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BESTUURSSTRUCTUUR S.V. SOMEREN 
 
Voorzitter  Antoon Sonnemans De heuvel 6491636 
Secretaris  Paul Jansen Postelstraat 28 L 422275 
Communicatie  Mieke Hollanders  Laan ten Rode 61 490027 
Website  Gerwin Wijnen Geerkesweg  24 841191 
Fotograaf  Jan v.d. Broek Kommerstraat 27 495742 
Clubblad  Bert Coenraad Wolfsveld 69 494527 
Club-tv Jan Breukers Beerze 20 494609 
 Roel Maes Spaarne 9 495398 
    
Penningmeester  Will van Otterdijk   
Kantine  Ell Verberne Fellenbeemd 11 495535 
    
Ledenadministratie  Thieu  van Lierop Voorbeemd 7 495139 
    
Facilitaire zaken  Frans van Doorn Houtbroekdijk 19a 494509 
 Berry Struycken Hoevenstraat 4 496139 
Gebouwen  Jac Boerekamp Sijlkensstraat 37 493341 
Materialen Rini Slegers Keizerstraat 48 06-13158374 
Velden/vervoer Noud van Lieshout Zuiderstraat 43 494243 
    
Fondsenwerving  Leo Breukers Keizerstraat 10 494262 
Sponsorcommissie  José Kusters Waver 13 495511 
Kienen en entree Noud van Lieshout Zuiderstraat 43 494243 
    
Ledenzaken  Wiljan Raijmakers Pasakker 106 493291 
Recreatiecommissie  Sjef Lemmens Hooghoed 32 495238 
Ledenattenties  Nelly van Lieshout Zuiderstraat 43 494243 
    
Seniorenvoetbal  Corné Kuepers Grebbe 34 496920 
Wedstrijdsecretaris  Frans van Lieshout Floreffestraat 50 492282 
Selectiecoördinator  Bart Werts Vlist 2 06-41017153 
Recreatieteams  Henry Tinnemans Postelstraat 22 493717 
Veteranen  John Schmitz Pasakker 89 494706 
Vrouwenvoetbal  Martien Joosten Randweg 13 494353 
Scheidsrechters  Joan van Vroonhoven Hoornmansstraat 7 495574 
Voetbaltechnische zaken Antoon Sonnemans De Heuvel 6 491636 
EHBO Toon van Heugten Munnekenstraat 53 495078 
Sportverzorging  Twan van Boget Ervenweg 4 490532 
    
Jeugdvoetbal  Marnie Meulendijks Dorpsweg 24 494330 
Secretaris  Mike Aarts Postelstraat 28m 06-27556155 
Wedstrijdsecretaris Nelleke Roijakkers Nieuwstraat 61 492652 
Jeugdcoördinato Hein Verberne Fellenbeemd 11 495535 
Groepsleider  A Dries van Dijck Postel 37 496778 
Groepsleider  B Remy Bazen De Weerden 3 06-54643637 
Groepsleider  C Toon van Otterdijk Hoormansstraat 13 495185 
Groepsleider  D Claudia Fondon Donge 16                                 490387 
Groepsleider  E Peter Jan Slegers Lieropsedijk 32 495529 
Groepsleider  F Carola Kessels Beerze 18 496052 
Sportverzorging Tonnie van Lieshout Pasakker 98               495184 
Trainerscoördinator Tim van Seggelen                       Dorpstraat 55                   06-42712322 
    
Sportpark: 0493-492147 Clublijn: 0900-9019051  Siris teletekst: pag.NIWEU 
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DE REDACTIE 
 
Het voetbalseizoen nadert weer zijn einde en na een goede start in de 
hoofdklasse gaan de spelers van ons vaandelteam het volgend seizoen 
hun kunsten weer vertonen in de 1e klasse. Misschien dat we onder de 
andere teams, zowel senioren als jeugd, enkele kampioenen kunnen 
bejubelen. Maar het allerbelangrijkste is dat ze het afgelopen seizoen met 
veel plezier hun lievelingssport hebben kunnen beoefenen. En daar doen 
ze het toch eigenlijk allemaal voor. 
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NIEUWS VAN DE LEDEN 
 
NIEUWE LEDEN               
CAT. NAAM ADRES GEBOREN TEL. 
jun E Joep van Bogget Wilhelminaplein2 28-11-02 0493-844484  
fun. Huub  Hendriks Koppelstraat76 11-05-56 0475-493640  
jun E Coen van de Ven Venkelhof 5 17-02-02 0493-843324  
fun. Rudy  Wetzel Generaal Marshallweg 110 22-08-55 040-2580000  
mini-F Sjoerd de Wit Emmalaan 4 31-03-08 0493-494279  

 

 
UITGESCHREVEN ALS LID 
CAT. NAAM ADRES BONDSNUMMER 
jun F Illias  Cramers Lijsterstraat 12 NZWG86P 
mini-F Yesser  Cramers Lijsterstraat 12 NZWG87Q 
jun A Renske  Dirks Burg.van Houtlaan 89 MNQR45G 
jun D Rick  Saes Noordplein 6 PJWJ48G 
sen13 Hafid  Zeroual Loesakker 15 BYFX48I 

 
 
ADRESWIJZIGINGEN 
CAT. NAAM OUD ADRES NIEUW ADRES 
Fun.  Antje Koolen Eendracht 42 Dagpauwoog  49 
 
rectificatie 
Sen.09 Frans Slegers Keizerstraat 48 Kerkstraat 8a 
Dit moet zijn; 
Don. Frans Slegers Melchertstraat 19 Kerkstraat 8a 

 
 

Hiermee komt het ledenaantal op 1337 
 

MEDEDELING 
 

S.v.p. alle wijzigingen o.a.  afmelden, adres en of  functie 
wijzigingen 
doorgeven aan de ledenadministratie dit kan per telefoon of  
per e-mail. 
Aanmelden op afspraak. 
0493-495139  of via ledenadministratie@svsomeren.nl 
 

Bij voorbaat dank. 
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BERICHTEN VAN HET HOOFDBESTUUR 
 
Er zijn nog enkele weken te gaan en het einde van het seizoen komt 
langzaam in zicht. Dit betekent voor veel teams handhaving in de 
betreffende klasse, voor sommige promotie maar soms ook degradatie. 
Ons vaandelteam heeft dit seizoen voor het eerst in de geschiedenis van 
SV Someren in de hoofdklasse geacteerd. Na een voortvarende start 
werd het steeds moeilijker om de punten binnen te halen. Het spel was 
goed, de wil om te winnen was er zeker maar het resultaat bleef uit. 
Komend seizoen speelt ons vaandelteam weer in de 1e klasse. Het team 
heeft er alles aan gedaan maar kwam te kort om de tegenstander machtig 
te zijn. Als bestuur hopen we dat de komende paar weken toch nog wat 
punten kunnen worden gepakt. Dat hopen we voor al onze teams, dus 
allemaal: kom op! Supporters allemaal bedankt voor de goede steun aan 
onze spelers, zonder jullie zou het niet kunnen en minder mooi zijn! 
 

 
 
Graag willen we ook alle leden informeren over de stand van zaken met 
betrekking tot het tweede kunstgrasveld. De aanbesteding vanuit de 
gemeente is gedaan en loopt, de definitieve invulling kan nu verder in 
gang worden gezet. Vanuit de gemeente is te kennen gegeven dat op het 
nieuwe veld LED trainingsverlichting wordt aangelegd. 
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 Als vereniging onderzoeken wij nog wat de kosten zijn om eventueel 
wedstrijdverlichting aan te leggen voor nu of in de toekomst. Zodra het 
seizoen voorbij is, wordt begonnen met de werkzaamheden. Via de 
website zullen wij verslagleggen over de voortgang. 
 
De plannen voor de herinrichting van onze kantine krijgen ook vaste vorm. 
Er zal een extra algemene ledenvergadering worden uitgeschreven waarin 
wij de leden duidelijke informatie zullen geven en toestemming zullen 
vragen voor het bedrag dat nodig is voor herinrichting en vervanging. Bij 
akkoord gaan we direct in juni aan de slag zodat met het nieuwe seizoen 
onze kantine een fris en eigentijds karakter zal hebben! Ook hier houden 
we via de website onze leden van op de hoogte. 
Als bestuur willen we nog eens duidelijk aangeven hoeveel steun onze 
vereniging heeft van alle vrijwilligers die zich belangeloos inzetten om SV 
Someren te maken tot een vereniging waar iedereen zich thuis voelt. Om 
onze vrijwilligers te bedanken zijn allen uitgenodigd voor de 
vrijwilligersavond op zaterdag 1 juni a.s. Tevens wordt dan de “Vrijwilliger 
van het jaar” bekend gemaakt. Dit alles onder de bezielende leiding van 
onze recreatiecommissie ondersteund door een afvaardiging van 
Someren 2 en 3 die de bar gaan bemannen. Voorafgaand aan deze 
avond worden om 19.30 uur de jubilarissen gehuldigd, maar liefst 25 
leden, waaronder Jac Boerekamp die 60 jaar lid is en Antoon van Eijk die 
50 jaar lid is.  
De jeugd heeft de toekomst! Op vrijdag 31 mei worden onze jeugdteams 
die kampioen zijn geworden gehuldigd. Alle belangstellenden zijn van 
harte welkom om hen toe te juichen!   
 
Namens het bestuur, 
Mieke Hollanders 
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IME TEKENT ALS EERSTE 3STERREN SPONSORCONTRACT 
 
Op zaterdag 30 maart,  is door Hans Manders, directeur van IME kantoor 
& magazijn, het eerste 3sterren sponsorcontract bij onze vereniging 
getekend.  
 
IME heeft een vestiging in Someren en Eindhoven en heeft als bedrijf 25 
jaar ervaring in kantoor- en magazijninrichting. Het bedrijf heeft 9 
medewerkers en is ISO 9001:2008 gecertificeerd. Alles wordt in eigen 
beheer gedaan: advies, realisatie, service en logistiek om zo een optimale 
service en dienstverlening te garanderen. Ime kantoor & magazijn beroept 
zich op maatschappelijk verantwoord ondernemen.  
 
Meer informatie: www.ime-kantoorinrichting.nl. 
 
Wij heten IME kantoor & magazijn van harte welkom binnen onze 
vereniging!  
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PRESENTATIE ED JANSSEN GROOT SUCCES 
 
Op donderdagavond 28 maart jl. had de sponsorcommissie een 
presentatie georganiseerd van eredivisiescheidsrechter Ed Janssen, voor 
alle sponsoren en leden van SV Someren. Vooraf aan deze avond heeft 
de voorzitter in het kort het meersterrensponsorplan toegelicht.  
Vorig jaar heb ik Ed Janssen benaderd met de vraag of hij een keer een 
presentatie bij SV Someren wil houden. Er werd over en weer gemaild en 
uiteindelijk konden we een datum vastleggen. Afgelopen donderdag was 
het dan zover. In een redelijk bezette kantine begon de presentatie om 
20.00 uur. In het eerste gedeelte stelde hij zich voor en werd zijn loopbaan 
in beeld gebracht tot het moment waar hij nu staat. Naast zijn baan als 
scheidrechter werkt hij nog 1,5 dag per week elders. Meer mag ook niet 
vanuit de KNVB. 
 

 
Daarna gaf hij inzicht in zijn werkweek als eredivisiescheidsrechter. Wat 
hij moet doen zodra hij bericht krijgt van de KNVB welke wedstrijd op het 
programma staat die hij gaat leiden. Het bestaat hoofdzakelijk uit een hele 
strakke planning, heel veel zaken die volgens het protocol vaststaan en 
heel veel trainen. Tijdens een wedstrijd loopt de scheidsrechter gemiddeld 
14 km. Een speler loopt gemiddeld 10 km. 
Ook kregen we inzicht in zijn werkweek als hij als 4e man naar een 
interlandwedstrijd gaat. Hij liet mooie beelden zien van de wedstrijd Celtic-
Barcelona die in november 2012 plaatsvond. Hij was daarbij en het was 
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echt kicken om in het mooiste stadion van Europa te staan. De grond 
trilde onder zijn voeten toen hij samen met zijn collega’s en de spelers van 
beide clubs in de catacombe wachtte om het stadion binnen te lopen. 
Volop gezang bij Celtic waar een fantastische sfeer hangt. Echt 
kippenvelmoment! Hij heeft de beste voetballer van de wereld de hand 
geschud! 
Verder werd er nog aandacht geschonken hoe een scheidsrechter omgaat 
met druk. Wat te doen als er gescholden wordt en wat doe je met 
spreekkoren. Kortom, een boeiend eerste gedeelte van zijn presentatie. 
Na de pauze liet Ed a.d.v. tv-beelden diverse situaties zien waarop de 
scheidsrechter acuut moet beslissen, is het wel of niet buitenspel en wel 
of niet hands. Hoe moeilijk het is om de juiste beslissing te nemen en hoe 
belangrijk de ondersteuning van de grensrechter is. Er waren veel 
discussiemomenten van onze mensen naar hem toe wat hij als zeer 
prettig heeft ervaren. Diverse situaties werden uitvoerig besproken. Rond 
22.30 uur was zijn presentatie afgelopen. Daarna was het nog gezellig 
nabuurten in de kantine.  
Dank aan iedereen die aanwezig was tijdens deze avond. 
 

 
 
José Kusters 
Sponsorcommissie. 
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S P O N S O R S 
S p o r t v e r e n i g i n g    S o m e r e n 

 
HOOFDSPONSOR 

Larco Foods B.V. Someren 
 

HOOFDSPONSOR JEUGD 
Nuva Keukens B.V. 

 
*     *     *     STERSPONSORS     *    *     * 

 
Geevers Classic Cars Leenen Installatietechniek B.V.  

Van de Mortel Bakkerij Bouwbedrijf DOBU 

Acfis Business Centrum- 
Accountantskantoor 

Leenen Steengoed B.V.  
Karwei Bouwmarkt Someren 

 
Berkvens B.V. 

 
Sleegers Farm Equipment 

 
Sonnemans Warenhuis 

 
Bavaria NV Lieshout 

 
Houthandel J.Looijmans B.V. 

 
Tegelhandel Loomans B.V. 

 
Wijnen Bouw 

 
Van Kaam, Netwerk Notarissen 

 
De Driemaster B.V. 

 
Tankstation vd. Boomen VOF 

 
Fysiotherapie-Sportrevali- 
datie v.d. Weerden 

 
Vinken Caravans  Asten 

 
Kwekerij Wim Peters Someren 

Scheutjens Sport 

 
Elektro Technisch Bureau 
W.Bos 

Ton Maas Assurantiën 
 
CPM Partners/Int-R Act 

 
Aannemersbedrijf 
Gebebouw  B.V. 

 
Hurkmans Natuursteen 

 
IPM Consulting B.V. 

Nuva Keukens B.V. 
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WEBSITE ADVERTENTIE 
 
De website van SV Someren heeft gemiddeld ongeveer 3.500 hits per 
maand. Velen bezoeken de website om kennis te nemen van het 
wedstrijdprogramma, de uitslagen en wedstrijdverslagen. Maar ook voor 
overige activiteiten, leden nieuws en vereniging nieuws. Daarnaast wordt 
de website vaak bezocht om te kijken of trainingen en/of wedstrijden zijn 
afgelast. Ook tegenstanders die de route naar ons sportpark willen 
bekijken bezoeken de website.  
De logo’s van de adverteerders worden beurtelings getoond op de website 
van SV Someren. Door het logo aan te “klikken” komt men automatisch 
via een link op uw eigen website. De prijs voor deze vorm van adverteren 
bedraagt € 100 excl. btw per jaar. 
 
Heeft u belangstelling voor deze vorm van sponsoring neem dan 
vrijblijvend contact op met de sponsorcommissie via deze link 
sponsoring@svsomeren.nl. 
 
 

 
 
 
 

mailto:sponsoring@svsomeren.nl
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Veteranen Nieuws     

              
                                    Uit tegen Mierlo-Hout 
 

Na enkele weken geen wedstrijden te hebben 
gehad, was het voor iedereen weer genieten om 
een potje voetbal te spelen. Tegen Mierlo-Hout 
hebben we dan meestal een gelijkwaardige 
tegenstander. De ene keer winnen wij de andere 
keer zij. Deze keer was het dus die andere keer. 

Hoewel het voor het zelfde geld net andersom had kunnen en zelfs 
moeten zijn, want ons spel was op veel momenten beter dan dat van hun, 
ging de overwinning toch naar de tegenstander. Het werd 3-2 door Ralf en 
Ruud en als de scheids niet vijf minuten te vroeg had afgefloten, hadden 
we nog gelijk gespeeld ook. 
 
Uit tegen Neerkandia 
 

 
 

 

John maakte in de 2e helft een mooi doelpunt. 
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Dat John in deze wedstrijd het enige doelpunt van onze kant zou maken, 
wisten we gelukkig nog niet van te voren. Het werd een behoorlijke partij 
afzien.  
 
Vanuit ons middenveld konden we redelijk aanvallend spelen. John en 
Martien v/d Laar kregen verschillende mogelijkheden om de bal voor te 
krijgen. Vanuit de verdediging wisten Frank en Peter de bal regelmatig uit 
de lucht weg te koppen of voor de voeten van de tegenstander van 
richting te veranderen.  Mijn aandeel was deze keer vrij beperkt. Met die 
vuurpijl die ik tegen had werd een ding wel duidelijk: Ik was snel …., maar 
hij is sneller!        
 

 
 

De keiharde realiteit. Voor een keer dan, vooruit. 
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Hoewel we flink ons best deden, werd na enige tijd wel duidelijk dat we 
moesten proberen de schade zo klein mogelijk te houden. 
In de 2e helft kwam er wat verse techniek in het veld met Ruud en Martien 
v. V.. Er kwam meer voetbal in het spel. Het werd uiteindelijk 
6-1 voor Neerkandia. 
 

 
 

                             Eén kans was voor John genoeg. 
 
 
 
Uit tegen Handel 
 
Uit tegen Handel was net als tegen Neerkandia een hele klus. Misschien 
wordt het tijd dat we weer eens op onze eigen vertrouwde kunstgrasmat 
gaan voetballen. De lucht van vers groen gras schijnt ons helemaal 
vreemd geworden, waardoor ons tempo en onze reactiesnelheid  
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aanzienlijk minder lijken te 
worden. De volgende wedstrijd 
op eigen veld moet het bewijs 
leveren. Aan onze vlaggers zal 
het niet liggen. Die houden het 
kupku er wel bij. 
 

 

 
 

Onze vlaggers,Toon en Toon. 

 

 

 
 
Van deze wedstrijd is uniek 
beeldmateriaal op film. Op te 
vragen bij onze sportfotograaf en 
sinds deze wedstrijd ook filmmaker 
Wim Schuts. 
 
 
 
 
 
Marcel 
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UIT HET JEUGDHONK 
 
Someren B2 
Na het behaalde kampioenschap in de najaarscompetite, komt de B2 na 
de winterstop weer dezelfde concurrenten tegen, aangevuld met wat 
nieuwe tegenstanders die voornamelijk kampioen zijn geworden in de 
lagere klasse. Als regerend kampioen wil natuurlijk iedereen van je 
winnen en dat is al wel gebleken in de eerste 6 wedstrijden. Someren B2 
heeft op dit moment al 6 wedstrijden gespeeld, en met name in het begin 
vaak onder zeer slechte weersomstandigheden.  
De eerste wedstrijd uit tegen Schijndel B2 werd met 1-1 gelijkgespeeld. 
Someren was de betere partij, maar het was helaas niet voldoende om de 
volle 3 punten mee naar huis te nemen. Vervolgens volgden er 2 matige 
wedstrijden die wel gewonnen werden. Tegen respectievelijk WEC B1 en 
SSE B1 werd een 2-1 overwinning geboekt. Ondertussen werd het heel 
erg langzaam iets warmer en speelde we nog thuis tegen ASV B1. Dit is 
een tegenstander die gepromoveerd is naar de tweede klasse. Het 
klasseverschil was vandaag duidelijk te zien en de B2 won met 4-0. De 
vijfde wedstrijd was uit naar Stiphout (altijd lastig). Ook dat bleek deze 
keer weer. Someren was veel sterker dan de tegenstander, maar de 
overtuiging in de afronding ontbrak. Toen Someren eindelijk een 1-0 
voorsprong nam, was het meteen vanaf de aftrap weer 1-1. Ja, en dan 
weet je dat je de wedstrijd niet meer gaat winnen. Eindstand Stiphout 
Vooruit B1 - Someren B2 1-1. 
Laatste wedstrijd voor dit schrijven was de tegenstander Mariahout B1. 
Een van de betere teams uit de competitie en inmiddels ook koploper. De 
wedstrijd werd heel erg sterk gestart door Someren en het was maar 2-1 
met de rust voor de B2. Helaas was de tweede helft dramatisch en werd 
deze wedstrijd met 2-3 verloren. Dit was pas de eerste nederlaag van 
Someren B2 van dit hele seizoen. Jammer, maar we zullen nu toch verder 
moeten en proberen de komende wedstrijden te winnen voor een leuk 
eindresultaat. Nog 5 wedstrijden en gewoon alles geven om ze allemaal te 
winnen en wie weet wat er nog mogelijk is.  
  
Groeten  
technische staf Someren B2 
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Someren  C3 – SPV  C1   6-2 
De  1e  helft van onze kant was goed. Onze spits schoot er deze keer wel 
een penalty in en hij maakte hij ook nog 3 goals . Er werd als team 
gevoetbald. We gingen de rust in met een 4-1 voorsprong. 
In de 2e  helft was het spel wat minder dan in de 1e  helft. Onze keeper 
deed nog een goede save. Toch wisten wij er nog 2 doelpunten bij te 
maken. Jongens en meiden ga door met winnen van wedstrijden dan 
gaan we hoog eindigen. 
 
Someren C3 – Someren  C4   2-4 
Wij begonnen deze vriendschappelijke wedstrijd veel te slap. De 
tegenstander was veel feller dan wij, wat resulteerde in een ruststand van 
1-3. In de 2e  helft waren er af en toe goede combinaties, voorzetten en wij 
hadden kansen genoeg maar die werden niet afgemaakt. Wij hopen dat 
we van deze wedstrijd veel geleerd hebben. 
C4 proficiat met deze overwinning . 
 
Someren C3 – FC Overmere U15 (B)  3-4 
In onze eerste oefeninterland hadden we in de 1e  helft niet veel in de 
melk  te brokkelen omdat we snel op achterstand kwamen en zij het 
betere van het spel hadden. We gingen de rust in met een 1-3 
achterstand. In de 2e  helft hadden we wat omzettingen gedaan dat zijn 
vruchten afwierp in de laatste 20 min. omdat we meer de aanval zochten 
door te voetballen. We hadden nog kansen op een gelijkspel, maar ze 
gingen er niet in. Als we wat geleerd hebben van deze interland is hij toch 
niet voor niets geweest. 
 
Deurne C4 – Someren C3  1-2 
In de 1e  helft werd er goed gevoetbald en veel kansen gecreëerd, maar 
ze wilden er niet in. We konden  de geboden kansen niet benutten. Dus 
gingen we de rust in met een 0-0 stand. 
In de 2e  helft zorgden  we voor genoeg doelrijpe kansen. De 1ste goal viel 
door goed samenspel. Zij kwamen 10 min. voor tijd gelijk met ons. In de 
laatste minuut werd er toch de winnende treffer gescoord. En kregen we 
zodoende loon naar werken . 
 
Someren C3 – NWC  C4  2-2 
We waren amper 5 min. bezig in de 1e helft toen NWC de 1-0 maakte. 
Daarna waren wij wakker geworden wat resulteerde in een mooie aanval 
en het stond weer gelijk. 
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In de 2e  helft was het weer NWC dat een voorsprong nam in de 49e  
minuut. Daarna werd hard gewerkt  om de wedstrijd te winnen. In de 58e  
minuut kregen wij een penalty en  deze werd door ons  benut. Daarna 
ging het op en neer. Beide partijen wilden de winnende maken. Maar deze 
eindstand gaf een goed  beeld van de wedstrijd. 
Helaas moeten wij voor een week of 6 Mike Sleegers missen. Hij heeft 
een gebroken arm . Mike veel beterschap van de hele C3. 
 
De Collumnist van C3  
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