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Piet Verlijsdonk (voorzitter)
Mijn naam is Piet Verlijsdonk, getrouwd met
Annemie. Ik ben 59 jaar en 45 jaar lid van
Rood-Wit ’62, een vereniging waar ik trots
op ben.
Ik ben voornamelijk actief geweest in de
lagere elftallen en de veteranen. Tot 1991 was
ik wat men nu zou noemen: een voetbalcon-
sument. Als de goals op het veld stonden, de
lijnen gekalkt en er een bal was, dan was ik
tevreden. Van ’91 tot ’98 vicevoorzitter en
voorzitter geweest en sinds oktober 2010
weer als voorzitter bezig. In de tussentijd
diverse andere bestuurlijke functies verricht,
zoals bijvoorbeeld secretaris van de Raad
voor de Sport in Helmond. Daarnaast ben ik
ook voorzitter van het voorzittersoverleg van
de Helmondse voetbalverenigingen.

Petra Coort (secretaris)
Mijn naam is Petra Coort. Ik ben sinds 1999
lid van Rood-Wit ’62. In dat jaar ben ik
begonnen als leidster van het elftal van mijn
dochter.
Enkele jaren later ben ik groepsleidster F
geworden. Dit heb ik met veel plezier
gedaan. Daarna ben ik wedstrijdsecretaris
senioren gaan doen. Dit met behulp van de
daarvoor gaande wedstrijdsecretaris, Jan
Smits Sr., waarvan ik heel veel geleerd heb.
Ook dit heb ik met alle plezier gedaan. Na
een pauze van 2 seizoenen ben ik vanaf
heden secretaris bij Rood-Wit ’62. Ik besef
dat ik nog heel veel moet leren in deze func-
tie, maar ik hoop ook dit vlug onder de knie
te hebben. Je zou dus wel kunnen zeggen
dat ik een echte Rood-Witter ben geworden.

Hopelijk zullen we bestuurlijk en sportief
nog volop groeien met Rood-Wit’62.

Wilfried Mansvelders
(vice-voorzitter/ jeugdzaken)
Ik ben Wilfried Mansvelders, 46 jaar jong,
gehuwdmet FranklinWildenberg enwe heb-
ben samen 4 kinderen.
Ik loop al vanaf 1971 bij onze vereniging rond
en heb de tijden op het oude sportpark
Berkendonk (aan de Deurneseweg) / Christus
Koning dus nog meegemaakt.
Na het doorlopen van alle hoogste jeugd-
teams mocht ik al op 15 jarige leeftijd als B-
junior mijn debuut maken in het 1e elftal.
Heb vervolgens ook nog even bij Helmond
Sport (zgn. C-team) gespeeld maar kon daar
mede door een knieblessure niet doorbreken

in het betaalde voetbal. Na terugkeer bij
Rood-Wit ’62 kon meteen het kampioen-
schap met het 1e elftal worden gevierd. Een
functie als beroepsmilitair bij de Koninklijke
Marine zorgde ervoor dat mijn actieve voet-
balcarrière op een laag pitje kwam te staan.
Na het volgen van diverse financiële avond-
studies werd ik in 1997 gekozen als penning-
meester in het bestuur. Door een combinatie
van werk, studie en opgroeiende kinderen,
kon ik een bestuursfunctie niet langer combi-
neren, maar bleef ik wel jarenlang nog actief
als voorzitter van de kascommissie. Vanaf
2008 ben ik weer actief als bestuurslid en
tevens vice-voorzitter van onze vereniging.
Momenteel ben ik ook voorzitter van onze
omvangrijke jeugdafdeling. Mijn ambitie is
van Rood-Wit ’62 de meest aansprekende
amateurvoetbalvereniging in de regio te
maken.

(lees verder op pag. 5)

1962 2012

S.V. Rood-Wit ’62 bestaat 50 jaar!

In het weekend van 16maart 2012 vieren we
het feit dat onze vereniging 50 jaar geleden
is opgericht.

In de volksmond zegt men dat iemand die
50 jaar is, Abraham heeft gezien. Vaak
wordt dit gezien als "oud" en "grijs" en
mogelijk wat ingezakt. Voor onze vereni-
ging geldt echter het tegendeel. Met zo’n
950 leden zijn we springlevend en doen we
op alle fronten mee!
Onze senioren heren,onze dames enmeisjes,
onze junioren, kabouters en de FunPlayers

doen mee in competieverband maar ook bij
de recreanten. Extra speciaal is het dat onze
dames en meisjes dit jaar 25 jaar bestaan!
Daarom vieren we samen in maart een
grandioos feest. Ook in de periode daarna
worden er voor de diverse groeperingen
activiteiten georganiseerd.

Een grote eer vind ik het om als voorzitter
direct betrokken te zijn bij dit jubileum. Een
nog grotere eer vind ik het dat we dit feest
mogen vieren met zeven leden van het eer-
ste uur.
De tijd om te feesten is aangebroken. Leden
van Rood-Wit 62: Van harte gefeliciteerd

met je 50e verjaardag en op naar de volgen-
de tien jaar! Laten we hopen, dat we dan
allemaal weer van de partij zullen zijn!

Geniet nu van deze jubileumuitgave. Een
uitgave die je meeneemt in de tijd, met
interviews met mensen van toen en van nu
en met een overzicht van activiteiten rond-
om het 50-jarig jubileum. Veel plezier met
lezen!

Namens het Bestuur,

Piet Verlijsdonk
Voorzitter

Als een stel jonge honden sprongen we in
het ’diepe’ door JA te zeggen op de vraag:
“Wie wil er het 50-jarig jubileum organise-
ren?” Het roepen van JA kostte beduidend
minder tijd dan de gehele organisatie rond-
om het jubileum. In de tijd waarin vrijwilli-
gers schaars zijn en waarbij er veel mensen
van wal roepen hoe het allemaal zou moe-
ten, namen wij juist deze uitdaging aan.
Een heel karwei. We hopen met de activi-
teiten rondom het 50 jarig bestaan van
onze club, de leden van de club tevreden te
stellen.

Rood-Wit ’62 heeft een rijke historie en een
groot aantal leden. Men zou naar onze
mening best wat trotser mogen zijn op
onze club. De mogelijkheid om een jubi-
leumkrant uit te brengen, hebben we dan

ook niet aan ons voorbij laten gaan. Rood-
Wit ’62 speelt met name in de wijken
Rijpelberg, Dierdonk en Helmond-Oost (en
een beetje Brouwhuis) een maatschappe-
lijke rol. We hopen dan ook dat de bewo-
ners van deze wijken, door deze krant wat
meer te weten zullen komen over Rood-Wit
’62 en zijn historie.
We willen Rood-Wit ’62 middels deze krant
op een leuke en informatieve manier
(opnieuw) op de kaart zetten.

Onze dank gaat natuurlijk uit naar alle
adverteerders. Zonder hen was de uitgave
van de Rood-Wit ’62 jubileumkrant niet
mogelijk geweest.

We noemden Rood-Wit ’62 eerder al heel
terecht onze club. Willem is al jaren te vin-

den als trainer en ’motivator’ van diverse
jeugdteams. Tim speelt al ruim 12 jaar in de
selectie en viert binnenkort zijn 25 jarig
jubileum bij de club. Tom en Bart hopen
nog wat jaartjes mee te kunnen draaien in
het vaandelteam van de mooiste club van

Helmond. Rood Wit zit in ons hart. Rood
Wit zit in ons bloed. Dat is altijd zo geweest
en zal altijd zo blijven!

Willem Raaijmakers, Tim van den Reek
Tom Verstijnen, Bart Verstijnen

Voorwoord van de Jubileumcommissie

Even voorstellen: Het bestuur

Voorwoord van de Voorzitter

vlnr: Bart,Willem, Tom en Tim
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Rood-Wit ’62 is de derde grootste sportvereniging van
Helmond en behoort met haar succesvolle jeugdafde-
ling tot de grootste voetbalverenigingen van Zuid-
Nederland.

Het ledental gaat richting de 1000, de club heeft 54
teams, kan rekenen op ruim 200 vrijwilligers en viert in
2012 haar 50-jarig bestaan. Zomaar wat cijfers van s.v.
(sportvereniging) Rood-Wit ’62, die aangeven dat het
hier om een bloeiende vereniging gaat.
Hoofdbestuursleden Han van Lierop (com-
municatie en sponsoring) en Wilfried
Mansvelders (vice-voorzitter en jeugdzaken)
spreken vol trots over hun club. Ze voetbal-
den er als jochie al. Nu helpen ze de vele
ambities van hun club te realiseren. En die
reiken verder dan alleen voetbal.

EIGEN JEUGDOPLEIDING
Wilfried Mansvelders: ”Rood-Wit ’62 moet
een begrip worden in het amateurvoetbal.
Met een eigen jeugdvoetbalopleiding gaan
we onze spelers nog verder verbeteren. We
investeren in gekwalificeerde trainers en in
de kwaliteit van het kader. Onze ambitie is dat al
onze standaard jeugdteams minimaal op hoofd-
klasseniveau gaan voetballen en incidenteel zelfs
op landelijk niveau. Daaraan werken we sinds
twee jaar en de resultaten zijn bij de jongere spe-
lers al zichtbaar. Wilfred Bouma en Maikel
Verkoelen (beiden PSV) zijn ooit bij Rood-Wit ’62
begonnen. Zo willen we er in de toekomst nog veel
meer afleveren.”

WIJKGERICHT
Maar Rood-Wit ’62 stelt niet alleen het voetbal centraal.
De club profileert zich nadrukkelijk als een betrokken
teamspeler in de wijk Rijpelberg en daarbuiten.

Wilfried: ”We zoeken altijd naar samenwerking. Zo
bezochten we de voormalige klankbordvergaderingen,
we organiseerden samen met buurtpreventieteam
Doliwood en de Wijkraad Vereniging Rijpelberg een
openluchtbioscoop en hebben plannen voor een wijk-
zeskamp. Aan de accommodatie werden onlangs een
multifunctionele ruimte, twee kleedkamers en een vol-

Han van Lierop: ”Deze
uitbreiding biedt weer extra mogelijkheden om onze
accommodatie multifunctioneel te gebruiken. Ook daar-
mee kunnen we iets betekenen voor andere verenigin-
gen en groeperingen in de wijk en daarbuiten.

We zijn al in gesprek met een partner voor medegebruik
(buitenschoolse kinderopvang) en onderhouden contac-
ten met o.a. Stg. JiBB, Stg. Welzijn Helmond, Centrum
voor Jeugd en Gezin en alle basisscholen in de wijk. Juist
omdat we onze accommodatie voor meerdere doelein-
den willen openstellen, is het belangrijk dat we kunst-
gras krijgen. Bij de gemeente ligt een aanvraag voor
twee kunst-grasvelden. Ook zijn we aan het kijken of we

onze faciliteiten overdag structu-
reel kunnen verhuren.”

MAATSCHAPPELIJKE ROL
Rood-Wit ’62 is zich bewust van
haar maatschappelijke rol. Samen
met scholen in Helmond wil de
club daarom ook zaken activeren.
Een mooi voorbeeld daarvan is
Stg. JiBB: Jongeren In Beweging
Brengen. Met diverse mensen
van andere sportclubs deed
Wilfried Mansvelders voorwerk
voor het programma ’Scoren

voor gezondheid’ op scholen.
Wilfried: ”Dat gaat over het belang van gezonde voeding
en regelmatig bewegen. De jeugd wordt geactiveerd om
aan sportbeoefening te doen. Sinds november 2010 kan
de basisschooljeugd van Rijpelberg op dinsdag- en don-
derdagmiddag gratis bij ons sporten onder leiding van
een combinatiefunctionaris van de gemeente die is
opgesteld voor sport, onderwijs en cultuur. We bieden
een breed sportpakket aan. Ook hebben we 2 jaar gele-
denmet veel succes Fun Play (G-voetbal) geïntroduceerd
voor kinderen van 6 tot 13 jaar met een beperking. Deze
groepering vergt veel extra aandacht en begeleiding.
Onze begeleiders hebben daarvoor een speciale cursus
gevolgd.”

Bron: Dichterbij voor zakelijke relaties Rabobank
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s.v. Rood-Wit ’62: Meer dan alleen voetbalambities

ledige nieuwe verzorgingsruimte toegevoegd.
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Rob Hendriks
(penningmeester)
Mijn naam is Rob Hendriks, ben getrouwd
met Henny en we hebben 2 kinderenMark en
Paul.
Met de vereniging ben ik in contact gekomen
via de kinderen die naar het voetbal gingen
op jonge leeftijd. Daar ben ik na een jaar als
ouder op het veld te hebben gestaan, gestart
als leider van het elftal van mijn zoon. Met
veel plezier kijk ik terug naar die tijd van kof-
fie en de peperkoek, tijdens het gesprek met
de trainer, op het veld.
Ook de koude wintermaanden waarbij een
deken voor de ’leider’ dan zeker niet ontbrak
tijdens de trainingen behoorde tot die leuke
periode. Vanuit het veld bezoek je ook de
ledenvergadering en daar was de vacature
secretaris beschikbaar. Men was van mening
dat ik die wel kon invullen, waar ik inmiddels
na ruim 11 jaar dat gedaan te hebbenmet veel
plezier op terug kijk.Mijn kinderen voetballen
inmiddels niet meer bij Rood-Wit 62maar wel
nog elders in Helmond bij collega-clubs. Dat
schept dan de vraag ”Wat bindt je aan de club
en voor wie doe je het”? Deze vraag is mij als

eens gesteld in 2002 tijdens het vorige jubi-
leum door een van onze huidige jubilarissen.
Toen was mijn antwoord: ”Ik doe het voor de
club om samen met enthousiaste Rood-
Witters ervoor te zorgen dat de vereniging
stabiel en gezond is en vooral blijft ’van en
voor RoodWitters’ !”

Paul Lukassen (voetbal / technische zaken)
Mijn naam is Paul Lukassen en gelukkig
getrouwd met ons Monique.Wij hebben drie
kinderen, onze Nick, speler selectie Rood-
Wit’62, onze Kim, bij velen van jullie onbe-
kend, wat wij graag zo willen houden,
heren!!! En last but not least onze Roy, speler
C-selectie.
Na zelf jarenlang met veel plezier bij Mulo
gevoetbald te hebben, ben ik via onze Nick bij
RoodWit ’62 betrokken geraakt. Eerst als trai-
ner, later als leider.Nu binnen het bestuur ver-
antwoordelijk voor voetbaltechnische zaken.
Aangezien ik gek ben van voetbal, een functie
die ikmet plezier vervul en nog zeker een aan-
tal jaren wil bekleden. Verder hebben wij een
eigen zaak gevestigd in de Elzaspassage,
Helmond, onder de naam Delifrance.

Sean O’Sullivan (wedstrijdzaken)
Mijn naam is Sean O’Sullivan. Ik ben
getrouwdmet Monique enwe hebben samen
twee kinderen.
Ik ben sinds mijn zesde jaar lid van Rood -Wit
’62. Na mijn voetbalperiode ben ik via func-
ties als jeugdtrainer/jeugdcommissie in het
hoofdbestuur gekomen als afgevaardigde
voor de jeugd en dames. Daarna nog op de
stoel van voetbalzaken gezeten en nu in de
functie wedstrijdzaken .

Han van Lierop
(public relations en sponsoring)
Mijn naam is Han van Lierop, getrouwd met
Elise en wij hebben twee kinderen; Tim en
Suzan.
Ik ben lid van s.v Rood-Wit`62, een vereniging
waar ik en iedereen die een band hiermee
hebben, trots opmogen zijn. Ik ben 42 jaar en
inmiddels alweer ruim 26 jaar lid van deze
vereniging. Ik heb in mijn jonge jaren
in de jeugd gevoetbald, toen ons oude
sportpark nog gevestigd was aan de
Deurneseweg. Ik benevenweggeweest enheb
vanaf mijn 16e weer het voetbal opgepakt.

Vooral actief en gedreven geweest als voet-
baller en jeugdtrainer en vanaf 2005 beheer
ik een bestuursfunctie met de portefeuilles
public relations en sponsoring. Verder ben ik
naast mijn dagelijks werk, ook medebe-
stuurslid van de personeelsvereniging.

Yvonne Verlijsdonk
(public relations en communicatie)
Mijn naam is Yvonne Verlijsdonk.
Bestuurslid communicatie. Dit is het tweede
seizoen dat ik actief ben bij Rood-Wit ’62.
Mijn voornaamste doelstelling is om de
communicatie bij Rood-Wit ’62 naar een
hoger niveau te krijgen. Aandacht heb ik
besteed aan de leesbaarheid van het club-
blad. Deze heeft een hele restyling onder-
gaan. Eerst de binnenkant en nu ook de bui-
tenkant. Onze redactie zorgt er nu voor dat
het clubblad op een goede manier ingevuld
wordt. Daarnaast is het jubileumlogo ont-
wikkeld en zijn we nu bezig met het ver-
nieuwen van de website. Zo kunnen we
steeds beter en duidelijker communiceren
naar onze leden.
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Voorzitter Periode
Miel v. Ekert 16-03-1962 tot 05-06-1964
Bert Klomp 05-06-1964 tot 20-06-1966
Theo Hertogs 20-06-1966 tot 22-06-1987
Pieter v. Vugt 22-06-1987 tot 01-09-1990
Sjef Bombay 01-09-1990 tot 20-09-1995
Piet Verlijsdonk 20-09-1995 tot 31-12-1998
Lambert Snijders 31-12-1998 tot 29-10-1999
Koos de Haas 29-10-1999 tot 02-11-2001
Loek Dijckmans 02-11-2001 tot 02-10-2003
Carlo Raaijmakers 02-10-2003 tot 04-10-2007
Dagelijks bestuur 04-10-2007 tot 02-10-2008
Loek Dijckmans 02-10-2008 tot 08-10-2009
Piet Verlijsdonk 08-10-2009 tot heden

Secretaris Periode
Miel v. Stekelenburg 16-03-1962 tot 17-06-1963
Theo Schriks 17-06-1963 tot 22-06-1965
Jan v. Bree 22-06-1965 tot 20-12-1966
Toon v. Veghel 20-12-1966 tot 10-06-1974
Jack Boerkamps 10-06-1974 tot 08-08-1985
Anton v. Duijnhoven 08-08-1985 tot 22-06-1987
Hans Bouma 22-06-1987 tot 04-09-1989
André v. Dinther 04-09-1989 tot 01-09-1990
Jan Smits sr. 01-09-1990 tot 02-11-2001
Rob Hendriks 02-11-2001 tot 06-10-2011
Petra Coort 06-10-2011 tot heden

Penningmeester Periode
Jan v.d. Heuvel 16-03-1962 tot 17-06-1963
Gerard Snijders 17-06-1963 tot 12-06-1967
Leo Vlemmings 12-06-1967 tot 08-10-1969
W. v.d. Els 08-10-1969 tot 15-06-1970
Henk van Uden 15-06-1970 tot 02-07-1979
Hans Mansvelders 02-07-1979 tot 09-09-1984
Jan Raijmakers 09-09-1984 tot 22-06-1987
Wim v. Aerle 22-06-1987 tot 01-09-1990
Henk Hermens 01-09-1990 tot 21-09-1992
Frans Lewandowski 21-09-1992 tot 01-09-1996
Rob Rutjens 01-09-1996 tot 01-09-1997
Wilfried Mansvelders 01-09-1997 tot 29-10-1999
Jos Dielissen 29-10-1999 tot 19-09-2002
Rob Hendriks a.i. 19-09-2002 tot 02-10-2003
Karin Boerefijn 02-10-2003 tot 08-04-2004
Rob Hendriks a.i. 08-04-2004 tot 01-07-2004
Berry van Veghel 01-07-2004 tot 15-12-2005
Rob Hendriks a.i. 15-12-2005 tot 04-10-2007
Ronald Zijlstra 04-10-2007 tot 02-10-2008
Rob Hendriks a.i. 02-10-2008 tot 06-10-2011
Rob Hendriks 06-10-2011 tot heden

Overzicht: ereleden
Jan Raijmakers 2-okt-08
Jan Smits sr. 2-nov-01
Henk van Uden 20-sep-95
Theo Hertogs 11-jul-96
Piet Santegoeds mrt-87
Noud Koolen dec-71
Bert Klomp mrt-67 � 18-juni-1986
Emiel van Ekert mrt-67 � 4-mei-2001

Overzicht: leden van verdienste
Rob Hendriks 27-dec-08
Theo Meulendijks 2-okt-08
Jan Cortenbach 2-okt-08
Joe Nicholson datum n.b. (� 11-april-2006)
Piet van de Tillaart 22-apr-94
Jan Rutjens 21-mrt-87
Cor van de Ven 21-mrt-87 (� 18-oktober-2002)
Henk van Uden 21-mrt-87
Jack Boerekamps 21-mrt-87
Toon Hertogs 21-mrt-1987

Overzicht: trainers selectie
Nico van de Burgt 16-03-1962 tot 1964
Joe Nicholson van 1964 tot 24-03-1969
Willy van Neerven augustus 1969 tot 1972
J. van deWesterhof, Eindhoven van 1972 tot 1972
Marinus Lambooy van 1972 tot 1974
Willy van Neerven van 1974 tot 27-02-1980
Ben Kreekels, Bladel van 1980 tot 07-05-1982
Jef Dielissen, Veldhoven van 1982 tot 1985
Jan van de Veen van 1985 tot 01-07-1989
Ad Frie, Valkenswaard 01-07-1989 tot december 1990
Erik van Tilburg december 1990 tot 1992
Toon Colen van 1992 tot 1994
René Voorthuis augustus 1994 tot 1997
Bouke Hendriks van 1997 tot 09-12-1997
Harrie v.d. Els/Twan Aarts (a.i.) van 1997 tot 1998
Peter van Lierop, Mierlo van 1998 tot 1999
Harrie v.d. Els/Twan Aarts (a.i.) van 1999 tot 1999
Piet Swinkels van 1999 tot 2001
René Voorthuis van 2001 tot 2003
Jan van de Veen 01-07-2003 tot 30-06-2007
Juan Bonilla 01-07-2007 tot 31-01-2009
Tonnie van deWetering 01-02-2009 tot 30-06-2010
Arno Methorst 01-07-2010 tot 30-06-2011
Maarten van Lith 01-07-2011 tot heden

Overzicht: Hoofdtrainers dames
Peter Martens 1e Damestrainer
Ben Versteegen
Toon van de Ven
Frans van der Kuilen
Ard van Dalen
Ronny van Lieshout

Overzicht: Hoofdtrainers dames (vervolg)
Mario Vriens
Marcel Cuynen
Ronny van Lieshout

Overzicht: verzorgers
Jan Rutjens september 1975 - 1989
Frans Soree 1989 - 1992
Pieter van de Eijnde n.b.
John van deWaarsenburg n.b.
Michiel Daniëls n.b.
Peter Rongen 2003 - 2006
Jos van Oorschot 2006 - 2007
Peter Rongen 2007 - 2009
Pieter v.d. Eijnde 2010 tot heden

Overzicht: terreinbeheerders
Piet Santegoeds 16-03-1962 tot n.b.
Cor van de Ven 1970 tot n.b.
Toon Hertogs 1975 tot september 1983
AndréWildenberg september 1983 tot 1986
Noel Holmes/ Jan Smits sr. 1986 tot 1988
AndréWildenberg 1988 tot april 1990
Joep de Krom 01-05-1990 tot 1990
Tom v. Hoof 1990 tot 1993
Frank Voogels januari 1993 tot 1998
Frans Vermulst hulp van Frank Voogels?
Jos Sleegers 01-10-1998 tot heden

Overzicht: kantinebeheerders
Tiny van deWildenberg mei 1963 tot 1967
Piet van Lieshout/
Thea van Gerwen 1967 tot 1967
Tom en Nelly Hagebols 1967 tot 1969
Toon en Tony Hertogs 13-01-1969 tot 01-05-1973
Cor en Annie van de Ven 16-04-1973 tot 01-05-1978
Harrie en Annie Aarts 01-05-1978 tot 1980
Frank en Toos Voogels 03-06-1980 tot januari 1993
Ger en Fien van Lieshout januari 1993 tot mei 1996
Cees Peeters mei 1996 tot februari 1999
Frans vanWel februari 1999 tot april 1999
Theo en Fien Aarts april 1999 tot augustus 2000
Theo en Ria van Stiphout augustus 2000 tot 30-06-2011
Jose Sleegers 01-07-2011 tot heden

Overzicht: redactie clubblad
Jos van deWater, Theo Hertogs, M. van Schijndel, Theo Schriks 21-01-1963 tot 1964
Theo van de Meulenhof, Karel Verhappen, Lambert Snijders 1964 tot 1965
Hein de Haas 20-06-1966 tot 1967
Albert Heijwegen, Gerrie v.d. Linden, Billy Johann, Bert Elbers,
Hans Mansvelders, Jack Boerekamps, Jan Rutjens 1967 tot 1976
Jan Rutjens, Gerrie van de Linden, Billy Johann, Pieter Klumpers,
Sjef Bombay, Noud van Bussel mei 1976 tot 28-06-1982
Martien van de Heuvel, Math Jacobs, Hilde Tiburgs, José Smits 28-06-1982 tot april 1987
Math Jacobs,Willy Bollen, Leo Dreverman, Piet Verlijsdonk april 1987 tot 1988
Mieke van Veghel, Grace Martens, Ria van Aerle, Toos van Boven februari 1988 tot februari 1990
Yvonne Raymakers, Jan Raymakers, Raymond Nicholson, Maarten van Boven februari 1990 tot januari 2008
Jan Smits sr, Valerie Coort januari 2008 tot heden

Overzicht bestuurders uit het verleden



ruitschade? we komen naar u toe
Een ster of barst in uw autoruit? 
U bent natuurlijk welkom in onze vestiging. 
Maar we komen ook graag naar u toe, 
als dat u beter uitkomt.

autotaalglas
laat je niet barsten
0800-0828

Autotaalglas Helmond 
Engelseweg 221
0492-526545

U bent natuurlijk welkom in onze vestiging. 
Maar we komen ook graag naar u toe, 

totaalglas



Jan Raijmakers
Hoe ben je met Rood-Wit’62 in aanraking gekomen ?
In de zomer van 1968 gingen wij ’s avonds met vrienden en familie
op een grasveld aan de Bakelsedijk (langs de waterleiding en voor
de st Jozefspeeltuin) tegen een balletje trappen en wat rondhan-
gen (toen had je ook al hangjongeren). Arie Manders (een neef)
toen speler van het 1e elftal van Rood-Wit’62 vroeg of er jongens
waren die lid wilden worden van Rood-Wit’62, omdat deze vereni-
ging jeugd zocht vooral voor de A-Jeugd. Ik had de leeftijd maar er
was een probleem, ik was niet de beste voetballer op het
betreffende grasveldje. Maar daar hadden ze bij Rood-Wit’62 trai-
ners voor, dus ik had mezelf aangemeld en kwam in de A-topklas-
se terecht waar allemaal jongens speelden die al jaren bij de club
waren. Gelukkig kon ik hard lopen en had ik twee benen en een
groot hoofd, dus ik raakte af toe wel eens de bal en zodoende
mocht ik blijven en ben ik na 44 jaar nog steeds bij de Rood-Wit’62.

Op welke manier heb je een rol gespeeld binnen Rood-Wit’62 ?
Na zeven jaar gevoetbald te hebben in A-top, A1, 3e- en 5e elftal
kreeg ik een dubbele beenbreuk bij Blauw-Geel in Veghel en was ik
ruim een jaar uitgeschakeld. Ik ben toen weer begonnen met trai-
nen en deed na twee jaar weer met wedstrijden mee, maar bij de
eerstvolgende wedstrijd had ik de pech dat mijn been weer brak .
De zin om te voetballen was over. Na de revalidatie ben ik bij het 3e
-5e elftal als grensrechter/leider gaan fungeren waardoor ik toch
nog een beetje bij het elftal betrokken bleef. De trainingen volgde
ik toen maar vanuit de kantine.
Op een gegeven moment (±1982) werd ik gevraagd door het toen-
malige dagelijks bestuur (Voorzitter Theo Hertogs, secretaris Jack
Boerekamps en penningmeester Hans Mansvelders) of ik interesse
had in een bestuursfunctie. Na lang aarzelen had ik besloten dit
maar eens te proberen. Dit heb ik enkele jaren gedaan in de func-
tie technische zaken, penningmeester, ledenadministratie en con-
tactpersoon redactie clubblad. Ik heb er veel van geleerd en ben er
toen ook achtergekomen wat een bestuurslid doet en betekent
voor de vereniging. Vanaf 1990 tot 2008 heb ik met Yvonne
Raijmakers, Maarten van Boven en Raymond Nicholson nog in de

redactie van de Kolpinger gezeten.Dit begon nogmet het typen op
een typemachine en daarna knippen en plakken maar dan met
echte lijm.

Ben je nu nog actief binnen Rood-Wit’62 ?
Tot op dit moment doe ik nog de ledenadministratie van Rood-Wit’62
enwerk ik er aanmee om te zorgen dat onze sportkantine voldoende
bezet is,door er zelf zoveelmogelijk aanwezig te zijn samenmetmijn
vrouw Yvonne die daar bijna dezelfde tijd aanbesteed.
Hoe vaak ben je nog te vinden op Sportpark “De Rijpel” ?
Bijna iedere donderdag trainen aan de kantinetafel en biljart met
± 20 oudspelers van diverse elftallen, op zondag en voor ons leuke
en passende feestavonden en evenementen.

Welke Rood-Wit herinnering is je het meest bijgebleven zijn ?
In 1968 was dat de oude potkachel in de kantine aan de
Deurneseweg en de buitenwasbakken achter de sportaccommo-
datie, waar het in de winter flink koud kon zijn. In 1969 de uitbrei-
ding van de kleedlokalen en kantine aan de Deurneseweg die door
zelfwerkzaamheid van enkele leden tot stand is gekomen. In 1983
de bouw van de nieuwe accommodatie op sportpark de “De Rijpel”
en later de bouw van de tribune die met vrijwilligers is neergezet
en die daar een gezellige tijd aan hebben beleefd. Diverse kam-
pioenschappen en leuke feestavonden van 1e, 2e, 3e en 5e elftal
waar ik bij betrokken was als bestuurslid, grensrechter, leider en
supporter. Maar de leukste herinnering is wel dat ik in 2008 door
het bestuur werd benoemd tot erelid van Rood-Wit’62. Na een tijd
van herinneringen op halen, is het tijd om vooruit te kijken.

Hoe zie je de toekomst van Rood-Wit’62 ?
De toekomst van Rood-Wit’62 ziet er volgens mij niet zo slecht uit.
Alleen zal er het een en ander nog wel moeten veranderen. Door
de groei van de vereniging hebben we dus meer leden cq elftallen
en komen we leiders, scheidsrechters, bestuursleden en diverse
medewerkers tekort. Dit zal toch aangevuld moeten worden, want
het is wel te merken dat verschillende functies niet ingevuld kun-
nen worden.Wat betreft ons vaandelteam hecht ik niet zo’n waar-
de aan de hoogte van de klasse waarin ze spelen, ik vind het veel
belangrijker dat er weer echte Rood-Witters in spelen.

Kies uit de volgende stellingen:
Echt gras of kunstgras: Kunstgras, minder onderhoud en is vaker
bespeelbaar.
Rondje in de kantine of rondje op het veld: Meestal rondje op het
veld en daarna een rondje in de kantine.
Toeschouwer op de tribune of toeschouwer langs de lijn:
Toeschouwer langs de lijn. Dan heb je hetzelfde overzicht als de
spelers en je bent er iets dichter bij betrokken.
Mooi voetbal of goede resultaten:
Goede resultaten met goed voetbal. Er wordt hier mooi voetbal
bedoeld en dat kan heel wat anders zijn dan goed voetbal.
Helaas worden die dingen vaak door elkaar gehaald.
Technisch begaafd of tomeloze inzet:
Tomeloze inzet heeft mijn voorkeur, want spelers die technisch
begaafd zijn en geen inzet tonen hebben volgens mij weinig
rendement. Als ze het beiden bezitten, dan kunnen we zemeest-
al niet voor onze club behouden.
Ajax of PSV: PSV natuurlijk. Daar hoef ik niet over na te denken. Ik
heb zelf 33 jaar bij Philips gewerkt en daar werd hoofdzakelijk over
PSV gesproken als het over voetbal ging.
Rechtsbenig of linksbenig: Vrijwel iedereen (een enkele voetballer
uitgezonderd) heeft daarin een voorkeur. Voor mij linksbenig, omdat
er maar weinig goeie linksbenige zijn. Verder maakt het niet zoveel
uit. Het is hetzelfde als bij het steppen, doe je het met je linker of
met je rechterbeen, bij allebei ga je vooruit.
Voetballen op zaterdag of voetballen op zondag:
Voetballen op zondag, omdat ik zaterdags zo nodig de tuin moet
doen. In de winter hoef ik de tuin niet te doen maar dan wordt
er ook weinig gevoetbald.
Technische hulpmiddelen voor de scheidsrechter of het blote oog:
Technische hulpmiddelen, want er wordt vaak aan de scheids-
rechter gevraagd ”hé kun jij geen bril opzetten” en dat is toch
ook een hulpmiddel. Dus de spelers vragen er zelf om. Het
nadeel van technische hulpmiddelen is wel dat er minder emo-
tie zal zijn onder het publiek en dus wordt er ook minder over
voetbal gediscussieerd.
Bier of fris: Bier en daarna veel fris
Rood of Wit: RoodWit’62
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Profiel

Henk van Uden
Leeftijd: 72 jaar
Woonplaats: Helmond

Lid van Rood-Wit’62 sinds:
1962

Jan Raijmakers
Leeftijd: 59 jaar
Woonplaats: Helmond

Lid van Rood-Wit’62 sinds:
1 december 1968

Jan Smits (Sr.)
Leeftijd: 70 jaar
Woonplaats: Helmond

Lid van Rood-Wit’62 sinds:
01-11-1976

Henk van Uden
Hoe ben je met Rood-Wit ’62 in aanraking gekomen?
Vanaf mijn tiende jaar speelde ik bij het toenmalige Kolping SDW.
In die tijd had ik een grote hekel aan keepen en speelde het liefst
als voorhoedespeler. In 1955 fuseerde Kolping met Helmondia.
Waarom deze fusie moest plaatsvinden weet ik niet meer, maar
Helmondia ’55 zou verder door het leven gaan als semi-profclub. Ik
was toen nog jeugdspeler. Na de fusie ben ik bij gebrek aan een
doelman gaan keepen in de B1. In 1959 ging ik over naar de senio-
ren en werd daar vaste keeper van het 2e team. 1960 werd me een
contract aangeboden als semi-profspeler. Als keeper speelde ik
met wisselend succes in het 1e en 2e team van Helmondia ’55. Het
betaalde voetbal trok mij echter niet zo aan. In 1961 kreeg ik weer
de amateurstatus, maar ik bleef wel keepen in het 3e team. Hier
speelde ik met Martien Meijer. Toen Martien en ik hoorden dat
Rood-Wit ’62 toestemming van de KNVB had gekregen om als
nieuwe club aan de competitie deel te nemen, hebben wij beiden
ons lidmaatschap bij Helmondia’55 opgezegd en zijn we bij Rood
Wit opnieuw begonnen. De eerste paar seizoenen als doelman en
daarna als veldspeler.

Op welke manier heb je een rol gespeeld binnen Rood-Wit’62?
Als voetballer heb ik bij de senioren gespeeld van 1962 tot 1969 en
daarna een aantal jaren bij de veteranen. Ik heb ongeveer 10 jaar in
diverse functies in het bestuur gezeten. Verder heb ik een aantal
jaren in jeugdbestuur gezeten. Het laatste decenia ben ik trainer
geweest van de Kabouters, de jongste spelertjes van onze club.

Ben je nu nog actief binnen Rood-Wit’62 ?
Ik had graag tot het 50-jarig jubileum doorgegaan als trainer van
de Kabouters. Helaas liet mijn lichaam het niet toe, waardoor ik
vorig seizoen afscheid hem moeten nemen.

Hoe vaak ben je nog te vinden op Sportpark “De Rijpel” ?
Als de gelegenheid zich voordoet,maar het is welminder dan vroeger.

Welke Rood-Wit herinnering is je het meest bijgebleven zijn ?
De beginjaren zijn mij als meeste bijgebleven. De opeenvolgende
kampioenschappen zal ik nooit vergeten. Ook de opening van
Sportpark De Rijpel was een mooie mijlpaal in de geschiedenis van
Rood-Wit ´62.

Na een tijd van herinneringen op halen, is het tijd om vooruit te kijken.
Hoe zie je de toekomst van Rood-Wit’62 ?

Ik denk dat Rood-Wit ’62 toch een club is in Helmond die zijn
bestaansrecht heeft waargemaakt. Het niveau waar het huidige 1e
team speelt, moet het team aankunnen. Echter zou ik graag zien
dat er zowel meer clubmensen op bestuurlijk vlak en als voetballer
naar voren komen.

Kies uit de volgende stellingen:

Echt gras of kunstgras: Echt gras.
Rondje in de kantine of rondje op het veld: Rondje in de kantine.
Toeschouwer op de tribune of toeschouwer langs de lijn:
Toeschouwer langs de lijn.
Mooi voetbal of goede resultaten:Mooi voetbal met goede resultaten.
Technisch begaafd of tomeloze inzet: Tomeloze inzet.
Ajax of PSV: PSV
Rechtsbenig of linksbenig: Rechtsbenig
Voetballen op zaterdag of voetballen op zondag:
Voetballen op zaterdag en zondag
Technische hulpmiddelen voor de scheidsrechter of het blote oog:
Blote oog.
Bier of fris: Fris
Rood of Wit:Wit

Jan Smits (Sr.)
Hoe ben je met Rood-Wit’62 in aanraking gekomen ?
Doordat onze 4 zonen gingen voetballen bij Rood-Wit ’62. Ben
toen meteen jeugdleider geworden en bij E4 begonnen.

Op welke manier heb je een rol gespeeld binnen Rood-Wit’62 ?
Ik heb behoorlijk wat functies gehad binnen Rood Wit ’62. Hierbij
een overzicht: Jeugdleider en trainer van 1976 tot 1986;
Jeugdcommissie (Groepsleider D / E in 1977);
Jeugdcommissie (vriendschappelijke wedstrijden en toernooien)
van 1979 tot 1980; Jeugdcommissie secretaris van 1980 tot 1990;
Initiatiefnemer, samen met wijlen Noël Holmes, voor invoering
huidige tenue(1980); K.N.V.B.-jeugdscheidsrechter geweest ; bij de
veteranen gespeeld; Grensrechter bij 1e elftal in 1987 + jeugdleider
van E2; Zitting gehad in jubileumcommissie bij 25- jarig en 40-jarig
jubileum;Terreinbeheerder van 1986 tot 1988 en van 1990 tot 1991;
Van 1990 tot 2001 secretaris hoofdbestuur; van 2001 tot 2006
wedstrijdsecretaris; Erelid vanaf 02-11-2001;
Drager van de zilveren KNVB-speld vanaf 2002;
Redactie clubblad (samen met Valerie Coort) van 2007 tot 26-05-
2009 en van augustus 2011 tot heden.

Ben je nu nog actief binnen Rood-Wit’62 ?
Ik verricht nog wat hand- en spandiensten voor enkele bestuurs-
leden op financieel en administratief gebied en vorm samen met
Valerie Coort de redactie van de Kolpinger.

Hoe vaak ben je nog te vinden op Sportpark “De Rijpel” ?
ls het nodig is om hand- en spandiensten te verlenen en elke vrij-
dagmiddag bij de seniorenmiddag om gezellig te biljarten.

Welke Rood-Wit herinnering is je het meest bijgebleven zijn ?
Zondag 20 mei 1979. Wij namen deel aan het Willy v.d. Kuylen-
toernooi bij HVV met drie teams, B-top, C-top en D1.
Dat zeer sterk bezette toernooi werd door ons gewonnen. Op
diezelfde middag won ons 1e elftal de thuiswedstrijd tegen
A.S.V.’33 met 2-0 en promoveerde daardoor voor het eerst naar de
3e klasse; deze heuglijke feiten werden die dag nog lang gevierd.

Ook de overgang van de gesplitste velden door de Deurneseweg
naar ons huidige sportpark “de Rijpel” was een grote mijlpaal.

Na een tijd van herinneringen op halen, is het tijd om vooruit te kijken.
Hoe zie je de toekomst van Rood-Wit’62 ?
Hoop er het allerbeste van, doch dat kan alleen met voldoende

mensen die iets positiefs willen doen voor de vereniging; dus
vrijwilligers!

Kies uit de volgende stellingen:

Echt gras of kunstgras: Kunstgras is niet écht.
Rondje in de kantine of rondje op het veld:Het makkelijkste voor mij;
kantine dus.
Toeschouwer op de tribune of toeschouwer langs de lijn: Tribune.
Mooi voetbal of goede resultaten: Liefst allebei.
Technisch begaafd of tomeloze inzet: Inzet verbloemd vaak
technisch tekort.

Ajax of PSV:Mijn antwoord begint met de 16e letter v.h. alfabet.
Rechtsbenig of linksbenig: Ik gebruikte ze destijds allebei.
Voetballen op zaterdag of voetballen op zondag: Mag allebei.
Technische hulpmiddelen voor de scheidsrechter of het blote oog:
Het huidige blote oog dat dan ook door iedereen geaccepteerd
wordt.
Bier of fris: Vroeger fris bier; nu alleen nog fris.
Rood of Wit: Allebei; liefst verticaal gestreept.
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Hoofdtrainer Maarten van Lith (52) is
inmiddels ruim een half jaar bezig aan
zijn eerste seizoen als hoofdtrainer van
Rood-Wit ’62. De clubleiding liet onlangs
weten nog minimaal een seizoen verder
te willen gaan met de trainer uit Den
Dungen. De hoogste tijd om de spreek-
woordelijke ’balans’ op te maken.

Je bent inmiddels al wat maandjes bezig
bij Rood-Wit ’62. Heb je het naar je zin?
Vanaf 1 juli ben ik hier nu bezig en vanaf
de eerste minuut heb ik me hier thuisge-
voeld. Dat was ook een van de redenen
bij de contractbesprekingen voor het
tweede jaar om door te gaan. Het pro-
bleem wat ik op voorhand wellicht inge-
schat had kunnen hebben, was de reis-
tijd. Maar als je met zoveel plezier als ik
nu heb, bij een club werkt, is dat geen
enkel probleem.

Je was zeker wel content met de contract-
verlenging van een jaar?
Afgelopen december heb ik een gesprek
gehad met het bestuur. Al snel bleek dat
zowel het bestuur als ik verder wilden
met elkaar. Een zeer positief gesprek.

Het bestuur van Rood-Wit ’62 heeft een
visie uitgesproken. Wat is die visie en op
welke manier heeft die visie invloed op
jouw rol als hoofdtrainer?
Ik ben, denk ik op een goed moment in-
gestapt. Het bestuur wilde wat verande-
ringen doorvoeren. De voornaamste ver-
andering was het terugkrijgen van het
’eigen gezicht’ door te werken met eigen
jeugd. Daarmee was ik het 100% eens,
waardoor er al snel een goede basis was

om aan de slag te gaan. Het afgelopen
half jaar ben ik dan ook niet alleen bezig
geweest met het voetbaltechnische en
tactische gebeuren, ondanks dat ik een
trainer ben die altijd wil winnen. Ik ben
met name bezig geweest met het creë-
ren van een stukje sfeer en de betrokken-
heid die selectiespelers naar mijn
mening moeten hebben met de club
Rood-Wit ’62. Ik heb de indruk dat dit
vanuit de jongens goed wordt opgepakt.

Daarnaast merk ik dat we de laatste
weken ook steeds beter voetbal laten
zien. Niet constant de lange bal naar
voren, maar verzorgd voetbal van achter-
uit. Dit gaat natuurlijk gepaard met val-
len en opstaan, maar ik denk dat we op
de goede weg zijn.

Om te werken met eigen jeugd, moet je
natuurlijk wel wat talent rond hebben

lopen in de jeugd, want men zegt: “De
jeugd heeft de toekomst”. Is dat bij Rood-
Wit ’62 ook het geval?
Ik denk dat er zeker wel wat aan zit te
komen. We hebben regelmatig spelers
van de A-junioren in de basis dan wel op
de bank gepositioneerd en deze jongens
vullen deze rol naar behoren in.
Ook in de B-jeugd zitten nog behoorlijk
wat potentiele selectiespelers. Ik acht het
dan ook zeker denkbaar dat er over drie à

vier jaar een Rood-Wit ’62 staat met jon-
gens die allen uit de eigen opleiding
komen.

Ik ga regelmatig naar de A- en de B-jeugd
om te kijken wat daar aan talent rond
loopt. Na de winterstop wil ik ook gaan
kijken bij de C- en D-jeugd, want ik heb
me in laten fluisteren dat daar ook een
aantal goede spelertjes voetballen.

Kijk je binnen de club verder dan je rol als
trainer?
Op de eerste plaats probeer ik altijd
mezelf te blijven, want dat vind ik heel
belangrijk. Niet alleen als trainer maar
ook op menselijk vlak probeer ik binnen
deze club invloed te hebben. Ik merk dat
dit aanslaat bij de mensen binnen de
club. Ik wil dinsdag en donderdag trainen
en elke week beter worden,maar ook het
maken van een praatje met mensen bin-
nen de club, spreekt me enorm aan. Je
moet als nieuwe trainer toch altijd je
plekje vinden binnen de club. Ik heb het
gevoel dat ik veel mensen ken binnen de
club en dat er respect en belangstelling
is, over en weer.
Wat voor mij eigenlijk nog het meest
opvallende is, is dat er bij uitwedstrijden
steeds meer Rood-Wit supporters komen
kijken. Vaders, moeders, opa’s en oma’s
die naar hun kinderen komen kijken; dat
is zoals het zou moeten zijn. Dat doet me
zeer veel deugd.

Bij een 50-jarig bestaan moet er niet
alleen teruggekeken worden, maar ook
vooruit. Wat zijn je ambities binnen/met
Rood-Wit ’62?
We willen heel graag binnen twee a drie
jaar met Rood-Wit ’62 een stabiele twee-
deklasser worden. Dat is mijn ambitie en
de ambitie van de club. Daarmee gepaard
gaat natuurlijk ook het aanzien van de
club. Er moet een uitsraling komen, dat
we hier goed bezig zijn. Mensen moeten
een goed gevoel hebben bij de club. Men
moet denken: “Dat is een mooie club.
Daar wil ik wel voetballen of daar wil ik
mijn kinderen wel laten voetballen”.
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Maarten van Lith

Het is dinsdagavond, trainingsavond bij
Rood Wit ’62. Voordat de terreinknech-
ten arriveren, ligt Sportpark De Rijpel er
eenzaam en verlaten bij. Op een paar
meeuwen en konijnen na, is er alleenmaar
rust en leegte. Dit zal echter snel veran-
deren! Zodra de poort wordt geopend,
stromen de eerste jeugdspelers al binnen
op zoek naar hun kleedlokaal.

De terreinknechten hebben het materi-
aal inmiddels al in gereedheid gebracht.
De ballen zijn opgepompt, de hesjes zijn
uitgewassen en de lijnen gekalkt. Het
koffiezetapparaat draait overuren, want
iedere leider of trainer lust wel een bakkie.
Nadat alle jeugdteams het veld op zijn
gegaan om hun talenten verder te ont-
wikkelen, komen de eerste spelers van de
senioren binnen. Samen bespreken ze de
resultaten van het afgelopen weekend.
Ondertussen zijn ook Theo, Huub en Jan
binnengekomen. Zij mengen zich graag in
dit soort discussies. Tevens verlenen zij
hand en spandiensten daar waar nodig is.
Het hok lijkt te klein te zijn geworden

voor al deze mensen, maar toch durven
enkele selectiespelers wat kritische
opmerkingen te plaatsen richting Jos.
“Jos! Die ballen zijn te hard opgepompt.”
“Jos! Die hesjes stinken.” “Jos, wanneer
krijgen we nou eens dakjes in onze goal-
netten?” “Jos, het gras is te lang.”Wat Jos
ook voor vervelende opmerkingen krijgt,
hij antwoordt altijd op zijn eigen manier:
“Al geef ik jullie skippy-ballen, dan raken
jullie die nog niet!”. Iedereen lacht. “Dat
heb ik zondag wel gezien. Jullie wonnen
weer met geluk. Als ik zo nog tien wed-
strijden zie, dan krijg ik het aan mijn
hart!” “Ja Jos. We hebben je nu al grijs
gekregen, nu krijgen we je ook kaal”, zegt
een van de spelers.

Finn mengt zich ook in het gesprek. En
terecht. Hij gaat immers kijken naar iede-
re uit- en thuiswedstrijd van het 1e elftal.
Dat doet hij al jaren, maar dit jaar is het
extra speciaal: zijn kleinzoon Jeffrey
speelt sinds dit seizoen ook in het vaan-
delteam. Finn is trots, trouw en eerlijk.
Als het spel goed was, was het goed. Als

het spel slecht was, was het slecht.
Finn weet dit dan uiterst precies te ver-
woorden in een geweldig dialect, wat
een kruising tussen het Helmonds en het
Iers lijkt.

Nadat ook de seniorenteams het veld op
zijn gegaan en de juniorenteams het
sportpark al weer hebben verlaten,
breekt er even een moment van rust aan.
Voor het eerst deze avond is het geluid
van Radio Hollandio te horen door de
luisprekers van de radio in het hok. Niet
omdat de radio nu pas wordt aangezet,
maar omdat het de rest van de avond een
drukte van belang is geweest.

Als ook de spelers van de seniorenteams
na de training onder de douche uit zijn
gekomen, kan er gepoetst worden. Dit
gaat altijd gepaard met het gefluit van
Jos. Waar Jos is, daar wordt gefloten. Als
men Jos aan hoort komen, dan weet men
eigenlijk al dat men te lang onder de
douche heeft gestaan. Uit respect kleedt
men zich dan snel aan, zodat ook Jos en

Finn deze avond nog redelijk op tijd thuis
zijn...

In het hok bij Jos Sleegers en Finn O’Sullivan

Jos en Finn

De terreinknechten

In gesprek met hoofdtrainer
Maarten van Lith

63-64 | kampioen A1 76-77 | kampioen 2e el
ftal

78-79 | 1e elftal 83 | top A 85 | 3e elftal 85-86 | kampioen 1e el
ftal



Een historie die eigenlijk al begint in 1919
toen de roemruchte club Kolping werd
opgericht.
Kolping groeide snel uit tot een begrip in de
Helmondse voetbalwereld en fuseerde in
1928 met SDW (Sterk Door Wilskracht) tot
Kolping S.D.W. Deze club fuseerde op haar
beurt in 1955 met Helmondia en speelde
onder denaamHelmondia ’55 nadien inhet
betaalde voetbal en was daarmee de voor-
loper van het latere Helmond Sport welke
in 1967 de betaald voetbal licentie overnam
van Helmondia ’55.

Oud-Kolpingers besloten in 1961 in Zaal
Atgiers tot de ’heroprichting’ van het ter
ziele gegane Kolping. Het actie-comité
bestaande uit 11 oud-Kolpingers, slaagde
erin na vele voorbereidende werkzaam-
heden, op 16 maart 1962 r.k.v.v. Rood-Wit
’62 op te richtten onder toeziend oog van
geestelijk adviseur kapelaan Heggelman.
De clubkleuren rood en wit waren iden-
tiek aan het oude Kolping.

De naam Kolping leeft nog altijd voort in
onze vereniging middels ons clubblad
”De Kolpinger”. Bij de start in 1962 had
r.k.v.v. Rood-Wit ’62 reeds 75 leden. Het
sportpark Berkendonk bestond uit 2
velden en een kleedgelegenheid annex
kantine en was gelegen aan de
Deurneseweg ter hoogte van het huidige
appartementencomplex Residentie
Baroniehof. Het 11-koppige bestuur onder
leiding van voorzitter Van Ekert slaagde
er al snel in om de jeugd van Helmond-
Oost naar Rood-Wit ’62 te trekken.

In 1967 had de vereniging al ruim 400
leden en werd ook gevoetbald op de vel-
den van Christus Koning aan de andere
kant van de Deurneseweg. De destijds
veelvervloekte verkeerssituatie van de
drukke Deurneseweg leverde vaak
hachelijke situaties op. Het vaandelteam
slaagde er na enkele promoties in 1970 in
om de vierde klasse van de KNVB te
bereiken waar het vele jaren actief bleef.
Bij het 12,5 jarig jubileum in 1974 kon de

vereniging door een grote zelfwerkzaam-
heid van de eigen leden een volledig
nieuw clubgebouw presenteren. Tijdens
de feestelijkheden werd door voorzitter
Hertogs (die de voorzittershamer ruim 25
jaar hanteerde) uitgebreid stil gestaan bij
de mannen van het eerste uur, die met
veel genoegen en trots konden terugzien
wat er de afgelopen 12,5 jaar was bereikt.

In 1977 speelde het 1e elftal in Beek en
Donk een beslissingswedstrijd om het
kampioenschap in de 4eklasse van de
KNVB. In een kolkende ambiance was v.v.
Gemert voor ruim 5.000 toeschouwers te
sterk. v.v. Gemert promoveerde in de
jaren daarna naar het hoogste niveau
binnen het amateurvoetbal.

In 1979 bereikte de vereniging voor het
eerst in haar bestaan de 3e klasse van de
KNVB. Na in drie eerdere seizoenen net
naast de titel te hebben gegrepen kon in
1979 onder leiding van trainer Van
Neerven het kampioenschap worden

gevierd na een 2-0 thuisoverwinning op
ASV ’33.

Nadat in 1976 Helmond als groeistad
werd aangewezen werd duidelijk dat ten
oosten van Helmond een volledig nieuwe
wijk (Rijpelberg) zou worden gebouwd.
Vroeg of laat zouden de velden en het
clubgebouw van onze vereniging daarbij
een obstakel vormen. In 1982 besloot de
Gemeente Helmond dat wij een nieuwe
accommodatie zouden verkrijgen wat in
1983 daadwerkelijk gestalte kreeg via ons
huidige sportpark ’De Rijpel’. Het nieuwe
clubgebouw met destijds 6 kleedlokalen
was ongeveer anderhalf maal zo groot
dan de oude accommodatie. Door het
ontstaan van de nieuwe wijk Rijpelberg
kreeg onze vereniging een nieuwe groei-
impuls en werd het fundament gelegd
onder onze huidige omvangrijke jeugd-
afdeling.

In aanloop naar het 25-jarig jubileum
werd een Damesafdeling gestart, die in
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50 jaar historie s.v.Rood-Wit ,62
in vogelvlucht
Op 16 maart 2012 viert onze
vereniging haar 50-jarig
jubileum en dat is bij uitstek
een mooie mijlpaal om eens
terug te blikken op onze korte
maar rijke historie welke in
deze jubileumkrant natuurlijk
niet mag ontbreken.

Jubileumuitgave Rood-Wit ’62



augustus 1986 hun eerste wedstrijden
speelden.

In 1987 vierde de vereniging haar 25-jarig
jubileum. De vereniging kende inmiddels
500 actieve leden die wekelijks in wed-
strijden uitkwamen. In het zilveren jubi-
leum jaar was de droom ’een eigen tribu-
ne’ verwezenlijkt. Deze tribune was geheel
door leden op vrijwillige basis gebouwd.
Voor de financiering was een verkoopactie
gestart van het beeld ’D’n Hellemonder’.
Met het bijeengebrachte geld werden de
bouwmaterialen aangekocht.

In 1990 werd de accommodatie verder
uitgebreid met extra kleedlokalen en
werd een verzorgingsruimte gebouwd.
Bij de uitbreiding in de vorm van het
’jeugdhonk’, werd door de gemeente
Helmond een belofte gedaan in de vorm
van een ROOD WIT steen die bij de ope-
ning door de wethouder aan het bestuur
werd overhandigd, met de mededeling
’dat deze steen de 1e steen is voor

vervanging van het noodlokaal’.

In 1991 wordt de naam van r.k.v.v. Rood-
Wit ’62 gewijzigd in s.v. Rood-Wit ’62. De
reden hiervan was, om de vereniging
voor de toekomst in te richten en ook
andere sportactiviteiten dan alleen voet-
bal aan te kunnen bieden.
Helaas heeft dit nog niet het gewenste
resultaat gebracht.

In 1993 (op 12 jarige leeftijd) wordt
Wilfred Bouma gescout door PSV waar hij
als 16-jarige zijn debuut maakt in het
betaalde voetbal in een uitwedstrijd
tegen Willem II. In 2000 debuteerde
Bouma in het Nederlands Elftal, waarna
hij in 2005 naar Aston Villa vertrok voor
verdere voortzetting van zijn carrière.

In 1999werd de oude bestuurskamer ver-
groot en werden 4 nieuwe kleedlokalen
gebouwd.
Daarbij werd ook het asbestdak van de
kantine volledig vervangen.

In dit jaar werd onder aanvoering van
Henk van Uden samen met Marion de
Haas het ’Kaboutervoetbal’ opgezet.

In de aanloop naar het robijnen jubileum
werd in 2001 een website opgezet door
de vereniging. In juli 2001 worden 116
verenigingen in Zuid-Oost Brabant over-
geheveld naar het ’Limburgse’ district II,
inmiddels bekend als Zuid II.

In 2002 vierde de vereniging haar
40-jarig jubileum.
In dat jaar werden de ’houten’ daken van
de dug-outs vervangen door beton. Dit
zorgde er mede voor dat in 2003 de
“pupil van de wedstrijd” werd geïntrodu-
ceerd die de aftrap van wedstrijden van
het vaandelteam mocht verrichten en
vervolgens in de dug-out mocht plaats-
nemen.

In het seizoen 2008-2009 dringt het eer-
ste elftal door tot de halve finales van de
amateurvoetbalbeker en plaatst zich

daarmee voor het bekertoernooi van het
Betaalde Voetbal van het daaropvolgen-
de seizoen.
Op 29 augustus 2009 speelt het in de
eerste ronde uit tegen Excelsior Maas-
sluis. De wedstrijd werd helaas met 1-0
verloren en uitschakeling volgde voor de
Betaald Voetbal beker.

In 2010 werd voorlopig de laatste hand
gelegd aan de uitbreiding van het huidi-
ge clubgebouw. Een volledige nieuwe
multifunctionele ruimte alsmede twee
nieuwe kleedlokalen en een nieuwe ver-
zorgingsruimte herrezen. Ook werd in
2010 wederom promotie afgedwongen
en bereikte de vereniging voor het eerst
in haarbestaan de 2e klasse van de KNVB.

Inmiddels mogen we met grote tevre-
denheid terugkijken op de afgelopen 50
jaar, waarbij we met inmiddels bijna
1.000 leden zijn uitgegroeid tot één van
de grootste en succesvolste voetbalver-
enigingen in de regio.
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Negentien jaar is hij pas. Toch wordt er
door zijn leeftijdsgenoten flink tegen hem
opgekeken. De Helmondse Maikel Ver-
koelen traint al geregeld met de A-
selectie van PSV mee. In De Europacup
wedstrijd tegen het Oostenrijkse SV Ried
op 18 augustus maakte hij zijn officiële
debuut. En dat deed hij zeer verdienstelijk.
Ook tegen amateurclub VVSB mocht hij
minuten pakken. De kans is aanwezig dat
de Helmonder op korte termijn officieel
kan aansluiten bij de A-selectie van PSV.
“Hier heb ik heel hard voor gewerkt. Het
is een jongensdroom die werkelijkheid
wordt.” Een interview met Maikel
Verkoelen.

Met zijn trainingspak nog aan en de bal
onder de arm komt Verkoelen de kantine
van de Herdgang binnengelopen. Zijn stor-
machtige ontwikkeling is niet onopge-
merkt gebleven bij zijn teamgenoten. Zij
volgen hun teamgenoot op de voet.
Officieel behoort Verkoelen nog steeds tot
de spelersgroep van Jong PSV. Toch mag hij
zijn blauwe trainingsshirt geregeld omrui-
len voor een rode en meetrainen met het
eerste. Hoewel hij weet dat hij dicht tegen
het eerste elftal aan zit, is Verkoelen zelf
voorzichtig. “Ik moet hard blijven trainen
en de kansen pakken die ik krijg. De concur-
rentie is groot.”

Dankbaar
Verkoelen begon met voetballen in de
jeugd van Rood-Wit ’62. Al in het seizoen
2001/2002 werd hij in de jeugdopleiding
van PSV opgenomen. Hij begon er in de E1.
Vervolgens doorliep hij alle jeugdelftallen
van de club uit Eindhoven. In het seizoen
2011/2012 werd Verkoelen opgenomen in de
selectie van Jong PSV. “Het is allemaal heel
snel gegaan. Ik ben erg dankbaar voor de
kans die ik heb gekregen. Ik hoop dat het
andere jongens uit Jong PSV de kracht
geeft om door te zetten en alles te geven.”

Op zaterdag 13 augustus 2011 zat Verkoelen
voor het eerst op de reservebank van het
eerste elftal, dat thuis tegen RKC Waalwijk
speelde voor de competitie. Vier dagen
later debuteerde hij als invaller in een wed-

strijd in de voorrondes van de Europa
League, uit bij SV Ried.
Trainer Fred Rutten bracht hem in de
negentigste minuut in het veld als invaller
voor de geblesseerd geraakte Marcelo.
Eerder, op 24 maart, debuteerde hij al als
basisspeler in het Nederlands Elftal onder
de 19 jaar, bij een uitwedstrijd tegen Italië.

Wilfred Bouma
Aanpassingsproblemen had de-19 jarige
Helmonder niet toen hij voor het eerst

mocht aansluiten bij de A-selectie van PSV.
“Ik ben erg goed door de groep opgeno-
men. Het zijn stuk voor stuk erg
aardige jongens.”
Met name met Wilfred Bouma klikt het
goed.“We hebben veel overeenkomsten. Zo
komen we allebei uit Helmond, zijn we
begonnen bij Rood Wit ’62 én spelen we
centraal in de verdediging. Wilfred heeft
een geweldige carrière achter de rug. Het is
fijn dat hij die ervaring met mij wil delen.
Daar leer ik ontzettend veel van.

Daarnaast is het gewoon leuk om als
Helmonders onder elkaar te kunnen
grappen.”

Huize Verkoelen
Dat het voetballen bij hem in het bloed zit,
blijkt wel als Maikel zijn familieleden ops-
omt die zelf gevoetbald hebben. Zijn opa
speelde jarenlang bij MULO en zijn oom bij
Rood Wit ’62 en Helmondia. Vader Perry
Verkoelen schopte het zelfs tot Helmond
Sport.
Het PSV shirt van zijn debuutwedstrijd hangt
inmiddels aan de muur in huize Verkoelen.
“Ik hoop dat er snel meer volgen.”Wanneer
hijzelf verwacht definitief door te breken?
Daar durft de Helmonder geen uitspraken
over te doen. “Pas als je van toegevoegde
waarde bent voor het team voor een langere
periode kan je spreken van een doorbraak.
Voor mij is het nu belangrijk dat ik mijn best
blijf doen en er sta op de momenten dat de
coach me nodig heeft.”

Kampioen
Over de kansen van PSV voor het kam-
pioenschap is Verkoelen meer uitgespro-
ken. “PSV wordt dit jaar kampioen. Niet
alleen hebben we veel individuele klasse,
ook is het team goed op elkaar ingespeeld.
En we groeien nog steeds. Daarnaast is de
sfeer goed.” Maikel Verkoelen hoopt dan
ook op het eind van het jaar op het
Stadhuisplein te staan. En dan niet als sup-
porter op het plein, maar als A-selectie-
speler op het balkon.“Dat zou een geweldige
afsluiting zijn van dit seizoen!”

Een jongensdroom
wordt werkelijkheid
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Maikel

Maikel Verkoelen klaar voor het grote werk
Maikel in de F-junioren
van Rood-Wit ’62

Positie: Verdediger

Nationaliteit: Nederlandse

Woonplaats: Helmond

Geboortedatum: 18-03-1992

Leeftijd: 19 jaar

Vorige club(s): Rood Wit ’62

Favoriete Speler(s): Nesta
Cannavaro
Terry
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Profiel

Laurie van Bussel
Leeftijd: 61 jaar
Woonplaats: Helmond

Lid van Rood-Wit’62 sinds:
1962

Martien Meijer
Leeftijd: 75 jaar
Woonplaats: Helmond

Lid van Rood-Wit’62 sinds:
1962

Laurie van Bussel
Hoe ben je met Rood-Wit’62 in aanraking gekomen ?
In de jaren 60 voetbalden wij als kinderen op het Karel
Raaymakersplein. Toen ons verteld werd dat er een voetbalclub
opgericht werd, ons Rood Wit ’62, zijn we allemaal lid geworden.
Vanaf dat moment ben ik onafgebroken lid en hoop dat nog vele
jaren te zijn.

Op welke manier heb je een rol gespeeld binnen Rood-Wit’62 ?
Naast dat ik jarenlang actief ben geweest als speler in diverse elf-
tallen, heb ik me ook met diverse andere activiteiten bezig gehou-
den. Zo bracht ik de jeugd naar uitwedstrijden met het
Volkswagenbusje van Verhagen. Ook het ik jarenlang de LOTTO en
de TOTO opgehaald ten bate van de club en bracht ik eens per
maand de Kolpinger rond (zo’n 540 stuks).

Ben je nu nog actief binnen Rood-Wit’62 ?
Ja! Op zaterdag train ik samen met Gerry v.d. Linden, twee jeugd-
spelers en een vader, de kaboutertjes. Dit zijn de jongste spelertjes

van de club. Daarnaast word ik regelmatig gevraagd als scheids-
rechter bij jeugdwedstrijden op zaterdag en bij wedstrijden van de
senioren op zondag. Tot slot, heb ik vorig jaar met Jan Cortenbach
de Club van 20 opnieuw leven ingeblazen.

Hoe vaak ben je nog te vinden op Sportpark “De Rijpel” ?
Iedere donderdag ben ik op Sportpark De Rijpel te vinden. Als de
tijd het thuis toelaat, ben ik ook het hele weekend op het sport-
park aanwezig.

Welke Rood-Wit herinnering is je het meest bijgebleven zijn ?
Het kampioenschap met het 3e elftal in het seizoen 1985, 1986 en
het kampioenschap met het 5e elftal in de jaren 70. Beiden als
actief speler.
Als grensrechter is me vooral het seizoen 2004-2005 bijgebleven.
Als vaste grensrechter van het 2e elftal en als reserve grensrechter
van het 1e elftal, maakte ik in dat seizoen zowel het kampioen-
schap van het 1e elftal als dat van het 2e elftal van dichtbij mee.

Na een tijd van herinneringen op halen, is het tijd om vooruit te kijken.
Hoe zie je de toekomst van Rood-Wit’62 ?
In de toekomst kijken, kan niemand, dus ik ook niet.

Wat ik in elk geval hoop, is dat Rood Wit ’62 nog veel succesvolle
jaren mag bestaan. Hiervoor is het wel belangrijk dat nog meer
mensen zich als vrijwilliger inzetten voor de club.

Kies uit de volgende stellingen:

Echt gras of kunstgras: Echt gras
Rondje in de kantine of rondje op het veld: rondje op het veld
Toeschouwer op de tribune of toeschouwer langs de lijn:
toeschouwer langs de lijn
Mooi voetbal of goede resultaten: goede resultaten
Technisch begaafd of tomeloze inzet: tomeloze inzet

Ajax of PSV: PSV
Rechtsbenig of linksbenig: linksbenig
Voetballen op zaterdag of voetballen op zondag:
voetballen op zondag
Technische hulpmiddelen voor de scheidsrechter of het blote oog:
Technische hulpmiddelen voor de scheidsrechter
Bier of fris: Bier
Rood of Wit: RoodWit!

Martien Meijer
Hoe ben je met Rood-Wit’62 in aanraking gekomen ?
Na de fusie van Kolpin SDW met Helmondia (1955), heb ik tot 1962
bij Helmondia ’55 gevoetbald. Daarna ben ik direct overgestapt
naar Rood Wit ’62. Daar heb ik 8 jaar in het eerste elftal gespeeld.
Ik vond het jammer dat de naam Kolping SDW niet meer gebruikt
mocht worden van de KNVB!

Op welke manier heb je een rol gespeeld binnen Rood-Wit’62 ?
In loop van de jaren heb ik een rol gespeeld als speler, electricien,
trainer jeugd, leider 2e elftal, voorzitter jeugdbestuur en speler van
de veteranen.

Ben je nu nog actief binnen Rood-Wit’62 ?
Op dit moment ben ik alleen nog als supporter actief.

Hoe vaak ben je nog te vinden op Sportpark “De Rijpel” ?
Meestal twee keer in de week. Iedere vrijdagmiddag ben ik in de
kantine te vinden tijdens de gezellige kaart- en biljart-middag.

Daarnaast kom ik ieder weekend graag nog wedstrijden kijken.
Welke Rood-Wit herinnering is je het meest bijgebleven zijn ?
Er zijn me best veel herinneringen bijgebleven, die nooit meer mijn
Rood-Wit-geheugen zullen verlaten. Ik zal er een paar noemen.
Natuurlijk de promotie van de toen hetende onderafdeling naar de
grote KNVB in 1969/1970.
Ik heb een keer een beslissingswedstrijd gespeel in het Helmond-
Sport stadion tegen Klein-Arsenal.
Aan het veld aan de Deurneseweg heb ik nogal wat uurtjes als
electricien gewerkt aan de verlichting. Het was een mooi moment,
toen deze in gebruik werd genomen.
Mijn broer speelde in de jaren zestig bij SVB (een 3e klasser KNVB
uit Beek bij Nijmegen). Het was een mooi moment toen wij een
oefenwedstrijd tegen hen speelden. Wij wonnen met 3-1 en ik
scoorde ook nog eens twee keer.
Een minder leuke herrinnering was de bestuurscrisis met Theo
Hertogs als voorzitter. Gelukkig staan hier wel veel mooie herinne-
ringen tegenover.

Na een tijd van herinneringen op halen, is het tijd om vooruit te kijken.
Hoe zie je de toekomst van Rood-Wit’62 ?
Ik maak me zorgen over het aantal vrijwilligers en begeleiders.

Door de twee-verdieners is er minder tijd voor deze taken.
Ik hoop dat RoodWit ’62 gezond blijft en op gaat naar het 75-jarig
jubileum.

Kies uit de volgende stellingen:

Echt gras of kunstgras: echt gras
Rondje in de kantine of rondje op het veld: eerst op het veld,
daarna in de kantine
Toeschouwer op de tribune of toeschouwer langs de lijn:
langs de lijn
Mooi voetbal of goede resultaten:mooi voetbal
Technisch begaafd of tomeloze inzet: begaafd met inzet

Ajax of PSV: PSV
Rechtsbenig of linksbenig: linksbenig
Voetballen op zaterdag of voetballen op zondag: zondag
Technische hulpmiddelen voor de scheidsrechter of het blote oog:
blote oog
Bier of fris: Bier
Rood of Wit: beide, RoodWit ’62 natuurlijk!

Erelijst Rood-Wit ’62 - 1e elftal
1962-1963 Afd. Noord Brabant Kampioen 3e klasse, promotie naar 2e klasse
1963-1964 Afd. Noord Brabant Kampioen 2e klasse, promotie naar 1e klasse
1969-1970 Afd. Noord Brabant Kampioen 1e klasse
1978-1979 Kampioen KNVB 4e klasse, promotie naar 3e klasse

[voor het eerst komt RoodWit ’62 uit in KNVB 3e klasse]
1985-1986 Afd. Noord Brabant Kampioen 2e klasse, promotie naar 1e klasse
1994-1995 Promotie naar de KNVB 4e klasse
2002-2003 Kampioen KNVB 5e klasse
2004-2005 Kampioen KNVB 4e klasse

2008-2009 Plaatsing voor de halve finale van de KNVB-amateur-beker,
hierdoor plaatsing voor het bekertoernooi van het
Betaalde Voetbal.

2009-2010 Via de nacompetitie promotie naar de KNVB 2e klasse
[voor het eerst komt RoodWit ’62 uit in KNVB 2e klasse]

19791985 | 1986

2004 | 2005 2009 | 2010
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MaartjevandenReek
Hoe ben je met Rood-Wit’62 in aanraking gekomen ?
Ik woonde vroeger in de Rijpelberg, was altijd aan het voetballen
en RoodWit ’62 was toen de club die het dichtst bij me in de buurt
lag.

Op welke manier heb je een rol gespeeld binnen Rood-Wit’62 ?
Niet echt specifiek een rol, maar ik denk dat wij als dames wel
altijd ons gezicht laten zien. Ik heb nogwel een jaar in de AC gezeten.

Ben je nu nog actief binnen Rood-Wit’62 ?
Ja. Als voetballer ben ik nog altijd actief bij de dames.

Hoe vaak ben je nog te vinden op Sportpark “De Rijpel” ?
Zeker drie keer in de week. Twee keer trainen en spelen op zondag.
Daarna vaak nog even kijken bij het 1e elftal. Soms ga ik op zater-
dag kijken bij de meiden.

Welke Rood-Wit herinnering is je het meest bijgebleven zijn ?
Wat als eerste in me opkomt, is de fietsvierdaagse.Vier dagen lang
de kantine bomvol en als afsluiting op de vrijdag een groot feest.
Veel sportieve strijd, maar vooral veel gezelligheid! Wat ik verder
niet snel zal vergeten, is Theo en Ria van Stiphout achter de bar. Zij
waren altijd geïnteresseerd, ook in damesvoetbal. Theo had voor
ons altijd lekkere borrels om uit te proberen als we gewonnen had-
den. Tot slot het seizoen 2004/2005. In dat jaar werden het 1e, 2e
en 3e team van Rood Wit kampioen. Toen was het bijna iedere
week feest bij de club.

Na een tijd van herinneringen op halen, is het tijd om vooruit te kijken.
Hoe zie je de toekomst van Rood-Wit’62 ?
Ik denk dat ze bij het 1e (mannen)team nu weer de goede weg in
zijn geslagen, door vooral veel met jeugd te spelen uit de eigen
opleiding.
Het 1e team van de dames speelt over een paar jaar weer derde of
tweede klasse, daar ben ik van overtuigd. Er komt echt ontzettend
veel talent aan van de meiden!

Kies uit de volgende stellingen:
Echt gras of kunstgras: Kunstgras. Beter voetbal mogelijk.
Rondje in de kantine of rondje op het veld: rondje in de kantine.
Toeschouwer op de tribune of toeschouwer langs de lijn:
toeschouwer op de tribune.
Mooi voetbal of goede resultaten:mooi voetbal
Technisch begaafd of tomeloze inzet: technisch begaafd
Ajax of PSV: PSV!
Rechtsbenig of linksbenig: allebei☺
Voetballen op zaterdag of voetballen op zondag:
voetballen op zondag
Technische hulpmiddelen voor de scheidsrechter of het blote oog:
Technische hulpmiddelen voor de scheidsrechter
Bier of fris: Bier
Rood of Wit:Wit (wijn)

Maartje van den Reek

Leeftijd: 30 jaar
Woonplaats: Helmond

Lid van Rood-Wit’62 sinds:
01-12-1993

De oorsprong van onze dames meisjes afdeling komt
van Oranje-Zwart. Daar waren wij in 1983 gestart met
1 damesteam en 1 meisjesteam

Omdat het bij Oranje-Zwart niet mogelijk was om door
te starten, zijn wij, Jozef van der Heijden en Thea van
Lieshout, op zoek gegaan naar een andere vereniging.
Onze keuze viel op RoodWit ’62. Deze verenging was in
volle bloei en pas verhuisd van de Deurnesedijk naar
Sportpark De Rijpel, in eenmooie nieuwewijk waar veel
jonge mensen woonden.

Vele gesprekken zijn er gevoerd voordat we het bestuur
konden overtuigen. Uiteindelijk zijn ze overstag
gegaan.
De afdeling dames/meisjes zou geheel voor onze reke-
ning komen en met een voltallig kader, een eerste
damesteam en een meisjesteam zijn wij eind seizoen
85/86 naar Rood Wit ’62 gekomen, waar we in 1987
startte. In hetzelfde jaar vierden wij samen met ieder-
een het 25 jaar bestaan van RoodWit ’62.

Twee jaar laten werden we kampioen met de dames en
we draaiden heel goed mee. Toch kwam er en kink in de
kabel, want verschillende kaderleden konden hun draai
niet vinden en stopten.
Gelukkig konden we de lege plekken goed invullen en
hebben we met z’n allen de schouders eronder gezet.
Menig vrij uurtje hebben we gespendeerd om onze
afspraken die wij haddenmet het bestuur, na te komen.

Zo werden we in 89/90 voor het eerst kampioen met
het eerste damesteam. Ook het tweede damesteam en
de meisjes konden zich goed staande houden.

In 2002 haalde het meisjesteam prachtige prijzen. Ze
werden kampioen district Zuid 1, Brabants kampioen en
bekerkampioen. Hierdoor promoveerde het eerste
damesteam naar de derde klasse Z.O. Ook mochten ze
in ‘t Speelhuis de Sportpenning van het jaar ophalen.
Het kon niet beter.

Na een minder gelukkig seizoen degradeerde de dames
naar een klasse lager, maar op dat moment konden we
wel stellen dat er een flinke groei in zat. De Dames 1
stonden bovenaan, Dames 2 stond op de tweede plaats
en de Meisjes A waren winterkampioen geworden,
met daarnaast ook nog deMeisjes B die bovenaan ston-
den.

Vele dames zijn al jaren bij RoodWit ’62 en spelen in het
eerste of tweede team. Ze zijn niet meer weg te denken,
want als het even kan, zijn ze paraat om het eerste
team van de heren iedere zondag aan te moedigen.

Ook zijn verschillende dames actief in de activiteiten-
commissie en met carnaval zijn ze niet weg te denken
in de kantine. Kortom onze dames/meisjes afdeling is
gezond, maar speelsters kunnen we altijd gebruiken.

Wie zin heeft om te voetballen,
is van harte welkom bij

de meisjes of bij de dames.
Thea van Lieshout
En denk eraan: iedereen is van harte welkom
op Sportpark de Rijpel!

Dames,

25 jaar geleden is het Dames Meisjes voetbal
bij Rood-Wit’62 opgericht.

In al die jaren is er met veel plezier en prestatie
deelgenomen aan de wedstrijden door vele dames.

In 2012 bestaat de vereniging 50 jaar en de helft daar-
van is ingevuld met Dames en Meisjes voetbal.

Dit laten wij niet onopgemerkt voorbij gaan.
Een reünie organiseren we hiervoor en daarbij willen

we natuurlijk alle Dames van nu en vooral uit
het verleden graag bij elkaar brengen.

De reünie vindt plaats op Zaterdag 10 Maart 2012.
Naast een leuke bijeenkomst wordt er ook een
wedstrijd gespeeld met speelsters van oud

Rood-Wit’62 en een mix van de huidige Damesteams.

Wij rekenen op jouw komst en ontvangen je graag,
met partner en eventueel kinderen in

de kantine van RoodWit ’62.

Vanaf 14.00 uur, onder een genot van een kopje
koffie met wat lekkers kunnen we even
gezellig bijkletsen over Toen en Nu.

Om 15.00 uur willen wij een wedstrijd spelen tegen
het dames team van nu.

Na de wedstrijd is er nog ruim tijd om onder
het genot van een drankje en een broodje gezellige

jeugdige voetbalherinneringen op te halen.

Laat voor 1 februari 2012 even weten aan
Thea van Lieshout of je komt.

Als je graag mee voetbalt laat dat dan
ook even weten.

E-mailadres v.vanlieshout@chello.nl
telefoonnummer 0492-544878 of 06-12338550

Met vriendelijke sportgroeten,
De commissie dames-meisjes voetbal Rood-Wit’62

25 jaar meisjes/damesvoetbal
bij Rood-Wit ,62 (1987-2012)

Uitnodiging
Thea van Lieshout



autoruitschade?
• 24 uur bereikbaar, 7 dagen per week
• direct en vriendelijk geholpen,  

ook zonder afspraak
• gratis vervangend vervoer
• gratis mobiele dienst
• gratis haal- en brengservice

• levenslange garantie
• kijk op autotaalglas.nl 
 voor meer informatie

Autotaalglas Helmond
Engelseweg 221
0492-526545

autotaalglas
laat je niet barsten
0800-0828



16 maart 1962 - 16 maart 2012

Vrijdag 16 mrt 2012

april/mei 2012 18/19/20 mei 2012 Zaterdag 26mei 2012

19.00-22.00

22.00-01.00

Feestavond voor
jong en oud

met Dj LuNicii i.s.m.Dj Bart.
Geen alcohol tot 22.00 uur.

Toegang vanaf 12 jaar voor alle leden.

Vervolg feestavond.
Alcohol vanaf 22.00 uur.
Toegang voor alle leden.

Div. Jeugdtoernooien

Overzicht
Activiteiten 50-jarig bestaan

Zondag 3 juni 2012

Familiedag
09.30-16.00

Zondag 3 juni 2012 Feestavond ter afsluiting van het seizoen 18.30-21.30

Zat. 10 mrt 2012 Reünie en jubileumwedstrijd 25 jaar dames/meisjesvoetbal vanaf 14.00

Zondag 3 juni 2012

PSV
Legendary
16.30-18.30

17.00-19.00

20.30-01.00

Receptie

Feestavond met

Coverband Plein 13
Toegang voor alle leden.

De jubileum-activiteiten
worden mede mogelijk

gemaakt door de
CLUB VAN 20 en de

CLUB VAN 100

vanaf 13.00

Reünie +
jubileum-
wedstrijd
Oud-gedienden tegen

huidige 1e elftal.
Toegang voor alle leden, ex-leden

en geïnteresseerden.
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Zaterdag 17 mrt 2012 Zondag 18 mrt 2012

Tentenkamp E-jeugd Rood-Wit’62 - Helmond Sport
Sportpark De Rijpel



administratie & advies

Met OVARO scoor je altijd!

Molenstraat 17

5735 BJ Aarle-Rixtel

Maastrichterweg 19  

5554 GE  Valkenswaard

www.ovaro.nl 

OVARO feliciteert
Rood-Wit met

het 50 jarig
bestaan

MADE IN HELMOND

Ontwerp
Vormgeving
Media Publishing
Drukwerk
Internet

Gasthuisstraat 15b
5708 HG, Helmond
T. 088 01 02 700

www.newvision.nl

Wij feliciterenRood-Wit ’62met het 50-jarigjubileum!


