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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 
 
Dit is al weer het één na laatste clubblad van dit voetbalseizoen. De 
competitie is voor de meeste teams afgelopen. 
Nu volgen er nog diverse activiteiten in de kantine om het seizoen 
helemaal goed af te sluiten en zoals jullie misschien al vernomen hebben 
wordt deze ruimte verbouwd. Bouwtekeningen hiervan zijn in dit blad al te 
bewonderen.  
 

 
 
 
 
 
 

     de bar 
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NIEUWS VAN DE LEDEN 
 
NIEUWE LEDEN               
CAT. NAAM ADRES GEBOREN TEL. 
jun D Sam  Berkvens Spaarne60 22-11-01 0493-490510  
vet David van Goch Muldersweg1 10-05-69 0493-842297  
jun E Maud  Hillekens Munnekenstraat 50 01-05-04 0493-843742  
sen10 Geert  Hurkmans Munnekenstraat 33 11-03-91 0493-495458 
jun D Sam van Kol Postel 22 11-08-01 0493-495280  
jun D Fenne  Nooijen Loostreeplaan 28 14-06-01 0493-470078 

 
UITGESCHREVEN ALS LID 
CAT. NAAM ADRES BONDSNUMMER 
fun. Henri  Aben Hoevenstraat 54 PQDP963 
mini-F Amir  Benameur Kleijnaarstraat 18 PNLK85V 
jun A Erik van Brussel Potackerweg 3 FYLQ205 
sen05 Bart  Franken Nieuwstraat 37 BYFY973 
jun F Koert van Goch Muldersweg 1 PDJY507 
sen04 GertJan  Grandia Liesberg 31 BYGF38Y 
mini-F Gijs  Groels Floreffestraat 19 PJZN81S 
jun A Gijs  Hoeben Wevelsdaal 2 GLZV585 
mini-F Binck  Hofland Amer 93 PJYG94Q 
don+ Riny v.d. Hurk Hoevenstraat 83 LXYS82D 
don- Joep  Jongejan Ravenshof 32 PSTK05C 
sen04 Jeroen  Leenen Emmalaan 3 BYGC34F 
jun A Dennis van Lierop Voorbeemd 7 GKNY952 
jun A Patrick van Lierop Voorbeemd 7 GKNY963 
jun D Willem  Maas Boerenkamplaan 55 LZVH59P 
mini-F Oliver  Neu Julianapark 14 PJQY78O 
jun F Sem  Neu Julianapark 14 NKWS69J 
jun E Thijs  Noijen Spaarne 6 MKKG74U 
jun B Brian  Saas Amer 41 GHMQ48C 
 
ADRESWIJZIGINGEN 
CAT. NAAM OUD ADRES NIEUW ADRES 
Jun. E Vince v.d. Kampen Dilmanshof 5 Kouterstraat 5 
Don. John v.d. Kampen Dilmanshof 5 Kouterstraat 5 
Jun. E Kieran van Eijk Zuiderstraat 49 Drecht 1 
Sen. 09 Frans Slegers Keizerstraat 48 Wapendrager 64 
Jun.F Nick Snijders Wolfsveld 84 Vaarselstraat 110 
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OVERSCHRIJVING 
Job van Brussel van SVSomeren naar Helmond Sport 
Roy v.d. Biggelaar van SVSomeren naar SVLierop 
Reneé Kersten van FC Utrecht naar SVSomeren 
 

Hiermee komt het ledenaantal op 1325 
 
 
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 
 
Het seizoen loopt ten einde. Als bestuur willen we iedereen bedanken die 
zich op welke manier dan ook heeft ingezet voor onze vereniging. Bedankt 
daarvoor! 
 
Hierbij  feliciteren we alle kampioensteams: B2 (voorjaar), B3 (najaar), E7 
(najaar),  E1 (voorjaar), F1 (najaar). Ook feliciteren we Teun Custers met 
zijn uitverkiezing  tot “Speler van het jaar”.  
Op 24 mei speelt de B1 de beslissingswedstrijd en we hopen allemaal op 
promotie naar de 3e divisie! Voor de C4 is het nog mogelijk om kampioen 
te worden. Hiervoor zijn ze afhankelijk van anderen. Ten tijde dat dit 
clubblad uitkomt, zijn de wedstrijden gespeeld  en weten we meer! We 
hopen voor allen op een geweldig resultaat! 
Op 31 mei worden de kampioenen gehuldigd tijdens de Kampioenen-
avond en wordt de “Hans Manders Wisseltrofee” uitgereikt. Hiervoor is 
iedereen van harte welkom!  
Op 1 juni worden dan onze jubilarissen gehuldigd en is het weer tijd voor 
de jaarlijkse vrijwilligersavond! 
 
Wij wensen iedereen nu alvast een fijne zomervakantie toe!  
 
Namens het bestuur, 
Mieke Hollanders 
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BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING 23 MEI JL. 
 
 Op 23 mei jl. is tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering het 
voorstel van het bestuur voor de herinrichting van de kantine door de 
ledenvergadering aangenomen.  
 
 De notulen van deze vergadering worden op korte termijn geplaatst op 
deze website en in het clubblad. 
 
 Op 3 juni wordt gestart met de werkzaamheden. Wij houden iedereen op 
de hoogte via de website en het clubblad. Wie graag tussentijds een kijkje 
komt nemen is altijd welkom! 
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AFSCHEID VAN SPELERS, TRAINERS EN LEIDERS 
 
Someren 1 
Na de laatste wedstrijd van dit seizoen is in ons clubhuis afscheid 
genomen van drie spelers, Nicky Meeuws, Ted van Houts en Rob van 
Otterdijk. Mannen bedankt dat we hebben mogen genieten van jullie inzet, 
strijdlust en teamgeest! 
 

   
 
 
Ook is afscheid genomen van 
Berry Jacobs als leider van ons 
vaandelteam. Berry heeft zich 
10 seizoenen lang volop als 
leider ingezet. Het waren mooie 
jaren met als hoogtepunt 
promotie naar de hoofdklasse 
vorig seizoen! Bedankt Berry 
voor je grote inzet en verdienste 
voor ons vaandelteam! 

 

 
 
Someren 2 
Vervolgens is stil gestaan bij het afscheid van Mark Lommen die na 4 
seizoenen als trainer gaat stoppen. Het team heeft onder leiding van Mark 
goede jaren gekend en heeft zich steeds gehandhaafd in de hoofdklasse, 
een prestatie! Mark, bedankt voor je grote inzet en ondersteuning aan de 
spelers!  
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Ook was er een woord van dank aan Jens van de Vlugt die gaat stoppen 
als keeper, Paul Geevers als assistent-trainer en Dick van Bommel als 
verzorger. Allen dank voor jullie inzet voor het team. 
 

 

 
 
Leider René Jansen stopt na 5 
seizoenen waarin hij zich in dienst heeft 
gesteld van het team. René, bedankt 
voor je inzet en de mooie 
wedstrijdverslagen! 

  
 
 
Someren 3 
Hier neemt leider Gerard van de 
Boomen afscheid. Het team van 
Hans van Santvoort heeft veel 
ondersteuning van Gerard 
ontvangen, ze zullen hem missen! 
Bedankt Gerard voor je inzet voor 
het team!  

 
 
 
 
 



17 

 



18 

Jeugdtrainers coördinator 
Als laatste is afscheid genomen van Tim van Seggelen in zijn rol als 
jeugdtrainers coördinator. Verschillende jaren was hij in deze functie volop 
actief waarvoor we hem hartelijk dank zeggen. 
 

 
 
Voorzitter Antoon Sonnemans had voor ieder een kort woord en wenste 
hen veel succes! De meesten zullen we ook volgend seizoen weer op 
onze club zien! Ook als supporters bedanken wij hen allemaal voor de 
mooie jaren! 
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iPM PARTNERS B.V. TEKENT DRIESTERREN SPONSORCONTRACT 
 

 
Op zondag 12 mei jl. is het driesterren sponsorcontract getekend door iPM 
Partners. Na een woord van welkom door onze voorzitter volgde 
ondertekening van het contract door Robert Bukkems en Peter Geelen 
van iPM Partners.  
 
Op deze middag waren ook de hoofdsponsor en stersponsoren genodigd. 
Na de ondertekening was er de mogelijkheid om de wedstrijd bij te wonen, 
even bij te praten en een drankje te nemen. 
 
iPM Partners B.V. is gevestigd te Someren en ondersteunt, met een team 
van enthousiaste mensen, organisaties in hun Performance Management 
vraagstuk. Het gestelde doel (de gestelde doelen) over te brengen op de 
klant, de managers en medewerkers van diverse bedrijven, is de 
voornaamste drijfveer. Dit alles wordt gerealiseerd op een efficiënte en 
prettige wijze. De klanten significant beter laten presteren, is wat hen drijft. 
iPM Partners is een bewezen autoriteit op het vakgebied met een eigen 
zienswijze, vastgelegd in vele artikelen en diverse boeken. Niet alleen 
vanuit hun visie op Performance Management, procesverbetering en 
veranderen, maar ook op de praktische toepassing met bewezen 
resultaten. Hun aanpak - integraal Performance Management (IPM) - is dé 
aanpak voor succesvolle sturing en prestatieverbetering.  
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Maatschappelijke betrokkenheid 
iPM Partners ondersteunt specifieke projecten en acties van Asian Kidz 
Support en KWF Kankerbestrijding. Zo is in 2011 een schoon en veilig 
slaapgebouw ingericht voor kinderen in de Mae Naa Chaang Nua school 
met middelen die door hen beschikbaar zijn gesteld. In 2012 hebben ze 
drinkwatervoorzieningen geleverd en geïnstalleerd voor twee scholen in 
Keng Hom Saka en Baan Naa Chalong. Verder is zij al jaren vaste 
sponsor van de actie Alpe d'HuZes en sponsort zij Partners de Samenloop 
voor Hoop 2011 in Helmond.  
 
Wij heten iPm Partners van harte welkom binnen onze vereniging! 
 
Bron: website iPM Partners B.V. 
Voor meer informatie: www.ipmpartners.nl. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.ipmpartners.nl/
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TEUN CUSTERS SPELER VAN HET JAAR! 
 
Na de laatste wedstrijd van ons vaandelteam in dit seizoen is in het 
clubhuis Teun Custers uitgeroepen tot speler van het jaar! Op de tweede 
plaats eindigde Maarten Werts en op plaats drie Tim van Seggelen. 
 
De speler van het jaar wordt gekozen om zijn sportieve prestaties, inzet 
en sportiviteit. Teun ontving uit handen van Frans van Doorn de 
bijbehorende trofee evenals de wisselbeker.  
 
Teun, van harte gefeliciteerd! 
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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  Partners 

Nuva Keukens B.V. 
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HELMOND - ,,Ik hou ermee op!” Someren 13-middenvelder Marc van 

Bemmel was duidelijk na zijn rode kaart tegen Stiphout 5. ,,Dit was mijn 

laatste wedstrijd voor Someren 13. Ik stop met voetballen!” De beslissing om 

te stoppen met voetballen hadden zijn teamgenoten een paar maanden geleden 

al genomen. Mede daardoor kon Stiphout 5 gisteren een dozijn treffers scoren 

tegen de povere Somerenaren: 12-0. 

Van Bemmel (43) kan terugkijken op een 

indrukwekkende carrière. Hij speelde 

onder meer vier jaar in het shirt van het 

vaandelteam, destijds uitkomend in de 

eerste klasse. ,,Dat shirt paste prima”, 

lichtte de halfspeler toe. ,,Omdat Someren 

13 tussen 1995 en 1999 dezelfde 

shirtsponsor had als Someren 1, viel het 

niet zo op. Maar in de lente van ’99 kwam 

de materiaalman erachter dat ik een shirt 

van het eerste elftal had verdonkeremaand 

en was het uit met de pret”, zei Van 

Bemmel lachend, nadat hij zich had 

gedoucht.  

 

Gistermiddag rond half twaalf kon er nog 

geen lachje af bij de ervaren speler. 

Halverwege de tweede helft maakte hij 

zich schuldig aan natrappen. Niet erg 

handig, want scheidsrechter Van Oorschot 

stond er met zijn neus bovenop. ,,De bal 

was op dat moment al gespeeld. En de 

wedstrijd ook, want het was 10-0”, 

meende de leidsman.  

 

 

 

Scheidsrechter Van Oorschot 

toont Van Bemmel de rode kaart. 
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Hoewel de rode kaart terecht was, was de niet bijzonder getalenteerde Marc van Bemmel 

des duivels. ,,Schande! Ik was net blij dat ik voor de eerste keer vandaag iets raakte, en 

dan moet ik weg. Bovendien vind ik het belachelijk dat ik in mijn afscheidswedstrijd word 

weggestuurd. Dat getuigt niet van veel respect. Van de andere kant, een publiekswissel is 

wel mooi. Alleen een beetje jammer dat er bijna geen publiek was. Dat is bij mijn 

afscheidswedstrijd hopelijk wel anders.”  

 

Someren-coach Bonzo Frolic was behoorlijk boos op zijn pupil. ,,Laatste wedstrijd of niet, 

ik vind het schandalig dat hij zich zo liet gaan. Someren is een nette, gemoedelijke club en 

als leider wil ik die waarden graag naar buiten vertegenwoordigen. Desnoods zonder 

spelers als Van Bemmel. De laatste jaren begint hij er steeds ordinairder en onverzorgder 

uit te zien. Bovendien krijgt hij een buikje, dus dan ben ik hem liever kwijt dan rijk.” 

 

 
 

Net als Van Bemmel kan ook Stiphout 5 dit seizoen nog een wedstrijd tegemoetzien. Door 

de 12-0 overwinning (doelpunten van Rob Vermulst (7x), Rudy Unterberg, Kees-Jan van 

Rooij, Eric van Diepen, Han Jonkers en Hein van Sambeeck) zijn de tricolores op gelijke 

hoogte geëindigd met buurman ASV ’33 5 en moet er dus een beslissingswedstrijd 

gespeeld worden om een kampioen aan te wijzen. 

 

 

 

Someren 13-coach Bonzo Frolic was niet gediend van de 

houding van zijn pupil. 
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Direct na het laatste fluitsignaal werd er al druk gespeculeerd over een mogelijke datum 

van de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Invaller Justèn Rhoe, die gisteren redelijk 

op tijd was, had weinig wensen. ,,Mij maakt het niet uit, als het maar niet te vroeg is. 

Want ik wil de avond ervoor wel kunnen zuipen.” 

 

Eventuele overeenkomsten met de wedstrijd van Mark van Bommel met 
PSV tegen FC Twente berusten louter op toeval, maar zijn helaas niet te 
vermijden. 
 
 
 
 
 
 
 

Frolic (op de rug gezien) probeerde na afloop direct een vervanger voor Van Bemmel 

te regelen. 
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Veteranen Nieuws     

              
                                    Uit tegen Lierop  
 

We moesten deze wedstrijd zonder reserves 
beginnen. Dat geeft altijd een bepaalde spanning in 
het team. Als speler heb je dan toch wel weer het  
gevoel dat je een volle wedstrijd opgesteld staat.  

Helemaal niet gewisseld worden, daar kom je zaterdag uiteindelijk toch 
voor.  

                     Iedereen stond tegen Lierop in de basis. 
 
  
Gaandeweg de wedstrijd zagen we toch wel een beetje het tegenover- 
gestelde ontstaan! Hier en daar kwamen er pijnlijke blikken op de 
gezichten van onze basisspelers. Uiteindelijk brak het onverschrokken 
 
doorzettingsvermogen enkele spelers op en kwamen de blessures om de 
hoek kijken. Lierop stelde zich gelukkig solidair op door een van hun 
reserves aan ons af te staan.  
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We kwamen met 1-0 voor en de 1e helft kwamen we door met goed  
spel, opbouw vanuit achteren en 4 man op het half veld die zorgden dat 
we veel aanspeelbaar waren.  Uiteindelijk als ik me niet vergis verloren we 
met 4-1 door eigen persoonlijke fouten en prima individuele acties van 
Lierop. Ondanks deze nederlaag hebben we toch goed gevoel aan deze 
wedstrijd overgehouden. 
 
 
 
Na de kraker ONDO - SVSomeren …  durven we weer te dromen! 

 
Op een mals 
groen grasveld 
mochten we deze 
wedstrijd uit tegen 
ONDO.  
Er werd leuk 
gevoetbald.  
Gastspeler David 
van Gocg werd 
na de wedstrijd 
direct gecontrac-
teerd. Hij had 
meteen in dit 
debuut een prima 
indruk achter-
gelaten. Ook 

waren er prima reddingen van Marc. Veel goeie en halfgoeie acties 
kwamen er van Ralf.  Hij kreeg kansen met een regelrecht profgehalte. 
Nadat een eerste harde poeier in de eerste helft hoog het doel miste, 
knalde een volgende schot van Ralf loeihard op de onderkant lat en 
belandde maar net in een flits voor de  doellijn.”Helaas, was een prachtige 
Championsleaguegoal geweest Ralf!” 
Maar wat de entertainingswaarde betreft schatten we hem op 4 ****. 
 
 
 
 
 
 
 

 



34 

 



35 

 

       Een van de kansen die onze nieuwe aanwinst David kreeg. 
 
Er werd goed gevoetbald en iedereen zette zijn beste beentje voor. Zo 
ook Arno van Os. Hij gebruikte deze wedstrijd beide benen goed en 
maakte het zijn tegenstander flink moeilijk. 
 

 Ruud was zijn 
tegenstander vaak 
te snel af. 
 
Ook Gerard eiste 
samen met Martien 
een hoofdrol op in 
het middenveld. Zij 
speelden storend 
voetbal en wisten 
het spel van het 
middenveld vlot te 
trekken naar de 
spits. Daar loerde 

Ruud samen met de andere spitsen op kansen. Er kwamen heel wat 
kansen deze wedstrijd. Uiteindelijk kreeg onze nieuwe aanwinst David de 
kans om een assist op Ruud te passen. Zonder een spier te vertrekken 
maakte Ruud het werk rustig af en verscheen er even later 0 – 1 op het 
scorebord! 
 
Marcel 
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VERGADERING SENIORENCOMMISSIE  18 APRIL/ 16 MEI 20 
 

- Ieder seniorenelftal geeft even via de email door welke spelers er 
stoppen, naar welk elftal ze gaan en wie er bij hun team bijkomt. 

- Dit moeten de spelers zelf wel eerst doorgeven aan onze leden-
administrateur Thieu van Lierop ! Dit om problemen te voorkomen. 

- Er komt een maximum aantal spelers per elftal en dat is 18 
spelers. De teams die er momenteel meer hebben kunnen dit 
handhaven. Maar bij stoppen van spelers mogen er geen nieuwe 
spelers bij gehaald worden totdat het maximum van 18 is bereikt. 

- Het werken met zogenaamde reserve-spelers heeft o.i. geen zin. 
Dit is lijstvulling. 

- Diverse teams hebben zich opgegeven voor bekerwedstrijden. Het 
programma is ondertussen naar hen gemaild. 

- Er stoppen enkele leiders. 
- De jeugdspelers worden verdeeld over de seniorenteams. 
- De nieuwe elftallen voor het seizoen 2013/2014 komen binnenkort 

op de site van SV Someren. 
- Indien er materiaal nodig is voor het nieuwe seizoen, moet dit 

doorgegeven worden aan Noud van Lieshout. 
- Voor mededelingen kun je mailen naar info@taksomeren.nl 

 
We wensen iedereen een fijne vakantie en tot volgend seizoen. 
 
Henry Tinnemans & Frans van Lieshout namens de seniorencommissie 
Corné Kuepers namens het bestuur 
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HET TOPVOETBAL VAN SOMEREN 13  
 
Het seizoen zit er weer op, het was geen topseizoen.  
We zijn niet in de top geëindigd, maar we hebben elke week gelukkig  
genoeg spelers gehad. 
Met dank aan de diverse spelers van de andere elftallen. 
 
Er gaan enkele spelers verhuizen en enkele “oude knoepers “ stoppen  
omdat ze niet met hun rollators het veld op mogen. 
We krijgen er een stel jongere spelers bij en hopen dat ze elke week 
aanwezig zullen zijn, want dit is een groot probleem met die jongeren. 
Ik constateer bij de andere elftallen, waarvan er sommige elftallen ruim 20 
spelers hebben, dat ze regelmatig spelers moeten huren bij andere 
elftallen. 
Onze jongens zijn beroerd, hadden weer een feestje of een ander klote 
smoesje. Met zo’n instelling moet je gewoon stoppen met voetballen en 
dan pas kan je elke week in je nest blijven liggen. 
 
Ik heb mijn 38 jarig leiderscontract weer verlengd met een jaar, omdat je 
tegenwoordig snel weggekocht kunt worden. Geen risico lopen zodat ze 
mijn overnamesom niet kunnen betalen. 
 
Ik wil iedereen bedanken voor dit seizoen. De ouwe spelers die stoppen 
(hoewel ik dacht dat de AOW leeftijd verhoogd was naar 67 jaar, dus in 
principe kunnen ze niet stoppen), de overlopers, alle spelers die zijn 
ingevallen, en de blijvers die er volgend seizoen weer ouderwets 
tegenaan moeten.  
Ook de materiaalcommissie, alle vrijwilligers die er o.a. elke zondag weer 
waren, de trainers,  het bar- en snackteam van Ell en haar collega’s, de 
redactie,  het bestuur en uiteraard Hans en Freek en hun chicks van het ’t 
Tentje “ De Boemelaer “, de KNVB voor alle kleurige kaarten, de 
scheidsrechters en iedereen die ik vergeten ben.   
 
Wij zijn ons aan het voorbereiden op een weekend Amsterdam, 
Eurosjopper en het Nirwana Tuinfeest. 
 
Dus iedereen een fijne vakantie. 
 
UW VERSLAGGEVER EN LEIDER  HENRY T. 
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HUMOR MET FC DE KAMPIOENEN 
 
Belgische Humor 
 
Help, ik ben allergisch voor de kou. 
Ik krijg er bultjes van.  
 
Josje van K3 pronkt met neusring. 
Is ze voortaan dan Josje het Osje? 
 
Vaticaan. 
Erg duur bejaardenhuis. 
 
De waarheid. 
Zebra’s zijn gewoon paarden die uit de gevangenis zijn ontsnapt. 
 
Bestaat het? 
Iemand die een bonus krijgt en zich afvraagt waaraan hij dat verdiend 
heeft. 
 
Als op ieder potje een dekseltje past ….. 
Ben ik een productiefout. 
 
Hoofddoeken. 
Ik mis de stem van de kappers in dit debat. 
 
Boris knijpt in billen van het bloemenmeisje. 
Hij wou gewoon zijn koude handen even opwarmen. 
 
Somerens mooiste. 
Ze hebben het altijd wel over Somerens mooiste, maar wie is dan 
Somerens lelijkste ? 
 
Volksliedje. 
Al die willen naar Syrië varen, moeten mannen met baarden zijn 
  
Belachelijke haardracht. 
Waarom doen veel voetballers zoveel moeite om een coupe Kim Jong-un  
op hun kop te zetten. 
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In mei leggen alle vogels in ei. 
Want in april gaan alle vogeltjes van bil. 
 
Eten wat de pot schaft. 
Lesbisch kookboek. 
 
De kleuren van Beerschot. 
Wit van woede en rood van schaamte. Of was er al zo’n club in 
Eindhoven. 
 
De oorlog in Korea. 
Komt daar nog wat van? 
 
Leven is zo simpel. 
Je wordt geboren, hebt tachtig jaar dikke billen en dan houdt ’t weer op. 
 
Liever een lijfgeur, dan een lijkgeur 
 
Vrouwen. 
Hebben ze eigenlijk al het gen gevonden dat ervoor zorgt dat vrouwen 
hun kwebbel niet kunnen houden? 
 
Angelina. 
Angelina Jolie laat preventief haar borsten amputeren, zouden sommige 
politici dat ook niet beter met hun tong laten doen? 
 
Ieder nadeel heeft ook zijn voordeel. 
Door het slechte weer zijn er geen barbecues, en is er dus ook geen  
aangebrand vlees 
 
  
 
 Tres Hombres, en alle Belgische zuipvoetbalteams !! 
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HEMELVAARTTOERNOOI 
 
 Op donderdag 9 mei vond het jaarlijkse Hemelvaarttoernooi weer plaats. 
Voor vele deelnemers het hoogtepunt van het jaar! 
 
 Met maar liefst 30 teams waarvan 18 recreatie, 6 dames en 6 familie. 
Onder mooie weersomstandigheden zijn er spannende, gezellige en 
fanatieke wedstrijden gespeeld! Ook waren de supporters volop aanwezig 
soms met spandoeken of andere attributen! 
Kortom, een geweldige dag waarvan iedereen volop heeft genoten en tot 
in de late uurtjes werd menig prijs gevierd!! 
 
Hartelijk dank aan de organisatie, de recreatiecommissie, met name 
Sandra Swinkels en Antje Koolen. 
 
Uitslag Hemelvaarttoernooi: 
 
Kampioen: FC DE MUWKES (gewonnen van Schalke Veul Bier) 
 
Winnaar in de verliezersronde: Dames Hurkmans (gewonnen van Bakker 
Bier) 
 
Sportiviteitsprijs: The Menhunters 
 

  
 
 
De recreatiecommissie. 
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GENOMINEERDE SPELERS PER ELFTAL VOOR DE 
“HANS MANDERS WISSELTROFEE”. 
 
Binnen de jeugdafdeling van SV Someren wordt jaarlijks tijdens de 
kampioenenavond de “Hans Manders Wisseltrofee” uitgereikt.  
Dit is een trofee voor de jeugdspeler die een voorbeeld is voor 
medespelers als het gaat om sportiviteit en respect richting tegenstanders 
en scheidsrechters. Daarnaast is deze speler een ‘trainingsbeest’ en altijd 
aanwezig tijdens wedstrijden. 
 
Kortom een speler die het verdient om in het zonnetje gezet te worden.   
 
Hieronder de winnaars per elftal, gekozen door de leiders en trainers van 
desbetreffend elftal:  
 
A-afd:  
A1: Luc Reinders, A2: Yvo van Vaalen A3: Stefan van de Weist A4: Dion 
van Vlerken. 
 
Winnaar A-afdeling: Luc Reinders  
 
B-afd:  
B1: Ryan Vreden, B2: Niels van Santvoort, B3: Loes van de Ven, B4: Stijn 
van Doremalen, B5: Joep Raijmakers, MB1: Joëlle Lamers 
 
Winnaar B- afdeling: Niels van Santvoort 
 
C-afd:  
C1: Jino Rhoe, C2: Joey Sonnemans, C3: Stan v.d. Veeke, C4: Roy 
Vergeer en C5: Sander Maas 
 
Winnaar C- afdeling: Sander Maas 
 
D-afd:  
D1: Mika Lamers, D2: Niels Kanters, D3: Pieter v.d. Heuvel, D4: Demi 
Tielen, D5 Peke Huskens, D6: Rico Sonnemans, D7: Ruben Smeijers  
Winnaar D- afdeling: Ruben Smeijers 
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E-afd:  
E1: Tom Maas, E2: Tim van Mierlo, E3: Kevin Aben, E4:Volgt, E5: Lars 
van Enckevort, E6: Femke Damen, E7: Bram Janssen 
 
 
Winnaar E- afdeling: Tim van Mierlo  
 
De winnaars -per afdeling- zullen worden gehuldigd tijdens de 
kampioenenavond, tijdens deze avond zal er tevens een algehele winnaar 
gekozen worden.  
 
Alle genomineerde spelers, gefeliciteerd met je uitverkiezing.  
 
Namens de jeugdcommissie,  
 
Mike Aarts 
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DE MASCOTTE 
 
Svs 1 tegen Groene Ster. 0-4. 
 
Hallo, ik ben Koen van den Boomen en ben speler van E4. Ik werd 
gevraagd om mascotte te zijn bij het 1e elftal van Someren. Dit vond ik 
hartstikke fijn en leuk. Op de dag zelf mocht ik van te voren in de 
bestuurskamer zitten. Toen kon ik zien hoe het gaat voor een wedstrijd. 
Veel mensen zeg die van alles moeten doen en invullen. Ik ben voor de 
wedstrijd begon in de kleedkamer geweest. 
Ik mocht samen met de spelers en scheids het veld op lopen. Er stonden 
vele toeschouwers, en ik vond het best spannend. Er is ook nog een foto 
gemaakt van mij en de scheids en aanvoerder. 
De scheids vroeg mij om af te trappen en een goal te maken bij de 
tegenstander. Jammer dat die goal niet telde voor Someren. 
Toen is de wedstrijd begonnen en mocht ik op de bank zitten langs de 
reserves. Wat kunnen die mopperen zeg. Misschien had het te maken dat 
Someren de wedstrijd had verloren met 0-4. 
In de rust mocht ik inschieten op de keeper, en dat vond ik keileuk. Ik heb 
enkele goals gemaakt. 
Daarna ben ik weer op de bank gaan zitten. Ik raad elk kind aan om 
mascotte te willen zijn. 
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 UIT HET JEUGDHONK 
 
HVV  C2 – Someren C3  0-6 
 
In de eerste 10 min. liep het niet bij ons totdat in de 12e min. de 1ste goal 
voor ons viel. Toen gingen wij voetballen en kregen wij ook kansen 
evenals de tegenstander. Desalnietemin gingen we de rust in met een 0-3 
voorsprong. 
Vanaf het begin van de 2e helft gingen we meer naar voren voetballen. Dit 
hield wel in dat de tegnstander ook meer voor onze goal verscheen 
waarbij onze keeper een paar mooie reddingen had. Maar wij hielden 
stand en toen wij weer een goal maakten ging het beter. Onze keeper 
benutte nog een penalty. Wij hadden niet verwacht dat we deze wedstrijd 
zouden winnen. Jongens en meiden goed gewerkt. 
 
Mifano C3 – Someren C3  0-5 
 
De 1ste helftvan deze wedstrijd kregen wij een cadeautje d.m.v. een eigen 
doelpunt van Mifano.En verder mochten we blij zijn dat zij de kansen niet 
benutten, want anders hadden we voor de rust ver achter gestaan. 
In de 2e helft was het wachtten op de 2e goal van ons,en dat gebeurde in 
de 15e min. Daarna gingen wij echt voetballen en hebben we in 15 min. 
tijd er 3 goals bijgemaakt. Zij konden daar niets tegenover stellen. Maar 
we deden nog mee voor het kampioenschap. 
 
Someren C3 – ZSV C3   2-2 
 
De collumnist was afwezig bij deze wedstrijd. Maar het was een wedstrijd 
om snel te vergeten. 
 
Feducia/Elsendorp C1 – Someren C3   3-4 
 
Wij begonnen met weinig beleving en inzet aan de wedstrijd en dat bleek 
ook uit de stand. Na 10 min. met 2-0 achter. Maar in de 20e min. viel voor 
ons de aansluitingstreffer. We gingen rusten met een 2-1 achterstand. 
In de rust werd er door enkele leiders  een peptalk gehouden en met 
enkele wissels wierp dat zijn vruchten af in de 2e helft. Wij kwamen met 3 
goals op voorsprong door inzet en beleving. Zij scoorden nog wel 1 keer. 
Door te winnen hielden wij de druk op de ketel bij Rood Wit uit Helmond . 
Wij moesten ieder nog 1 thuiswedstrijd spelen. En die moesten wij winnen 
en Rood Wit verliezen of gelijk spelen. 
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Someren C3 – Milhezer Boys C2   9-0 
 
Wij begonnen aan deze wedstrijd met goed combinatievoetbal, maar het 
duurde bijna een kwartier voordat de 1ste goal viel. De rust brak aan met 
een 4-0 voorsprong. Het waren mooie goals en schitterende  combinaties. 
In de 2e helft gingen we gewoon door met combineren en goals maken. 
Er werd af en toe goed gevoetbald. In het laatste kwartier waren er 
dubieuze wissels die niet leidden tot de 10e goal. Maar helaas had Rood 
Wit ook gewonnen en waren dus kampioen geworden. Hiervoor een 
welgemeend applaus van de hele C3. 
De hele C3 kreeg na afloop nog een consumptie aangeboden door de 
scheidende trainer.  
 
De Collumnist van C3 
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TOERNOOI IN LIEROP VAN DE C3 
 
s’Middags trokken we op de fiets richting Lierop.Het was mooi 
voetbalweer. 
Wij waren ingedeeld in een poule met allemaal C1 teams. En we dachten 
dat hier niet veel te halen was. We begonnen met doelschieten dat niet zo 
succesvol verliep en we werden dan ook laatste. 
In de poulewedstrijden hadden we wel vaak een engeltje op de doellat 
zitten. Over geluk dus niet te klagen. De 1ste wedstrijd was de zwaarste 
tegen Liessel C1 en die sloten we af met een 0-0. De 2e wedstrijd verliep 
hetzelfde tegen ONDO C1. Maar de 3e wedstrijd tegen SPV Vlierden C1 
ging in het begin wat stroef maar met toch genoeg kansen voor ons die 
we helaas niet afmaakten. Vijf minuten voor het eind van de wedstrijd 
maakten we de 1-0 en daarmee werden we 2e in de poule. We moesten 
om de 3e plaats spelen tegen Lierop C1. Er werd voor die wedstrijd 
gekozen voor een fantasie opstelling dat zijn vruchten afwierp. Onze 
keeper was de spits en hij zorgde voor 2 goals en was daarmee 
teamtopscoorder van het toernooi. Het was een vermakelijke wedstrijd en 
werd dus gewonnen met 2-0. Onze gelegenheidsaanvoerder mocht bij de 
prijjsuitreiking een beker ophalen voor de behaalde 3e plaats wat een 
goede prestatie was. In de kleedkamer werd de beker verloot onder de 
spelers . Na het douchen mochten de spelers een consumptie bestellen 
als afscheid van een prma verlopen seizoen. 
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DE KAMPIOENEN 
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