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Beste leden, ouders/verzorgers van jeugdleden, 
 
Dit is de tweede nieuwsbrief die wij jullie aanbieden. Het bestuur van s.v. Rood Wit ’62 wil op deze manier 
op regelmatige basis iedereen blijven informeren over het wel en wee binnen en rondom onze vereniging.  
Ook proberen wij  jullie op de hoogte te houden via onze website (www.roodwit62.nl) en facebook 
(https://www.facebook.com/roodwit62/). 
 
 
In de vorige nieuwsbrief konden jullie al lezen dat het optimaal draaiende houden van onze vereniging 
afhankelijk is en blijft van de welwillendheid van vrijwilligers. 
Ik wil mezelf niet blijven herhalen, maar zonder voldoende vrijwilligers blijven zaken die belangrijk zijn voor 
onze vereniging gewoonweg liggen. Ik doe dus nogmaals een dringend beroep op jullie allemaal om je aan 
te melden om een helpende hand toe te steken. Kijk eens op onze website 
(http://www.roodwit62.nl/vrijwilligers/vacatures/) en meld je aan. Of informeer bij de bestuursleden, 
jeugdcommissieleden of onze terreinbeheerder Jos Sleegers of je op een andere wijze een steentje kunt 
bijdragen. 
 
Mario van Doorne, voorzitter 
 
 
 
En verder in deze nieuwsbrief …………………… 
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 Overeenkomst hoofdtrainer Ton van Dijk beëindigd. 
 

 
Onderstaand de mededeling van het bestuur inzake het ontslag van Ton van Dijk. Dit bericht is ook naar de 
plaatselijke nieuwsbladen gestuurd en staat ook vermeld op onze website. 
 

Helmond, 5 februari 2017 

Betreft beëindiging samenwerking met Ton van Dijk als hoofdtrainer. 

Afgelopen donderdag 2 februari 2017 heeft het bestuur van s.v. Rood Wit '62 besloten de 
samenwerking met hoofdtrainer Ton van Dijk met onmiddellijke ingang te beëindigen. 
Dit bestuursbesluit is genomen vanwege tegenvallende prestaties en geen vertrouwen meer om in 
samenwerking met Ton van Dijk handhaving in de 3e klasse veilig te stellen. 
Het bestuur heeft Pim Kornuijt bereid gevonden dit seizoen als hoofdtrainer van de selectie Heren 
verder de honneurs waar te nemen. 

Namens het bestuur van s.v. Rood Wit ’62, 
Mario van Doorne, voorzitter. 

  
 

 Nieuwe 5-jarige overeenkomst met Bavaria en Meulendijks 
 
 
Het is ons een genoegen jullie te kunnen melden dat eind december door onze vereniging en BAVARIA 
een nieuwe substantieel verbeterde overeenkomst is gesloten. Ook hebben we ons contract met de fa. 
Meulendijks verlengd. Wij zijn van mening dat deze nieuwe contracten meer recht doen aan de jarenlange 
relatie tussen Bavaria/Meulendijks en Rood Wit ’62. 
 
 
 Kunstgrasvelden: vervolg op december 

 
 
20 december 2016 heeft het RIVM haar bevindingen inzake het onderzoek naar sporten op 
kunstgrasvelden, ingestrooid met rubbergranulaat, gepubliceerd. Volgens het RIVM is sporten op 
kunstgrasvelden verantwoord. Klik op onderstaande link voor de pagina van het RIVM en de betreffende 
publicaties: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Rubbergranulaat. 
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De gemeente Helmond heeft inmiddels ook de onderzoeksresultaten van de VACO ontvangen wat betreft 
de Helmondse kunstgrasvelden. Hieruit blijkt dat ons kunstgrasveld aan alle huidige normen voldoet. Medio 
2017 verwachten we nog de resultaten van de onderzoeken van de EU. 
 
 

 
 Samenwerking met Jeurissen en van den Ingh 

 
 
Samenwerking s.v. Rood Wit ’62 en Jeurissen & Van den Ingh (www.jvdi.nl) biedt onze leden grote 
voordelen bij het voorkomen en behandelen van blessures. 
 
Op 9 februari 2017 hebben s.v. Rood-Wit ‘62 en Pim Nellen namens ‘Fysiotherapie Jeurissen & Van den 
Ingh l De Fysioclub’, in het kader van Clubsupport, een samenwerkingsovereenkomst getekend. 
 
Clubsupport richt zich op educatie, preventie, blessure begeleiding en blessurebehandeling en heeft als 
doel de sportmedische begeleiding bij s.v. Rood-Wit ‘62 te optimaliseren. Hiervoor is een gratis 
inloopspreekuur voor leden van s.v. Rood Wit ’62 in het leven geroepen. De leden van Rood-Wit ‘62 
kunnen hier snel en vakkundig beoordeeld worden zonder een afspraak te hoeven maken. Op die manier 
kan snel en vakkundig advies gegeven worden en, indien noodzakelijk, een individueel aangepaste 
begeleiding gestart worden. Overleg met en terugkoppeling naar onze clubverzorger is hierin 
vanzelfsprekend. 
 
Naast de reguliere (sport) fysiotherapie en revalidatie kan men ook gebruik maken van het netwerk van 
behandelaars, ziekenhuizen en behandelcentra. Verder zal ‘JVDI – De Fysioclub’ zich bij Rood-Wit ‘62 
inzetten op preventief gebied, zoals het inzetten van een fysiotherapeut op locatie en het geven van 
bijvoorbeeld workshops over blessurepreventie bij trainingen e.d.. 
 
Rood-Wit ‘62 is verheugd met deze samenwerking en vertrouwt erop dat hiermee blessures in een 
vroegtijdig stadium succesvol en vakkundig behandeld kunnen worden. 
 
 
 
 Pieter van den Eijnde weer verzorger bij onze vereniging 

 
 
Per februari 2017 is Pieter van den Eijnde weer verzorger bij Rood Wit ’62. Omdat Guus Boots aangegeven 
had dat hij met het ontslag van hoofdtrainer Ton van Dijk ook zou stoppen heeft het bestuur Pieter 
gevraagd om die taak weer op zich te nemen. Pieter zal dit de rest van dit seizoen en het nieuwe seizoen 
weer zoals vanouds invullen.  
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 Hoofdsponsoren  
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 Flora Bloemenmagazijn voortaan ‘huisbloemist’ Rood Wit ‘62 
 
 
Onlangs hebben Rood Wit ’62 en Patrick Verstappen van Flora Bloemenmagazijn een driejarige 
overeenkomst gesloten waarmee  Flora Bloemenmagazijn de huisbloemist is geworden.  
Rood Wit ’62 en Patrick Verstappen zijn erg blij met deze overeenkomst.  
Flora Bloemen Magazijn voor al uw bloemen, bloemwerken en specialiteiten is gevestigd aan  
de Molenstraat 97, 5701 KB Helmond. 
 
 
 
 Vanuit de jeugdcommissie 

 
 
We zijn het nieuwe jaar begonnen met een sportieve winterloop met grote opkomst van meer dan honderd 
jeugd en seniordeelnemers. Opvallende deelnemers waren een afvaardiging van de 
pupillenscheidsrechters, jeugdcommissie en hoofdbestuur. 
 
Ons FairPlay team JO9-6 mag zich na herberekening van de najaarscompetitie toch kampioen noemen. 
Nogmaals van harte gefeliciteerd.  
Inmiddels zijn alle teams begonnen aan de voorjaarscompetitie en strijden onze standaardteams nog volop 
voor klasse behoud. 
De jeugdcommissie is bezig met de voorbereidingen voor het seizoen 2017/2018. Alle informatie omtrent 
het nieuwe seizoen zal in juni gecommuniceerd worden.  
 
Extra aandacht zal besteed worden aan de introductie van het nieuwe pupillenvoetbal. Dit is volop door de 
KNVB gepubliceerd in de media. De nieuwe opzet zal het komend seizoen alleen de voor competities van 
JO7, JO8 en JO9 zijn. Het seizoen daarna zal het ook voor JO10, JO11 en JO12 worden geïntroduceerd. 
Vanaf JO13 wordt er weer 11 tegen 11 gespeeld op een groot veld. 
Op de website van de KNVB is alle informatie te vinden over het nieuwe pupillenvoetbal. 
 
De voetbalschool zal ook van start gaan. Voor deze extra voetbalactiviteit onder leiding van onze 
gekwalificeerde jeugdtrainers, kan nog ingeschreven worden. Informatie is te verkrijgen bij de 
jeugdcoördinator en aanmelden kan in de bestuurskamer. 
 
Op eerste paasdag vindt traditioneel ons eerste toernooi plaats. JO15-1, JO13-1 en de meisjes zullen 
hieraan deelnemen. Later in mei zijn de overige toernooien. Informatie is te vinden op de website. Al onze 
eigen teams zijn ingeschreven op onze eigen toernooien. Hou hier rekening mee.  
 
Inschrijving voor het jeugdkamp is inmiddels ook van start gegaan. Deze activiteit voor JO10 JO11 en JO13 
vind plaats op 16, 17 en 18 juni en staat garant voor een gezellig en actief weekend met veel voetbal en 
overige activiteiten.  
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Rest mij iedereen veel voetbalplezier en sportiviteit voor het laatste deel van het seizoen 16/17 toe te 
wensen. John Benthem, bestuurslid jeugdvoetbalzaken. 
 
 
 Amateurvoetbal kiest voor vernieuwing pupillenvoetbal 

 
 

 
 
 
Op 21 januari schreef Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal, onderstaande mail aan alle 
amateurclubs. 
 
Meer balcontacten, acties, goals en spelplezier bij jongste voetballers 
 
Het amateurvoetbal start vanaf het seizoen 2017/’18 met nieuwe wedstrijdvormen voor pupillenvoetballers. 
Kinderen van 7 en 8 jaar gaan wedstrijden spelen op kleinere veldjes in kleinere teams, waardoor ze vaker 
aan de bal komen, meer dribbelen, schieten, samenspelen en scoren. Dit draagt bij aan het spelplezier en 
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de ontwikkeling van ieder kind op elk niveau. De nieuwe wedstrijdvormen worden in twee jaar, stapsgewijs 
ingevoerd. Deze fasering is tot stand gekomen na zorgvuldig overleg met de verenigingen. De KNVB gaat 
de komende periode verenigingen intensief ondersteunen om de nieuwe wedstrijdvormen succesvol in de 
praktijk te brengen. 
“Ik vind het een goede zaak” – Willem van Hanegem 
 
Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal: “Kinderen meer voetbalplezier geven en ze nog meer bij 
het spel betrekken. Dat is waar we het voor doen. Voetballertjes van deze leeftijd moeten vrijuit kunnen 
spelen, acties maken en veel scoren. Met kleine partijtjes, kleinere teams en zonder scheidsrechter vind je 
de cultuur van het pleintjesvoetbal, terug op het voetbalveld. We nemen de komende twee jaar de tijd om 
de vernieuwingen zorgvuldig in te voeren. Dat doen we samen met onze verenigingen. Zij zijn de sleutel om 
dit voor de kinderen tot een succes te maken.” 
 
Kinderen meer aan de bal 
In de vernieuwde opzet voetballen vanaf het seizoen 2017/’18 pupillen onder 8 en onder 9 jaar, op een 
kwart voetbalveld partijtjes van 6-tegen-6. Spelen op een kleiner veld sluit beter aan op de belevingswereld 
van kinderen van deze leeftijd. Ingooien wordt dribbelen en de rol van scheidsrechters wordt ingevuld door 
spelbegeleiders, om het spel voor kinderen in goede banen te leiden. In het huidige seizoen spelen deze 
leeftijdscategorieën nog 7-tegen-7 op een half veld. 
 
Overgang 
In het seizoen 2018/'19 starten de teams van onder 10, onder 11 en onder 12 jaar met de nieuwe 
wedstrijdvormen. Door dit overgangsjaar krijgen verenigingen en voetballers de ruimte de nieuwe opzet te 
leren kennen en gedegen in te voeren. 
 
De kleinste voetballers –onder 6 en onder 7 jaar- blijven onderling, bij voorkeur binnen de eigen vereniging, 
kleine partijtjes spelen. Het advies is kinderen onder de zes jaar 2-tegen-2 te laten spelen, en onder zeven 
jaar 4-tegen-4. Kennismaken met het spelen van voetbal en spelplezier staan hier centraal. 
 
Verenigingen omarmen de vernieuwingen 
In het amateurvoetbal is door het merendeel van de verenigingen positief gereageerd op de vernieuwingen 
in het pupillenvoetbal. Uit een enquête onder de verenigingen die pupillenvoetbal organiseren, blijkt dat 
82% van de clubs positief is over de nieuwe wedstrijdvormen. De KNVB organiseerde het afgelopen jaar in 
totaal 20 praktijkbijeenkomsten, waar 671 verenigingen en voetballers kennismaakte met de nieuwe 
wedstrijdvormen. Uit die bijeenkomsten en het verenigingsonderzoek kwam naar voren dat de voorkeur van 
de clubs uitgaat naar een invoering binnen twee jaar, en aankomend seizoen te starten met de jongste 
leeftijdscategorieën. De KNVB begrijpt dit en geeft hier gehoor aan. 
 
Vandaag heeft de ledenraad van de KNVB –het hoogste besluitorgaan in het amateurvoetbal- aangeven 
voorstander van de vernieuwingen te zijn. Na de positieve geluiden van verenigingen en het groene licht 
van de Ledenraad is de KNVB verheugd dat Nederland hiermee het voorbeeld van Engeland, Duitsland, 
Spanje en België opvolgt. In deze landen wordt al langer op kleinere veldjes, en in kleinere teams 
gevoetbald. Medio 2017/'18 volgt een evaluatiemoment waarin samen met de verenigingen wordt 
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besproken hoe de wijzigingen in de praktijk uitwerken en of er nog verbeteringen kunnen worden 
aangebracht. 
 
Samen invoeren, samen uitvoeren 
Om de nieuwe wedstrijdvormen succesvol in de praktijk te brengen, kunnen de clubs rekenen op 
begeleiding van de KNVB. De begeleiding bestaat uit opleidingen voor trainers en scheidsrechters, het 
faciliteren van de collectieve inkoop van o.a. doeltjes en hulp bij het vrijwilligersbeleid. Er is ook een 
speciale rekentool ontwikkeld, waarmee clubs eenvoudig kunnen uitrekenen wat er voor hen in praktische 
zin verandert. Voor verenigingen die steun nodig hebben bij de aanschaf van materiaal heeft KNVB-
hoofdsponsor ING ter ondersteuning een crowdfunding-platform opgezet. Ook is er extra KNVB-personeel 
beschikbaar gesteld om de clubs te helpen bij de invoering. Via de website van KNVB Assist kan iedere 
vereniging een beroep doen op ondersteuning van de KNVB. 
 
A.s. donderdag 26 januari zal er een interactief magazine gelanceerd worden rondom de nieuwe 
wedstrijdvormen voor pupillen. Dit magazine zal toegankelijk zijn via de website 
www.knvb.nl/pupillenvoetbal en zal informatie (filmpjes, infographics etc.) bevatten over de nieuwe 
wedstrijdvormen, de begeleiding van de KNVB en over thema’s als voetbaltechnische aspecten, 
competitiezaken, accommodatie en sportiviteit en respect. 
 
Sportiviteit en respect inbedden in de voetbalcultuur 
Als onderdeel van de studie naar vernieuwingen van het pupillenvoetbal, is er ook aandacht besteed aan 
andere waarden die kinderen meer voetbalplezier geven. Een element daarvan is de ranglijst. Bij pupillen 
onder 8 en onder 9 jaar worden vanaf volgend seizoen geen klassementen meer bijgehouden. Voor 
kinderen van die leeftijd staat de uitslag op zaterdag centraal. Hiermee voorkomen we onnodige 
spanningen en onplezierige situaties. Wedstrijden winnen blijft van belang en de uitslagen worden gebruikt 
om teams van dezelfde sterkte tegen elkaar te laten spelen, zodat kinderen iedere week op hun niveau 
kunnen voetballen. ok het bijhouden van ranglijsten door de KNVB is onderdeel van de evaluatie met de 
verenigingen. 
 
Aanvullend was het voorstel van de verenigingen om de jeugdvoetballers te laten opgroeien met sportieve 
handelingen, zoals het schudden van de hand van de tegenstander voor en na de wedstrijd. De KNVB 
neemt dit initiatief van de clubs graag over, aangezien dit bijdraagt aan een sportieve voetbalcultuur op 
langere termijn. 
 
Hier vind je meer informatie over de invoering van de nieuwe wedstrijdvormen. 
 
Indien je als vereniging vragen hebt omtrent de nieuwe vormen, dan kun je altijd contact opnemen met een 
KNVB-medewerker in je regio. Kijk op www.knvb.nl/assist voor een medewerker in je regio en de 
contactgegevens. 
Op naar nog meer voetbalplezier voor kinderen! 
 
NOOT: Wat Van der Zee niet schrijft is hoe alle amateurclubs de extra kosten voor nieuwe doeltjes en 
nieuwe ballen moeten bekostigen. Wat dat betreft is er van de KNVB nog geen goed nieuws inzake een 
bijdrage te melden. ERG JAMMER! 
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 Algemene ledenvergadering donderdag 1 juni 2017 
 
 
Op donderdag 1 juni wordt de (voorjaars) algemene ledenvergadering gehouden in de kantine. Aanvang 
20:30 uur. Alle trainingen vanaf 20:00 uur vervallen daardoor. 
 
De agenda voor deze vergadering en de conceptnotulen van de ALV van 13 oktober 2016 worden via een 
link naar onze website tenminste 14 dagen voor 1 juni aan jullie gemaild aan het meest recente e-mailadres 
wat bij ons bekend is.  
 
Het bestuur is niet verantwoordelijk voor foutieve e-mailadressen. Het is aan jullie als leden en ouders van 
jeugdleden om ervoor te zorgen dat alle correcte e-mailadressen bekend zijn bij onze secretaris. 
Als juridisch vertegenwoordiger zijn ouders van jeugdleden ook van harte welkom en hebben zij ook -
beperkt- stemrecht . 
 
 
Op deze ALV komt ook de bestuurssamenstelling aan de orde. 
 
Op dit moment is er dringend behoefte aan een aantal nieuwe bestuurders met betrekking tot de 
navolgende functies: 
 
 
 

• bestuurslid wedstrijdzaken senioren 
• bestuurslid communicatie 
• bestuurslid facilitaire zaken 
• bestuurslid waarden & normen 

 
 
 
Kandidaatslijsten voor een bestuurslidmaatschap, voorzien van de naam en handtekening van tenminste 
tien (10) leden, dienen uiterlijk 28 mei 2017 voor 18.00 uur schriftelijk (of per e-mail) ingediend te zijn bij de 
secretaris voorzien van een schriftelijk akkoord van de betreffende kandidaat waarin deze bevestigt dat een 
eventuele benoeming als bestuurslid door hem/haar aanvaard wordt. 
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 Waar kun je terecht met vragen met betrekking tot junioren 
 
 
NAAM FUNCTIE TELEFOON EMAIL-ADRES 
 
John Benthem 

 
Voorzitter jeugdcommissie 

 
0492-518399 

 
jeugdvoorzitter@roodwit62.nl 

Remon van Neerven Technisch jeugd coördinator 06-11436679 jeugdcoordinator@roodwit62.nl 

Thea van Lieshout Wedstrijdsecretaresse jeugd 0492-544878 jeugdwedstrijdzaken@roodwit62.nl 

Connie Krikke Toernooien Jeugd 0492-543733 toernooien@roodwit62.nl 

 
John Fietelaars 

 
Groepsleider JO19 (A) 

 
0492-320784 

 
gl-jo19@roodwit62.nl 

Harrie Verhofstadt Groepsleider JO17 (B) 06-48655348 gl-jo17@roodwit62.nl 

Henrie Krikke Groepsleider JO15 (C) 0492-543733 gl-jo15@roodwit62.nl 

Sander van de Reek Groepsleider JO13 (D) 06-43497153 gl-jo13@roodwit62.nl 

Harold Vrijken Groepsleider JO11 (E) 06-34555575 gl-jo11@roodwit62.nl 

Anouk van Roij Groepsleider JO9 (F)  gl-jo9@roodwit62.nl 

Connie Krikke Groepsleidster meisjes 0492-543733 groepsleidstermeisjes@roodwit62.nl 

 
Vacature 

 
Coördinator kaboutergroep 

 
----------------- 

 
---------------------------------------- 

Sean O’Sullivan Groepsleider FunPlay 06-46022189 voetbalzaken@roodwit62.nl 

 
 
 
 Website s.v. Rood Wit ’62 www.roodwit62.nl 

 
 
Bezoek onze website regelmatig. Hier vinden jullie informatie over wedstrijden, trainingen, contact bestuur 
en jeugdcommissie, onze sponsoren etc.. Ook plaatsen wij hier alle nieuwtjes en wetenswaardigheden. 
 
Wil je iets geplaatst hebben op onze website, bijvoorbeeld een leuk stukje over een team of foto’s van een 
kampioenschap, stuur dan een mail met de tekst en/of foto’s naar: communicatie@roodwit62.nl. 
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 Sponsoren 
 
 

                       
      
 
 
                          

                   
 
 
 
 
 

                


