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EDITIE: AUGUSTUS 2020



WIJ DOEN HET SAMEN!

BESTE ROOD-WITTERS,

Hier volgt de tweede editie van onze nieuwsbrief. Belangrijk om in ieder geval door te nemen zijn de 
corona-maatregelen op de laatste pagina’s. 

START TRAININGEN NA CORONA!
Op maandag 11 mei zijn we weer gestart met het trainen voor onze jeugdleden. Niet veel later mocht 
ook onze seniorentak weer in actie komen. Tijdens de eerste trainingen was de 1,5 meter een vereiste. 
Een regel die na enkele weken werd opgedoekt tijdens het sporten in de open lucht. We willen 
namens het bestuur iedereen hartelijk danken voor hun inzet in deze rare periode zowel trainers, 
terreinbeheerders en coronacoördinatoren. We hebben het met zijn samen mooi voor elkaar gekregen.

VELDGEBRUIK EN TRAININGSSCHEMA:
Zoals u heeft kunnen zien op onze social media accounts, liggen onze velden er momenteel niet heel 
goed bij… Insecten en vogels hebben ons veld voor een periode onbespeelbaar gemaakt. Andere 
verenigingen binnen het Helmondse voetbal zijn hier ook door getroffen. We hopen vanaf 29 augustus 
tenminste weer gebruik te kunnen maken van één natuurveld + het kunstgrasveld. Echter is dit nog 
onder voorbehoud. Tot we de natuurvelden weet mogen betreden zal het aangepaste trainingsschema 
aangehouden worden. Wij hopen snel op verbetering!

NIEUW ACHTSTE ELFTAL
Vorig seizoen verwelkomde we al 2 nieuwe senioren elftallen met het Poolse 6e team en het 7e team 
wat louter bestond uit oud- Roodwitters. Vanaf volgend seizoen komt daar een 8e elftal bij, hieronder 
stellen zij zichzelf even voor! 

Het ‘8ste’ senioren elftal van s.v. Rood-wit’62 is ontstaan uit een luxe probleem. Er was te veel A jeugd 
afgelopen seizoen die aankomend seizoen de overstap moeten maken naar de senioren.
Als trainer van de JO.19-2 van de 2 afgelopen seizoenen hebben we samen met de jongens die 
wilde, besloten om bij de senioren te gaan voetballen. En daarom werd er een nieuw elftal opgezet 
bij de senioren. Maar bij het opzetten van een nieuw 
elftal  komt nog best veel kijken. Samen met Frank 
Vereijken (Voetbalzaken lagere senioren) is het ons 
toch gelukt om het ‘8ste’ te realiseren en zullen wij 
aankomend seizoen te zien zijn op de sportvelden. 
Een mooi en sportief elftal die zin hebben om te 
gaan knallen in de 6de klasse. Het team bestaat 
uit JO.19 spelers, spelers uit de selectie, oud- 
Roodwitters en natuurlijk nieuwe leden. Kortom een 
mix team vol gezelligheid. De 3de helft zullen we dan 
ook zeker niet overslaan in de gezellige kantine van 
s.v. Rood-wit’62.



VERSTERKING VOOR DE SELECTIE!
De transfercarrousel in het amateur voetbal kwam dit jaar ook gewoon op gang. Bij de standaard 
elftallen verlieten spelers hun huidige club om ergens anders een plekje in het 1e team te 
bemachtigen of voor een stapje hogerop. Zo ook bij onze vereniging. In onze selectie verlieten 
2 spelers (Mohammed Ammeziane en Ceyhun Centidas) Sportpark de Rijpel. Echter wordt dit 
opgevangen met een flinke groep jeugdspelers en enkele nieuwe namen!

Als eerste hetgeen waar we het meest trots op zijn namelijk onze eigen jeugdspelers die de stap 
maken naar de selectie. Met Sander van Thiel, Tim Poesen, Nick Verdonk, Stan van de Ven, Stijn Gielen 
(K), Marouane Lemrini, Amin Benali, Wilco van Asten en Jelle Vincent hebben we weer frisse spelers 
om het niveau in onze selectie omhoog te brengen. Met het terugkeren van Frank van Moorsel en 
Chaid Mezziani keren er twee bekende gezichten terug op ons sportpark. Met Tom Otten, Youssef 
Mouchref, Kyle van Lieshout, Dani van Dijk, Michel Dijsselbloem en Mohammed Hashi zijn er ook een 
paar nieuwe gezichten te zien volgend seizoen. Wil je meer van hun weten? Check onze social media 
accounts op Instagram en Facebook!  Jongens van harte welkom, succes en vooral veel plezier het 
aankomende seizoen! 

Clubs helpen op sportpark
Tijdens de rare periode van het coronavirus was het voor vele binnensport-verenigingen niet mogelijk 
om op de eigen locatie te sporten. Onze SV stak de helpende hand uit en bood deze verenigingen een 
mogelijkheid aan om buiten te sporten. De danseressen van CV Olum, badmintonners van Phoenix en 
de turners van Avanti maakten gebruik van onze velden. Zo droegen we ook een steentje bij aan onze 
maatschappelijke rol als vereniging.

CONTRIBUTIE
Het seizoen 2020/2021 is weer begonnen. Vergeet niet tijdig uw contributie te voldoen zo zorg je 
ervoor dat je lekker kunt voetballen! 

SPONSORS AAN HET WOORD!
Maak kennis met onze sponsor GLASPUNT 
Veel voetballers (en zeker de jonge fanatiekelingen onder ons) zullen dit herkennen: de tuin is de 
ideale plek om een balletje trappen naast het voetbalveld. En al helemaal nu het seizoen weer is 
begonnen! Maar iedere voetballer is wel eens te fanatiek. Per ongeluk schiet de je de plantenbak 
kapot of in het ergste geval moet de ruit in huis er aan geloven. In dat geval staat Glaspunt altijd voor 
u klaar. Ook als je in het weekend een ruit per ongeluk aan ziet voor een goal, komen wij de schade 
herstellen. Bij nood staan onze Helmondse glaszetters al binnen een half uur bij u op de stoep. En 
voor de zekerheid geven wij altijd 15 jaar garantie op de ruiten inclusief montage. Neem voor meer 
informatie contact met Glaspunt op via 088 452 77 77 of kijk eens op www.glas.nl/helmond.



CORONA-MAATREGELEN

We zijn alweer een tijdje aan het trainen. Na een kleine vakantie van enkele weken is seizoen 
2020/2021 weer van start gegaan. Het corona virus is echter nog steeds in ons midden en zorgt voor 
extra maatregelen bij de vereniging. Neem deze alstublieft goed door en zorg dat je je aan deze regels 
houd! 

VEILIGHEID- EN HYGIËNEREGELS VOOR IEDEREEN
1. voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
2. heb jij klachten of iemand in jouw familie/gezinsleden/huisgenoten corona? Blijf thuis en laat je 

testen;
3. ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan;
4. ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten);
5. vermijd drukte;
6. was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
7. schud geen handen
8. geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan

Voor alle spelers & trainers
1. tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden 

gehouden;
2. alle gebruikte materialen worden na afloop door het team gereinigd met water & zeep;
3. laat sporters gefaseerd het sportveld betreden en verlaten;
4. neem tijdens wedstrijden & trainingen je eigen bidon met water mee, wij stellen geen bidons ter 

beschikking. Leen bidons niet uit aan medespelers;
5. zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders (18+) en wisselspelers (18+) onderling, 

ook in de dug-out. Maak gebruik van de tribune om wisselspelers te laten zitten.

VOOR DE JEUGDTEAMS (T/M JO17)
1. teams kunnen gewoon gebruik maken van het aan hun toegewezen kleedlokaal voor omkleden & 

douchen na een wedstrijd. Op trainingsdagen zijn de kleedlokalen gesloten voor de jeugd;
2. per team zijn 2 volwassen begeleiders in het lokaal aanwezig/toegestaan, waarbij geldt dat zij 

onderling 1,5meter afstand houden;
3. de wedstrijdbespreking dient op het veld te gebeuren. 

VOOR DE TEAMS JO19 EN OUDER
1. voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 

18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in 
de kantine;

2. maximaal aantal personen gelijktijdig in het kleedlokaal voor het omkleden en douchen na een 
training of wedstrijd (zie het aantal op de deur);

3. maximaal 2 spelers gelijktijdig douchen;
4. bespreek per team een schema met de volgorde van omkleden & douchen;
5. verblijf zo kort mogelijk in het lokaal (snel douchen & omkleden);



OP ONS SPORTPARK
1. een maximaal aantal personen in de bestuurskamer op 1,5 mtr (zie deur voor aantal).
2. toeschouwers mogen tijdens trainingen en wedstrijden aanwezig zijn. Daarbij geldt dat 

toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden;
3. het dringende verzoek om langs de velden en op de tribune de 1,5 mtr afstand te respecteren, wij 

hebben hier vooralsnog geen extra markeringen aangebracht;
4. bij de toegangspoort zijn gescheiden in- & uitgang ingericht, volg deze looproute;
5. in de kleedlokalen & kantine zijn gescheiden in- & uitgang ingericht, volg deze looproute;

In onze kantine
1. de kantine & terras zijn geopend;
2. laat je gegevens achter in de daarvoor bestemde gegevens doos via het bijgevoegde strookje;
3. net als in de reguliere horeca is een zitplaats verplicht, zowel binnen als buiten;
4. desinfecteer je handen voordat je de kantine betreed;
5. er is een separate in- & uitgang, volg deze looproute;
6. de bar is uitsluitend voor het bestellen van drank, er zijn geen zitplaatsen aan de bar;
7. betaal zoveel mogelijk met pin.

VERVOER NAAR UITWEDSTRIJDEN
1. voor samen naar uitwedstrijden rijden is het advies van het RIVM om een (niet-medisch) 

mondkapje te dragen als je met personen in een auto zit die niet tot uw huishouden horen. In 
een auto kan 1,5 meter afstand houden niet altijd. Als je alleen rijdt of met mensen uit je eigen 
huishouden geldt dit advies niet;

2. kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen. Ook niet als zij niet tot hetzelfde 
huishouden horen;

3. bespreek per team of je mondkapjes wilt dragen in de auto.

Laten we er met elkaar zorgen voor het goede verloop tijdens de trainingen, wedstrijden en 
bijeenkomsten op sportpark de Rijpel. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat we onze 
sport kunnen blijven beoefenen en dat we niet weer stil komen te liggen. Wijs elkaar dan ook 
op het naleven van alle gestelde maatregelen en spreek elkaar aan wanneer deze onvoldoende 
worden nageleefd!! 


