dat we elkaar gaan 
aanspreken op gedrag dat we bij Rood 
Wit niet wenselijk vinden. Komende tijd 
zullen we dit statuut verder uitdragen 
onder spelers, leiders, ouders en 
toeschouwers.

Ook sportief gezien ging het ons, met 
name in de 2e helft van 2013,  voor de 
wind. Kijk maar eens naar de stand van 
het 1ste en 2de elftal, Dames 1 en de 
diverse jeugdselectie teams. 

Ook de sfeer in de vereniging is weer 
aan het stijgen.

Dit brengt me bij de actualiteit.

Een vraag die bij veel mensen leeft is: 
Gaat Rood Wit komend jaar de hoogst 
spelende vereniging van Helmond 
worden? Ik kan zeggen dat we daar alle 
vertrouwen in hebben en heet van de 

naald kan ik nu melden dat we met Ton 
van Dijk een contractverlenging van 
een seizoen zijn overeengekomen.

Vorig jaar heb ik gemeld dat Pius Sarkol 
de rol van kantinemanager op zich zou 
gaan nemen. Helaas heeft dat door 
privé omstandigheden niet gebracht 
wat we daar met z’n allen van verwacht 
hadden. Nu kan ik melden dat Pieter vd 
Eijnde deze rol op zich zal nemen.

Ik wil afsluiten met dezelfde woorden 
als vorig jaar. Die woorden zijn: 
Vertrouwen, Open en Samen 
of te wel VOS

Vertrouwen geven maar ook vertrou-
wen krijgen.
Open en eerlijk tegen elkaar.
En Samen in overleg zaken voor elkaar 
proberen te krijgen.

Als ons dat lukt dan ben ik er van 
overtuigd dat we niet alleen een 
geweldig jaar tegemoet gaan, maar dat 
ook onze vereniging een hele mooie 
toekomst heeft.

Rest mij om iedereen een gezond en 
sportief 2014 toe te wensen.

Piet Verlijsdonk
Voorzitter
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contributie betalen in 2014?

9

nieuw IBAN....SEPA...??
..............wat nu ???

Vanaf 1 februari 2014 is het alleen 
nog mogelijk te betalen en te ontvan-
gen met SEPA-producten [Single Euro 
Payments Area]. Dit betekent ook dat 
uzelf een IBAN (International Bank Ac-
count Number) rekeningnummer krijgt. 
Het is een langer rekeningnummer dat 
voor een deel bestaat uit uw huidige 
nummer.

Voor onze leden is er geen noodzaak 
om een nieuwe machtiging te verstrek-
ken. De Rabobank en de KNVB heb-
ben hierover instemming bereikt wat 
inhoudt dat de banken uw huidige re-
keningnummer via een KNVB applicatie 

voor de vereniging omzet. Deze actie 
wordt door onze vereniging verricht 
voor 1 februari a.s. en verstrekt aan de 
KNVB.

Voor onze leden die een factuur thuis 
ontvangen hebben via de post
verzoeken wij om zeker tijdig de con-
tributie te voldoen. Zorg dat dit eind 
januari op bankrekening:
NL39RABO 0121 0385 72 staat 
bijgeschreven. Mocht iemand vergeten 
zijn wat de afspraak is;NIET BETAALD 
is NIET TRAINEN en GEEN WED-
STRIJDEN

D E  K O L P I N G E R

Wat we hebben afgesproken leest u in het kader.

Bron: Kolpinger Januari 2011

Werkwijze contributieinning per 1 jan. 2011.
Zoals gebruikelijk is moet elk lid zijn/haar contributie op tijd voldoen.
Helaas is dat niet altijd zo en moeten we soms meerdere malen verzoeken om de 
contributie te voldoen.
Dat gaat veranderen vanaf 1 januari, degene die niet betaald hebben tot 4 weken 
na de contributierun worden automatisch uitgesloten van deelname aan trainingen 
en wedstrijden waarbij de spelerspas óók wordt ingenomen. Vanaf dan krijgt u nog 
vier weken de tijd om te betalen, voldoet u daar ook niet aan dan melden we u als 
lid af.
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Waarden en normen

Samen voetballen voor ons plezier. Dat 
is wat we willen als we lid worden van 
een voetbalclub. Dat gaat niet vanzelf. 
Dat vraagt om inzet als vrijwilliger 
maar ook over afspraken hoe we met 
elkaar omgaan. Het is goed als we daar 
dezelfde beelden over hebben en ons 
ook daar naar gedragen. Rood-Wit’62 

ONS BASISELFTAL GEDRAGSREGELS zIJN: 
1. Wij beleven voetbal vanuit onze passie! 

2. Wij accepteren geen geweld! 

3. Wij spreken elkaar aan op wangedrag! 

4. Wij respecteren onze en andermans eigendommen! 

5. Wij houden ons aan afspraken! 

6. Wij luisteren naar en accepteren de besluiten van de scheidsrechter! 

7. Wij discrimineren niet! 

8. Wij pesten niemand! 

9. Wij laten de kleedkamer en de kantine schoon achter! 

10. Wij gedragen ons als een goede gast(heer)! 

11. Wij zijn tegen schelden! 

Hierover is gesproken met een doorsnee 
van betrokken leden op zaterdagmor-
gen 4 januari 2014. Papier is geduldig: 
mensen moeten het doen. Dat betekent 
dat gepolst is of men zich kan vinden in 
het basiselftal gedragsregels. Algemeen 
zijn die gedragsregels onderschreven. 
Vertaling moet volgen in gedragscodes 
voor alle doelgroepen in onze vereni-
ging. Daarmee krijgen de gedragsregels 
handen en voeten. Het gaat niet om 
nieuwe zaken maar om zaken die breed 
onderschreven worden. Samen zullen 
we ons daarna moeten gedragen.

Zeggen en daar naar handelen zijn 
twee dingen. Daarom zal de werkgroep 
Waarden en Normen de komende tijd de 
trom blijven roeren en aandacht vragen 
voor het project. Dat doen we met steun 
van het bestuur en van de leden die op 
4 januari 2014 in de kantine aanwezig 

waren. Samen zetten we de schouders 
er onder en spreken elkaar aan als din-
gen anders moeten maar ook als zaken 
goed gaan. Elkaar positief inspireren 
leidt tot een gezonde vereniging waar 
het fijn blijft te voetballen. 

Jullie horen nog van ons. De komende 
tijd gaan we met de diverse geledin-
gen binnen de vereniging in gesprek 
om het project waarden en normen 
handen en voeten te geven.  Dat gaan 
we ook zichtbaar maken zodat iedereen 
weet waarvoor wij staan en daar naar 
handelt. Als jullie tips of suggesties 
hebben: geef ze door. Daarmee kunnen 
we ons voordeel doen.

Commissie Waarden en Normen,
Frans Coppes
Carlo Raaijmakers
Richard Reijnhout

is daarom het project Waarden en Nor-
men gestart. Vertrekpunt daarvoor is 
het statuut Waarden en Normen. In het 
beleidsplan 2013-2017 is dat ook aan-
gekondigd. In het door het bestuur op 
9 december 2013 vastgesteld statuut 
zijn 11  gedragsregels opgenomen. 
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Reggestraat 24
5704 MT Helmond

Tenuesponsoren

Deze bedrijven sponsoren onderstaande teams die zodoende netjes zijn 
voorzien van een Rood-Wit ’62 tenue met daarop de bedrijfsnaam. 
Het bestuur van Rood-Wit ’62 heet de nieuwe sponsoren van harte welkom.

Team Rood-Wit ’62  Bedrijfsnaam

A1  Gerrits Recycling
 Istanbul shoarma & Grill (inloopshirts)

A2  Mosman Autoschade
B1  Gerrits Recycling
C1  Gerrits Recycling
D1  Gerrits Recycling
D2  Gerrits Recycling
D3  FOA  Glasvezeltechniek
E1  Gerrits Recycling
F1 Gerrits Recycling
1e en 2e elftal  Sportshop Laarbeek
Dames 2  Miga Gifts
4e elftal Gerrits Recycling
5e elftal  EDEC speciaalkabel
5e elftal   Bouwbureau Dennis (alleen tassen) 

6e elftal   Verandaspecialist

Beste ondernemers , bent u net als deze nieuwe sponsoren bereid om Rood-Wit ’62 
te ondersteunen en wilt u meer informatie over ons nieuwe sponsorplan. Neem dan 
contact op met :    Han v Lierop  tel :  06-53838422  of  sponsoring@roodwit62.nl
 Ruud Bressers  tel :  06-20433268  of  rudy.bressers@planet.nl
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1:  Hoe heet je en wat is je leef tijd?
 Patrick van de Vossenberg 42 jaar
2:  Waarom vind je voetballen   
 leuk?
 Geweldig balspel waar ik nog steeds  
 elke dag van leer (al 34 jaar).
3:  Wat doe je bij Rood-Wit ‘62?
 Hoofdtrainer D1, scheidsrechter, 
 en sinds dit seizoen zelf weer aan  
 het voetballen.
4:  Hoelang ben je al lid van 
 Rood-Wit ‘62?
 3 seizoenen.
5:  Hoe ben je bij Rood-Wit ‘62  
 terecht gekomen?
 Ik zocht voor mijn zonen kansen  
 om hoger te voetballen.
6:  Welke sporten vind je nog 
 meer leuk?
 Darten, formule 1 en motor GP.
 7:  Verliefd, verloofd, getrouwd?
 Getrouwd.
8:  Heb je kinderen en voetballen  
 die ook bij Rood-Wit ‘62?
 Ik heb 2 zonen, 
 maikel A1 en Kevin C5.
9:  Welk beroep heb je of   
 welke school doe je?
 Ik werk al 15 jaar als spuiter in de  
 staalbouw.

In gesprek met Patrick van de Vossenberg

10:  Wat zijn je hobby’s?
 Mijn MOTOR, vakantie en natuurlijk  
 voetbal.
11:  Wat is de beste film die je ooit  
 gezien hebt?
 7 pounds (Will Smith).
12:  Welke muziek hoor je het   
 liefst?
 Ligt aan mijn stemming, eigenlijk  
 van alles wat.
13:  Wat eet je het liefst en wat lust  
 je niet graag?
 Alle soorten pasta’s, ik lust geen  
 aardappelen met groenten.
14:  Wat zou je ter afsluiting willen  
 zeggen?
 Ik hoop binnenkort te slagen voor  
 mijn trainers diploma die ik   
 momenteel volg en dat ik nog veel  
 plezier en voetbal mag beleven bij  
 Rood-Wit’62.

Patrick van de Vossenberg

TRAINER
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1
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Uitnodiging Carnaval 

L I E S H O U T  H O L L A N D

De nieuwe
4 - 4 - 4 opstelling

van Bavaria.

20011_Bavaria_voetbal_A5.indd   1 19-10-10   15:35
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Cameraman/vrouw gezocht

Cameraman / vrouw gezocht voor 
video opnames
 
Binnen onze vereniging kennen we een 
aantal categorieën van voetbal.
Zo kennen we binnen het jeugdvoet-
bal zowel junioren (A/B/C) en pupil-
len (D/E/F) voetbal en bij de senioren 
zowel mannen als vrouwenvoetbal.
Minder bekend is de door de KNVB 
gehanteerde indeling in A en B cate-
gorieën welke afhankelijk is van het 
niveau waarop men voetbalt.
Binnen Rood-Wit ’62 zijn er zeven 
teams die zijn ingedeeld in de zgn. A 
categorie :
 
• 1e elftal Mannen (uitkomend in de  
 3e klasse C voor standaard teams)
• 2e elftal Mannen (uitkomend in de  
 3e klasse E voor reserve teams)
• 1e elftal Vrouwen (uitkomend in de  
 3e klasse F voor standaardteams)
• A1 (uitkomend in de 1e klasse)
• B1 (uitkomend in de hoofdklasse)
• C1 (uitkomend in de 3e divisie)
• D1 (uitkomend in de 2e divisie)
 
Alle overige teams zijn ingedeeld in de 
B categorie. Teams uitkomend in de A 
categorie noemen we prestatieve teams 
en teams uitkomend in de B categorie 
noemen we recreatieve teams.
 

Voor de teams uitkomend in de A cate-
gorie zijn we op zoek naar een vrijwil-
liger die regelmatig bij thuiswedstrijden 
video opnames kan verzorgen. Met het 
verzamelde beeldmateriaal kunnen o.a. 
specifieke spelsituaties, dode spelmo-
menten en de omschakeling bij balbezit 
of balverlies worden geanalyseerd door 
onze trainers en kunnen spelers leren 
van gemaakte fouten om zodoende tot 
nog betere prestaties te komen.
 
Heeft u hiervoor interesse ?
Neem dan contact op met:

Wilfried Mansvelders, bestuurslid 
Voetbalzaken (tel. 510011 of 
email: voetbalzaken@roodwit62.nl).
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Bezoek onze 
adverteerders

Waarom???

zij steunen ons.
Daarom!!!

Vanaf het begin van seizoen 2013-2014 is Ton van Dijk 
aangesteld als hoofdtrainer bij Rood-Wit ’62.

Contractverlenging hoofdtrainer

Na een gedegen voorbereidingsperiode 
van 6 weken werd begin september de 
competitie nog gestart met een kans-
loze nederlaag. Echter in de daarop-
volgende 12 wedstrijden werd slechts 
1x verloren en werden alle overige 
wedstrijden in winst omgezet waardoor 
ons 1e elftal bij aanvang van de win-
terstop de koppositie stevig in handen 
heeft met een voorspong van maar 
liefst 7 punten op de nummer 2 Blerick. 
Ook ons 2e elftal heeft na 13 gespeelde 
wedstrijden maar liefst 7 punten voor-
sprong op de nummer 2 NWC.
 
Voor het Bestuur zijn o.a. de uitsteken-
de prestaties aanleiding geweest om 
het contract met Ton van Dijk met één 
seizoen te verlengen waarbij overigens 
al bij de aanstelling de intentie werd 

uitgesproken om langdurig met elkaar 
een samenwerking aan te gaan. Tijdens 
de drukbezochte Nieuwjaarsreceptie 
van 5 januari jl. werd de contractver-
lenging onder luid applaus ontvangen 
door alle aanwezigen.
 
We wensen Ton met zijn volledige staf 
(Frank van de Water, Frans Bombeeck, 
Pieter van den Eijnde, Jordi van Dijk, 
Maurice Meulendijks, Hans Schepers, 
Andre van Dinter, Leon Westerlaken, 
Casper Cuppen en William Feijen) veel 
succes in de 2e seizoenshelft en hopen 
dat zowel het 1e als het 2e elftal het 
kampioenschap daadwerkelijk in de 
wacht zullen slepen.
 
 
Bestuur Rood-Wit ‘62
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Vrijwilliger worden

Nu ook binnen-zonwering!
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Wedstrijdsecretariaat Jeugd

Beste sportvrienden/en vriendinnen 

De eerste helft van de competitie zit er weer op, de kampioenen zijn bekend.

E5 op 14 december 2013 en C2 op 7 december 2013.

Dankzij het goede weer hebben we bijna alle wedstrijden kunnen spelen en zijn we 
weer op de hoogte van de herindeling voor de voorjaarsreeks. Tijdens de winter-
stop wordt er achter de schermen hard gewerkt, de teams die hoger of lager zijn 
ingedeeld kunnen straks weer beginnen aan een mooie reeks wedstrijden, hopelijk 
met vele kampioenen, maar het belangrijkste is toch dat we met veel plezier de 
wedstrijden spelen.

Respect graag voor al onze vrijwilligers die in hun vrije tijd voor Roodwit 62 willen 
werken. Vaak hoor je in de wandelgangen dat er hier en daar wel wat veranderd 
kan worden. Een uitdaging voor iedereen: loop de bestuurskamer binnen en bied 
je aan, veel handen maken licht werk.

Op dit moment ben ik met de vriendschappelijke wedstrijden aan de slag gegaan, 
bijna alle datums zijn ingevuld. Mocht er onder jullie nog iemand zijn die contacten 
heeft met andere clubs voor het spelen van wedstrijden laat het me dan weten op 
06 12 33 85 50 of gewoon 0492 54 48 78.

Ik wens iedereen de beste wensen toe voor het nieuwe jaar en veel voetbalplezier.

Groetjes Thea v Lieshout 
wedstrijd secretaris Roodwit 62 
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Het Elftal bestaat uit 1e en 2e jaar C 
spelers en zelfs een pittige dame in de 
gelederen.

Wat opvalt is het Team verband 
van dit selectie Elftal.
Elke Dinsdag en Donderdag trainen de 
C1 en C2 samen en bereiden ze zich 
voor op de wedstrijd van Zaterdags. 
En juist de trainingen bepalen de sfeer 
want de opkomst van de C1 en C2 is 
bijna 100% elke Dinsdag en Donder-
dag...!!!!

De Competitie start was op zater-
dag 7 September.
Omdat het de 1e echte wedstrijd was 
waren we gespannen , achter onnodig 
want de tegenstander werd met 11-0 

Gewaardeerde lezers hier een bericht 
van het front van C7. Gestart in een 
competitie van vijf teams in augustus 
kwam er nog een team bij zodat we 
toch nog 10 wedstrijden konden spelen 
in de competitie.
Die wedstrijden gingen heel behoorlijk. 
De eerste 5 wedstrijden leverde een 
overwinning op, de zesde werd helaas 
een nederlaag. Niets aan de hand we 
stonden nog steeds gelijk met mede 

Rood-Wit ’62 C2

Rood-Wit ’62 C7 Kampioen!!!!

naar huis gestuurd... Lucky overwin-
ning tegen een zwakke tegenstander 

Maar de week erna werd weer gewon-
nen en dit bleef zich herhalen.

Met een uitglijder tegen Sparta uit 
(5-5)  ging de zege tocht onverminderd 
door.

Uitslagen van 4-5, na mooie duels , 
maar ook  18-0   of  6-1 .

Het scoren werd gedaan vanuit alle 
linies, de voorhoede en het middenveld, 
dus een echte topscorer is er niet 
(misschien Luuk Scheepers .. ?)

Kortom,  de sfeer van dit team heeft 

11 gespeeld     
28 punten   
66 doelpunten voor 
19 tegen

 

Een knappe prestatie geleverd door 
iedereen die betrokken is geweest bij 
dit C2 elftal..

koploper Blauw Geel. Nog een neder-
laag verder kwamen we na 10 wedstrij-
den uit op 24 punten. Op het einde van 
de rit is dit voldoende voor een 
gedeelde eerste plaats.
Jongens en Meiden (5 maal) niet altijd 
met het beste voetbal maar wel met 
een tomeloze inzet is dit Kampioen-
schap bereikt.

Proficiat.

uiteindelijk bepaald dat ze op eigen 
kracht Kampioen zijn geworden. 
Voor een groot aantal toeschouwers , 
bestaande uit familie en vrienden maar 
ook de aanmoedigingen van een vol-
tallig C1 langs de kant , werd gepres-
teerd in de voorlaatste wedstrijd tegen 
Lierop, 3-0..!!!              

KAMPIOEN...!!!!
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Dag allemaal,

Wij zijn de E5 en zijn dit jaar winterkampioen geworden!!!
Het is een spannend seizoen voor ons geweest . Samen hebben er hard voor gewerkt en 
worden na elke training en wedstrijd, steeds beter en beter. Ze zijn heel gemotiveerd en 
enthousiast om te leren. Het is mooi om te zien, hoe iedere speler zich ontwikkeld.

Wij hebben drie fantastische trainers (Martin, Nickey en Daniel) en 2 super stagiaires 
(Alper en Christian) die elke training en wedstrijd zo goed klaar staan, om de kinderen 
zoveel mogelijk te leren.

De E5 heeft allerlei goeie voetballertjes. We hebben voetballertjes die fantastisch kunnen 
dribbelen als Ronaldo. Spelers met een super shot als van Persie, of net zo goed kunnen 
passen als Pirlo. Natuurlijk hebben we ook een ijzersterke verdediging, waar zelfs niet 
eens Messi doorheen kan komen. En vergeet onze keeper niet, die geweldige reddingen 
heeft gemaakt dit seizoen en ook weer iedere wedstrijd laat zien, dat hij belangrijk is 
voor dit team.

Onze kampioenswedstrijd, was de spannendste wedstrijd van het seizoen en we hebben 
ons uiterste best gedaan. Gelukkig verdient gewonnen met 4 fantastische doelpunten 
van onze spits Youri. Maar heel het team heeft erbij geholpen en ze hebben uitstekend 
gespeeld. En daarom zijn de trainers maar ook alle ouders trots op onze voetballertjes!!!

We moeten nog veel leren. Maar we zijn goed op weg en we gaan ons best doen om dit 
seizoen nog beter te worden!!!, zodat onze trouwe supporters kunnen blijven genieten 
van onze wedstrijden.

Samen met alle spelers, trainers-leiders, én ouders hebben wij een heel leuk clubje 
bij elkaar, met ook gezelligheid wat er natuurlijk ook bij hoort.

Met z’n allen hebben wij veel zin in de 2e helft van het seizoen, jullie ook?
De E5 wensen jullie veel voetbal plezier en een super 2014!

Martin, Nickey, Daniel, Alper, Christian, Youri, Patrick, Finn, Annaess, Minh Vu, Jura, 
Safouan, Damien, en Jasper.

Kampioenen E5 Clublied S.V. Rood-Wit ’62

Spelers van die mooie voetbal
Onder Kolping’s vaan
Rood en Wit zijn onze kleuren
Doet geen schand’ haar aan
Daarom voort gij K.V.V.’ers
Doet gestand uw woord
Houdt steeds uwe klub in ere
Dat zij bloeie voort
Houdt steeds uwe klub in ere
Dat zij bloeie immer voort.

Ziet de keeper op zijn post staan
Hoe hij alles houdt
Ziet de flinke stoere backs staan
Zij begaan geen fout
De halfjes zwoegen en zij slaven
Hebben toch zo’n jool
Wijl de vlugge aanvalslinie’s
Maken goal op goal
Wijl de vlugge aanvalslinie’s
Maken goal op goal.

Hebben wij na heftig kampen
De zege dan behaald
Zingen wij in vol akkoorden
Dat ons schot nooit faalt
Met het fraaie ereteken

Op de borst gespeld
Trekken wij met vrolijk harte
Van het voetbalveld
Trekken wij met vrolijk harte
Van het voetbalveld.

‘t Voetbalspel is onze vreugde
Heeft ons hart in pand
Toch is dit niet d’een’ge leuze
‘t Geloof gaat hand in hand
Hoofden koel en harten zedig
Vrezen wij geen strijd
In de “KOLPING” blijven we verenigd
And’re klubs ten spijt
In de “KOLPING” blijven we verenigd
And’re klubs ten spijt.

Door een fusie met een ander
Ging ons Kolping heen
Maar wij vonden weer elkander
Net zoals voorheen
Zo werd Kolping weer herboren
En heet nu “Rood-Wit”
Alles is weer als tevoren
Daar er pit in zit
Alles is weer als tevoren
Daar er pit in zit!
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contactpersoon:
Bart Raaijmakers

- 30 - 
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Theo v.d. Kimmenade

Ruud Bressers

Fred v. Boven

Andre van Dinter

René Voorthuis 

Hans Heusschen

Frank Bouwels

Wilco Scheepers

Gerry van de Linden

Raymond Nicholson

Paul van Veghel

Ton van Dijk

Perry Verkoelen

Finn O’Sullivan

Piet v.d. Wetering

Jongste lid
Reno Bombeeck

Miga Gifts
Passage Helmond

Hier had ook uw naam 
kunnen staan 

Eerste lid
Theo Meulendijks
Schildersbedrijf
Leeuwenborchweide 5
Helmond 06-28 23 57 20 

Lodos Shoarma/Pizzeria
Griekse Specialiteiten
Piet Heinstraat 46 Helmond
Reservering 0492-55 00 44

Jan Driessen
Glas en Verf
Mierloseweg 86 Helmond
0492-53 50 66

J. F. Nooijen
Schilderwerken
Trambrugweg 26 
Helmond
06-50 28  60 56

Patrick Verstappen
Florabloemen
Molenstraat 97 Helmond
0492-52 20 65

ROBELMA
Vastgoed en Management
Rhulenhofweide 44
Helmond 
0492-56 06 44

ELMA Keukens
Interieurbouw
Binnendijk 9
Helmond
06-54 70 05 21

Dondi Makelaardij
Verkoop Taxaties Hypotheken
Azalealaan 33a Helmond 
0492 57 47 38
www.dondi-makelaardij.nl

AWS Schilderwerken
John van den Elsen
Plesmanlaan 34
Helmond 
06-18 05 13 26

Autoschade Mosman
Zuiddijk 20
Helmond
0492-53 73 07

VEKAH Koudetechniek
Duizeldonksestraat 24
Helmond
0492-55 52 22

Ruyssenaaers/vd. Broek
Specialist in training en 
therapie
Van Meelstraat 1a
Helmond 0492-53 73 92

Autoschade Otten bv 
Helmond
Duizeldonksestraat 22
Helmond 0492-54 59 52

Montagebedrijf/badkamers
Randy Cuypers
Evertsenstraat 38
0492-47 446 4
Mobiel 06-46 08 25 00

Esch van Biljarts
Van kuppenveldweg 5 
5721TB Asten 
0493313118

Gasterij De Vlinder
Havenweg 6
Helmond
0492-52 09 09
 

Tapas Bar La Mariposa
Havenweg 20
Helmond
0492-43 26 95

Harrie Nooijen
Autopoetsbedrijf
Rakthof 2a
0492-514476

Hoveniersbedrijf
C. Joosten
Nuijeneind 2a 
Bakel
06-21 66 00 55

Europersing Grond-
boringen en Bestrating
Loon 13
Liessel 
06-53 44 22 94 

Konings voor verf
Engelseweg 221a
Helmond
0492-53 76 93

Club van 100

Marcel Jansen
Montage- en afbouw
Zwartkopstraat 5
Helmond
06-13 62 62 14

Chico
Sportshop Laarbeek

P.H. Weerts
Grondwerken
Churchilllaan 204 Helmond
0492-523397
Fax 0492-52 83 40

Broenen en v.d. Kerkhof
Tegelzettersbedrijf
Kaukasus 9 Helmond
06-20409266

Roland Boerekamps 
Agrods Watersnijtechniek
Buitendijk 8b  Helmond
0492-450042

Bresserstenten.nl
Middendijk 38d  Helmond
06-53450140
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Kuijpers Helmond

   Obresa Administratie & Advies Molenstraat 17  Aarle-Rixtel

PH. Weerts & Zn Churchillaan 204 Helmond

Pharao Noord Koninginnewal 89 Helmond

Rabobank Helmond Kerkstraat 33 Helmond

Sportshop Laarbeek Heuvelplein 20 Beek en Donk

Sport 2000 Veestraat 16/C Helmond

Sport Lavit Grotestraat 111 Vierlingsbeek

Swinkels Bos en Zn Willem Prinzenstraat 144 Helmond

Theo Meulendijks Schildersbedrijf Leeuwenborghweide 5 Helmond

Timmerservice Vermeulen Trompetstraat 9 Helmond

Twin Tours van Berlo en Verberne Lage Dijk 28/A Helmond

Van Boxmeer Rijpelber 3 Helmond

Van den Hurk Bedrijfswagens Kanaaldijk Zuid West 7b Helmond

Van Hout Group Worldwide Korte Bemd 4 Helmond

Verandaspecialist  Geldropseweg 22  Helmond 

Verstegen Reclame en Beletteringen Vliet 15 Gemert
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Deze bedrijven steunen ons 
d.m.v. een reclamebord

ABIP Isolatie-plaatwerken Zuiddijk 15 Helmond

Administratiekantoor Gerard van der Aa Reggestraat 24 Helmond

Administratiekantoor van Ekkendonk van `t Hofstraat 1 Helmond

Agrods Watersnijtechn./Tegel en plintenservice      Buitendijk 8b Helmond

Autorijschool Rijschoolcombinatie Zuid BV Gelderlandhof 30 Helmond

Autoschade Mosman Zuiddijk 20  Helmond

Autoschade Otten Duizeldonksestraat 22 Helmond

Autoservice RAKTHOF Rakthof 10a  Helmond 

Autotaalglas Helmond Engelseweg 221 Helmond

Autoverhuur-Helmond.nl Kanaaldijk Zuid-West 7B  Helmond

Bakkerij Morssink Margrietlaan 73 Helmond

Bavaria Burg. v.d. Heuvelstr. 35 Lieshout

Bressers tentenverhuur BV  Middendijk 38d Helmond

C 1000 ( Ron Hendrikx ) WC  Brouwhorst 2–4 Helmond 

CC – koerieren ( Christ Camps ) Rooseindsestraat 97 Helmond

C. Joosten Tuinaanleg en Onderhoud Nuyeneind 2/A Bakel

Charlee Browns Place Noord Koninginnewal 7 Helmond

Chinees Indisch Rest. Kota Radja Markt 28 Helmond

Daniels V.O.F. Zuiddijk 17 Helmond

Deco Licht & Reclame BV Vossenbeemd 1  Helmond 

Electro World Wout van Vlerken BV Hoofdstraat 105 Helmond

Elma Keukens Binnendijk 9 Helmond 

Europersing Loon13 Liessel

Eveas Verzekeringen Stationsstraat 120B Deurne

FOA Glasvezeltechniek Engelseweg 242 Helmond

Gerrits Recycling Helmondsingel 221 Helmond

Gerrit van Lierop Machinaal Timmerwerk Breedijk 27 Helmond

Graft v.d., Accoutants-Belastingadviseurs Kapelstraat 18 Beek en Donk

INGRIDS pedicuresalon   Vlietstraat 10   Helmond 

Istanbul Shoarma & Grill restaurant Azalealaan 31  Helmond 

Kuijpers Installaties Helmond Panovenweg 18 Helmond

La Mariposa tapasbar Havenweg 20  Helmond 

Logistic Force Achtseweg Noord 1 Eindhoven

Marschee Groothandel Bakkerij en Horeca Duizeldonksestraat 26 Helmond

Meulendijks Drankenhandel Middendijk 36 Helmond

Miga Gifts Elzaspassage 11 Helmond

Multimate Bouwmarkt Mierloseweg 52 Helmond

Nico Berkers Kantoorefficiency BV Vossenbeemd 1/B Helmond

New Vision Kloosterstraat 13 Helmond

Reclameborden
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w

Ingrid van den Dungen  •  Vlietstraat 10  •  5704 GW te Helmond
www.pedicuresaloningridvandendungen.nl  •  Bellen voor een afspraak: 06-21 28 74 17

Gezocht: trainer A1 voor seizoen 2014-2015
 

s.v. Rood-Wit ’62 is voor het seizoen 2014-2015 op zoek naar een enthousiaste 
voetbaltrainer / coach voor de A1 junioren.
 
De trainer / coach beschikt over de volgende kwaliteiten
• Is in staat een training zorgvuldig op te bouwen en houdt daarbij rekening   
 met de aanwezige kwaliteiten en belastbaarheid van zijn spelers
• Is in staat het spelconcept op een positieve wijze over te brengen
• Is eerlijk en consequent en is bekend met groepsprocessen
• Is communicatief vaardig en kan goed samenwerken
• Heeft waarden en normen hoog in het vaandel staan en confirmeert zich aan  
 het beleid van de vereniging
• Denkt actief mee m.b.t. de doorstroming van A spelers naar de Senioren
 
Overige eisen
• Beschikt bij voorkeur over minimaal het diploma TC III jeugd of is bereid deze  
 cursus te gaan volgen
• Neemt actief deel aan bijeenkomsten van het Technisch Kader
• Is tevens betrokken bij ontwikkelingen van het team <23 en denkt daarin actief  
 mee
• Is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie en gedraagt zich daarnaar
• Is aanwezig op de twee doordeweekse trainingsavonden en de wedstrijddag
 
Vergoeding
Voor goede kandidaten is een marktconforme (vrijwilligers)vergoeding 
beschikbaar.
 
Interesse ?
Voor verdere informatie of sollicitatie kunt u contact opnemen met:
Sabine Heinemann, Bestuurslid Personeel & Vrijwilligers 
(tel. 06-51544375 / email vrijwilligers@roodwit62.nl ).

VACATURE: Trainer A1 
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Beste Rood – Witters,

Een aantal weken terug ben ik door Rood-Wit62 
benaderd om de functie van jeugdvoorzitter te 
vervullen.

Mij is gevraagd om mezelf middels de Kol-
pinger voor te stellen.

Ik ben 37, getrouwd en samen hebben we 
3 zoontjes, alle drie voetballend bij RW62
In het dagelijks leven ben ik werkzaam in het Elkerliek , afdeling inkoop.

Hetgeen wat ik graag terug zie binnen een vereniging is een open en eerlijke 
cultuur waarin iedereen van klein tot groot gehoord wordt en elkaar met respect 
behandeld.

Persoonlijk denk ik dat RW62 een club is waar dit mogelijk is en je op een plezie-
rige en leuke manier kunt voetballen. Mede door alle vrijwilligers, (jeugd)leden, 
ouders en toeschouwers wordt dit op een enthousiaste manier gerealiseerd. Dit zie 
ik dan ook graag door iedereen bewaakt worden.

Rest mij, u nog allen nog een sportief en gezond 2014 toe te wensen.

Met vriendelijke groet,

Mark van Teeffelen
Jeugdvoorzitter,  Rood-Wit62 

Hallo beste lezer van het clubblad van Rood-Wit ’62 
“de Kolpinger”.

Als nieuwe groepsleider van de F elftallen is mij ge-
vraagd me door middel van een stukje te schrijven, 
me voor te stellen.

Mijn naam is Sander van den Reek, ben 44 jaar.
Ben getrouwd met Angela, en samen hebben wij 2 kin-
deren, Jade (9) en Lenn (6).

In het dagelijks leven ben ik chauffeur bij Belleman. (Distriservice Helmond)
Onze zoon Lenn voetbalt bij Rood-Wit in de F5. Zo’n 1,5 jaar geleden kreeg Lenn, 
met zijn verjaardag een inschrijfformulier van zijn oom Wiljan van Doorne, en is 
hij gaan voetballen bij de kabouters. Door het wegvallen van één van de trainers 
ben ik mee gaan helpen.

Ik geniet er van om met die kleine mannen bezig te zijn, en het plezier in het 
voetbal bij te brengen. Nu Lenn bij de F5 speelt ben ik met Sean en Nathalie gaan 
trainen, en ondanks dat we deeerste competitie alles hebben verloren is iedereen 
super enthousiast.

Toen ik op een gegeven moment werd gevraagd of ik groepsleider wilde worden 
hoefde ik daar niet al te lang over na te denken. Ik vind het belangrijk om iets in 
het verenigingsleven te doen.

Door mijn collega groepsleiders wordt ik goed opgevangen, en begin mijn draai in 
de vereniging al aardig te vinden.

Ik hoop nog vele jaren bij Rood-Wit actief te kunnen zijn.

Een sportieve  groet van
Sander van den Reek

Mark van Teeffelen
Sander van den Reek

Even voorstellen: Jeugdvoorzitter Even voorstellen: Groepsleider F elftallen
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Sinterklaas bezoekt Rood-wit’62

zwarte pieten bezoeken Rood-wit’62

Smeets met Sinterklaas en de hoofdpiet 
in zijn politie auto. Agent Smeets is 
toevallig de papa van Senna die in de F1 
voetbalt en die hoorde dat Sinterklaas 
in de file stond terwijl hij naar Rood-wit 
moest. Agent Smeets twijfelde geen 
moment en nam ze snel mee naar Rood-
wit. De kinderen waren heel blij dat Sin-
terklaas toch nog bij Rood-Wit gekomen 
was en kregen veel pepernoten van de 
zwarte pieten. Ook mochten ze allemaal 
bij Sinterklaas komen en kregen ze 
een snoepzak en een sleutelhanger. En 
sommige kinderen, leiders en trainers 
mochten zelfs een liedje voor Sinterklaas 
zingen!

Al met al een gezellige avond, ouders die 
erbij mochten zijn en die lekker konden 
genieten van een kopje koffie. Nu maar 
hopen dat Bart en Huub volgend jaar 
weer willen komen! En het allerbelang-
rijkste is natuurlijk - en die heeft al toe-
gezegd dat hij volgend jaar weer komt 
- Sinterklaas en zijn zwarte pieten!!

Al met al een gezellige avond voor jong 
en oud. Allemaal bedankt voor de gezel-
lige avond!

De Jeugd Activiteiten Commissie

Op woensdag 20 november werden 
wij verrast bij Rood-wit door 5 zware 
pieten. Deze zwarte pieten hebben alle 
elftallen voorzien van pepernoten...en 
zelfs bij elftallen mee gevoetbalt.  Ze 
hadden dus ook meegedaan bij de F5 
nu heb ik daar aan 2 kinderen gevraagt 
hoe ze het vonden.

Hun reactie was geweldig:

“Er hadden bij ons 5 pieten meege-
daan , ik heb zelfs een panna bij een 
piet gemaakt. Britt maakte een slijding 
en toen viel die piet tegen mijn neus, 
maar dat deed niet pijn.1 piet was zijn 
schoen kwijt, Diederik had hem aan 
Tom gegeven en toen zei Corner tegen 

Sinterklaas en zwarte Piet

Een bezoekje van Sinterklaas en Zwarte 
Piet aan Rood-Wit’62 kan natuurlijk niet 
uitblijven. We hadden een mailtje ge-
had dat hij op woensdag 27 november 
aanwezig zou zijn om alle kinderen van 
de F-groep of de kabouters te ontmoe-
ten. Ondertussen hadden wij ook niet 
stil gezeten en had Henrie geregeld dat 
Bart en Huub bij ons aanwezig zouden 
zijn.

De kinderen werden om 17.50 uur 
verwacht en het was een dolle boel. 
Ook waren er deze keer veel ouders 
aanwezig, iets wat de Sint ook leuk 
vind! De kinderen zongen uit volle borst 
mee met het liedje “zie ginds komt 
de stoomboot”. Dankzij Bart en Huub 
hoefde en mochten de kinderen niet stil 
blijven zitten.. Ook het vet coole feest-
dag lied vonden de kinderen leuk. Toen 
Bart en Huub een liedje zongen over 
wanneer is Sinterklaas op tijd, kwamen 
er plotseling 3 pieten best wel in paniek 
binnen vallen, want Sinterklaas en de 
hoofdpiet stonden in de file!

Iedereen schrok een beetje toen er 
na ongeveer15 minuten plotseling een 
politie auto met sirene de parkeer-
plaats op kwam rijden. Daar was agent 

de piet dat hij maar op zijn  moest op 
zijn sokken verder  moest voetballen. 
ik heb zeker 50 pepernoten gekregen ik 
had wel 3 handen vol…”

“We hadden echt veel pepernoten 
gekregen. De zwarte pieten hadden ook 
heel veel pepernoten gestrooid over 
het voetbalveld. 1 piet had een panna 
gemaakt bij Britt en Britt viel over die 
zwarte piet en ik maakte toen een goal. 
Ook had ik tegen de been van een piet 
geschopt met de bal en toen ging de 
bal in de goal .Wij hadden wel gewon-
nen en wel met 9-1 de pieten konden 
wel een beetje voetballen maar wij 
waren beter....want wij zijn een TOP 
TEAM F5.”
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Staat je naam niet in het 
schema? Geen probleem 
hoor, je kunt Jan gewoon 
aanspreken. Maar let op: 
hij spreekt jou ook aan!

Jan   Smits jr.
Lambert  Snijders
Henk v. Uden  
Berry  v.  Veghel
Carlo  Verheij
Luc  Vereijken
Jos   Verhofstadt
Marc   Verstappen
Anneke   Verstijnen 
Bart  Verstijnen
Bregje  Verstijnen
Tom  Verstijnen
  Veteranen
Hans  Vincent
Patrick  v.d.  Vossenberg
Johnny v.d. Waarsenburg 
Frank v.d. Water
Piet v.d. Wetering

Jose  Nicholson
Sean  O”Sullivan
Ralph   Pijnenborgh
Bart  Raaijmakers
Silvio  Raaijmakers
Carlo  Raaijmakers
Willem   Raaijmakers
Tristan v.d. Reek
Tim v.d. Reek  
Richard   Reijnhout
  RW 1e elftal
  RW 2e elftal
  RW 4e elftal 
  RW 5e elftal 
  RW 6e elftal 
Frank v. Rijt
Rob  Rutjens
José   Sleegers
Jan   Smits sr.

Deelnemers Club van 20

Jan Cortenbach, de kartrekker ach-
ter de Club van 20 heeft, met dank 
aan onderstaande personen, ervoor 
gezorgd dat in onze kantine weer een 

Club van 20

Twan  Aarts
Eric v. Berlo  
Frans  Bombeeck
Luc   Bouwels
Ruud  Bressers
Johnny v. Bussel 
Herman  Claassen
Petra   Coort
Jan  Cortenbach
Ard  v. Dalen
  Dames1
  Dames 2  
Richard  Denekamp
Jos  Dielissen
Loek  Dijckmans
Andre v. Dinter
Daniel v. Dinter
Pieter v.d. Eijnde
Sjef v.d. Eijnde  
Lars  Geenen
Maarten  d.  Geus
Paul  Gielen
Patrick   Giesen
Gerrit  Graveland

Willie  Hendriks
Rob  Hendriks
Ruud  Hendriks
Jos  v.d.  Heuvel 
Pieter  Kellenaers
Petra  Kellenaers
Jan   Klumpers
Edwin  Krikke
Frits  Kuypers
Han v. Lierop  
Thea v. Lieshout   
Maarten  v.  Lith
Frans  Maas
Hans  Mansvelders
Wilfried  Mansvelders
Ryan  Meulendijks
Senna  Meulendijks
Theo  Meulendijks
Toon  Meulendijks
Mathijs   v.d.  Meijden
Noud v.d. Meijden
Martien   Meyer
Vincent   Neijts 
Raymond  Nicholson

fantastisch bord hangt met daarop jullie 
namen. Later in het jaar wordt bekend 
gemaakt wat er met jullie bijdrage(n) is 
gedaan voor Rood-Wit ’62.
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In gesprek met Korben Smets In gesprek met Noah Vanli

1: Hoe heet je en wat is je leeftijd?
    Ik ben Korben Smets en ik ben 12  
 jaar.

2: Waarom vind je voetballen leuk?
    Ik vind voetbal een leuke sport omdat  
 het gezellig is en ik buiten ben met  
 mijn team.

3: Wat doe je bij Rood-Wit ‘62?
    D3 - spits.

4: Hoelang ben je al lid van 
 Rood-Wit ‘62?
    5 seizoenen.

5: Hoe ben je bij Rood-Wit ‘62 
 terecht gekomen?
    Makkelijk heel dichtbij waar ik woon.

6: Welke sporten vind je nog meer  
 leuk?
    Hockey en basketbal.

7: Verliefd, verloofd, getrouwd?
    Ja ik ben verliefd.

8: Heb je kinderen en voetballen  
 die ook bij Rood-Wit ‘62?
    Nee geen kinderen maar mijn vader is  
 trainer en coach. 

1:  Hoe heet je en wat is je leeftijd?
 Ik ben Noah Vanli en ben 13 jaar.

2:  Waarom vind je voetballen leuk?
 Omdat het een teamsport is en   
 kunstjes met een bal doen
 leuk is .

3:  Wat doe je bij Rood-Wit ‘62?
 Ik speel in c3 links buiten.

4:  Hoelang ben je al lid van 
 Rood-Wit ‘62?
 Ik ben lid sinds 2005 maar heb drie  
 jaar (2006-2009)in het buitenland  
 gewoond.

5:  Hoe ben je bij Rood-Wit ‘62   
 terecht gekomen?
 Rood-wit is de voetbalclub in mijn  
 wijk en mijn vrienden speelden er.

6:  Welke sporten vind je nog meer  
 leuk?
 Handbal.

7:  Verliefd, verloofd, getrouwd?
 Niks gewoon alleen.

9: Welk beroep heb je of welke   
 school doe je?
   Groep 8 op De Rakt.

10: Wat zijn je hobby’s?
     Gamen voetballen en buitenspelen.

11:  Wat is de beste film die je ooit  
 gezien hebt?
    Fast and the furious 1,2,3,4,5 en 6.

12:  Welke muziek hoor je het liefst?
     Hardwell en Martin Garrix.

13:  Wat eet je het liefst en wat lust  
 je niet graag?
     Pizza en friet, spruitjes en spinazie 
 lust ik niet.

14: Wat zou je ter afsluiting willen  
 zeggen?
     Ik hoop dat ik nog lang kan voet-
 ballen en dat we eens weer 
 kampioen worden.

8:  Heb je kinderen en voetballen  
 die ook bij Rood-Wit ‘62?
 Nee, nog geen kinderen.

9:  Welk beroep heb je of welke  
 school doe je?
 Ik zit op de de kleine Jan van Brabant.

10:  Wat zijn je hobby’s?
 Buiten zijn en playstation en 
 voetballen.

11: Wat is de beste film die je ooit  
 gezien hebt?
 Mr Bean.

12: Welke muziek hoor je het   
 liefst?
 Top 40 

13:  Wat eet je het liefst en wat lust je  
 niet graag?
 Friet vind ik lekker,macroni vind ik  
 niet zo lekker.
14: Wat zou je ter afsluiting willen  
 zeggen?
 Iedereen veel voetbalplezier.

SPELER 1 SPELER 2
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Op 13 december was het zover, onze eerste activiteit van 
de JAC, een verrassingstocht......, zowel voor ons als voor 
de kinderen spannend dus!

Maar eerst nog een knutselmiddag met een grote opkomst!
Door de kinderen die zich hadden opgegeven voor deze middag op 11december, 
werd er hard gewerkt, aan de mooie knutselwerkjes: Kerststukjes maken, kleur-
platen, geverfde potjes voor een waxinelichtje en allerlei andere kerstdecoraties 
sierde de kantine in kerstsfeer.

Een gezellige middag waarbij ouders spontaan aanboden om die middag de 
kinderen te komen helpen met knutselen. Nogmaals bedankt hiervoor!.

Op vrijdagmiddag werd door het JAC en een aantal vrijwilligers buiten rondom de 
kantine nog wat versierd en om 18.15 uur stonden er al tientallen kinderen voor 
de poort te wachten.
De kerstman aan de poort verwelkomde de kinderen en ouders met iets lekkers. 
Na een korte uitleg over het spel, stormde de kinderen gewapend met een zak-
lamp het veld op. Samen met ouders, leiders en trainers werd er druk gezocht en 
gepuzzeld naar de oplossing, onder het genot van een warm chocolademelk en een 
warme hap, deze werden gesponserd door bakkerij Morssink, onze dank daarvoor! 
Tussendoor nog een lotterij, waarbij een mooie Rood-wit bal werd verloot...deze 
werd gewonnen door Jura. Buiten bij de vuurkorven hebben de kinderen gezellig 
nog wat marshmallows geroosterd.

De prijsuitreiking was natuurlijk voor de kinderen het hoogtepunt van de avond, 
de winnaars kregen een mooi prijsje uitgereikt door enkele trainers en/of leiders 
van de deelnemende elftallen.

Wij kijken terug op een zeer geslaagde activiteit, het was mooi en fijn om te zien 
dat de kinderen hadden genoten van deze avond en daar doen we het toch voor!!
Nogmaals, leiders, trainers, ouders en alle andere, bedankt voor jullie hulp!!

WIJ WENSEN JULLIE VEEL VOETBALPLEzIER IN 2014
Tot de volgende keer,

Jeugd Activiteit Commissie

Verrassingstocht
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Hoofdsponsor Jeugd

Helmond • Born • Rotterdam 
Oss • ‘s Hertogenbosch • Venlo
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zomaar een zaterdag
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Vervolg zomaar een zaterdag
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Openingstijden

Maandag	 08.30	–	20.00	uur

Dinsdag	 08.30	–	20.00	uur

Woensdag	 08.30	–	20.00	uur

Donderdag	 08.30	–	20.00	uur

Vrijdag	 08.30	–	20.00	uur

Zaterdag	 08.00	–	18.00	uur

Zondag	 10.00	–	16.00	uur
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Nieuwjaarsloop

Op zondag 5 januari hadden we weer 
de nieuwjaarsloop. We hadden geweldig 
weer... Lekker zonnetje dus wat wilden 
we nog meer... Bijvoorbeeld deelne-
mers en die hadden we, er waren maar 
liefst 162 deelnemers!

We begonnen de dag om 11:30 met de 
kabouters, Funplay en de F groep. Deze 
liepen om veld 1en 2. Een flinke ronde 
maar wat hebben ze goed gelopen. Bij 
de kabouters was de winnares Fabienne 
Smits. Bij de Funplay was de winnaar 
Joel Hoogendoorn. Bij de F groep waren 
het 17 lopers: uit de F1 7 lopers, uit de 
F2 1 loper, van de F3 1 loper en de F5 
bracht 8 lopers. Nummer 3 was Djordie 
v/d Wetering, de nummer 2 was Senna 
Smeets en de nummer 1 was Jayden 
Wijnhof. Alle drie de lopers kwamen uit 
de F1. Gefeliciteerd!

Om 12.00 uur startte de E groep, deze 
bestond uit 16 lopers. De E1 met 6 
lopers, de E2 met 1 loper, de E3 met 
1 loper en de E 5 met 8 lopers. Deze 
groep moest 2x om veld 1+2, wat 
voor velen toch wel heel ver was. De 
nummer 3 in deze groep was Jura Kern 
uit de E5, de nummer 2 was Willem 
de Groot en de nummer 1 was Darren 
Pennings, beide uit de E1. Goed gedaan 
hoor!

De D groep ging van start om 12.30 
uur... Hier waren wat gezichtjes 
gespannen aangezien zij dan ook 2x 
om veld 1+2 en en stukje wielerbaan 
moesten, wat voor sommige wel heel 
zwaar was. Deze groep had 24 lopers 
in totaal en bestond voornamelijk uit de 
D1, D2 en de D5... Een goede opkomst 
van de selectie! Ook hier hadden we 
3 winnaars, 3de is Max Sengers uit de 
D2, 2de is Lars Giessen uit de D1 en 
1ste is Sam Helsper uit de D2. Goed 
gedaan!

Rond de klok van 12.50 werd er een 
goede warming up gedaan door de 
leiders van de C groep. Deze hadden 
nog een een paar wijze woorden “een 
sportief 2014”. Deze groep startte om 

13.00 uur met 32 deelnemers deze 
groep bestond uit spelers uit de C1, C2 
en de C5. Deze groep liep 3x om veld 
1+2 en wielerbaan. Hier was de win-
naar Gideon Slijger uit de C1 de num-
mer 2 was Jason Damen ook uit de C1, 
nummer 3 was Bruno Terosso ook uit 
de C1. Gefeliciteerd! Ook liepen in deze 
groep 2 senioren alvast warm!

Nu kwam de grootste groep lopers 
welke om 13.45 uur startte. Deze 
moesten 5x het parcours afleggen 
en de dames 4 keer. Hier was al vlug 
duidelijk tussen welke 2 het zou gaan. 
Er deden 12 dames mee. De nummer 
3 was Robin Corstiaans, nummer 2 was 
Deveny Gilsing en de nummer 1 was 
Manon van Veghel.
Bij de B groep liepen 12 lopers mee 

uit de B1 en 3 uit de B2. De A groep 
bestond maar uit 4 lopers, 1 loper 
kwam uit het 4de elftal, 13 uit het 2de 
en 9 uit ons 1e. De 3de plaats was voor 
Chafik Meziani, de 2de plaats was voor 
Bart Verstijnen en winnaar was Joost 
van de Gaast. Allemaal gefeliciteerd!

Voor alle jeugdleden die meeliepen was 
er een kop lekker warme chocolade-
melk en een oliebol. Het was een mooie 
dag vol sportiviteit en gezelligheid dat 
willen we bij Rood-wit ‘62 graag zien. 
Het wordt dan ook een uitdaging om 
volgend jaar met nog meer deelnemers 
van start te gaan.
Graag willen wij de leiders en trainers 
bedanken om met zoveel mogelijk spe-
lers aanwezig te zijn, de hulptroepen 
voor hun inzet bij het posten en verder 
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iedereen die wij vergeten zijn te noe-
men bedankt voor de gezellige dag.
Wij willen jullie erop wijzen dat meer 
foto’s van deze gezellige dag te vinden 
zijn op de website! Neem beslist een 
kijkje!

Het was een zeer sportieve en gezellige 
dag en daar willen wij de AC en de JAC 
jullie voor bedanken

Vervolg nieuwjaarsloop

Sportshop Laarbeek is een regionale sportfunctionele winkel met  

als specialisatie voetbal.  Sportshop Laarbeek werkt inmiddels samen 

met 19 voetvalverenigingen in Laarbeek, Helmond en omstreken.  

Bij ons vindt je alle nieuwe modellen van voetbalschoenen van de  

A merken zoals Adidas, Nike, Puma, Lotto, Calcio Italia en Mizuno. 

Sportshop Laarbeek is ruim geassortimenteerd in diverse trainings-

kleding en heeft een ruim aanbod in allerlei voetbalaccessoires zoals 

scheen-beschermers. Ook voor de keepers en scheidsrechters heeft 

Sportshop Laarbeek een zeer uitgebreid assortiment.

Met ingang van dit nieuwe voetbalseizoen is Sportshop Laar-

beek met een driejarig contract als hoofdsponsor verbonden aan  

Rood-Wit ’62. Loop vrijblijvend eens binnen voor een kundig en 

eerlijk advies.



Een unieke PSV-bal scoren? 

Rabobank. Een bank met ideeën. 

Een echte PSV-fan heeft een 
Rabo PSV Rekening. Dat is het idee.
Als echte PSV-fan volg je alle wedstrijden en spelers van jouw favoriete club. Daar hoort 

natuurlijk ook een echte Rabo PSV Rekening bij. Open je er nu een, dan scoor je meteen een 

unieke PSV-bal met de handtekeningen van de spelers erop cadeau! Bovendien ontvang je 

ook nog een gaaf PSV-afschriftenmapje.  

p-
08

96
11

De Rabo PSV Rekening is er voor iedereen tussen de 0 en 18 jaar. 
Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/helmond




