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BESTUURSSTRUCTUUR SV. SOMEREN 

 
Voorzitter  Antoon Sonnemans De Heuvel 6491636 
Secretaris  Nog in te vullen   
Communicatie  Mieke Hollanders  Laan ten Roode 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 Hooghoef 25 495059 
Kantine  Ell Verberne Fellenbeemd 11 495535 
    
Ledenadministratie  Thieu  van Lierop Voorbeemd 7 495139 
    
Facilitaire zaken  Twan van Engelen Zandstraat 99 494986 
Gebouwen  Jac Boerekamp Sijlkensstraat 37 493341 
Materialen Rini Slegers Keizerstraat 48 06-13158374 
Velden/vervoer Noud van Lieshout Zuiderstraat 43 494243 
    
Fondsenwerving  Ferry Pape Liesberg 33 494262 
Sponsorcommissie  José Kusters Waver 13 495511 
Kienen en entree Noud van Lieshout Zuiderstraat 43 494243 
    
Alg. ledenzaken  Wiljan Raijmakers Pasakker 106 490648 
Recreatiecommissie  Benny de Louw Sparrestraat 6 495549 
Ledenattenties  Nelly van Lieshout Zuiderstraat 43 494243 
    
Seniorenvoetbal  Corné Kuepers Grebbe 34 496920 
Wedstrijdsecretaris  Frans van Lieshout Floreffestraat 50 492282 
Wedstrijdcoördinator  
selectieteams 

Bart Werts Vlist 2 06-41017153 

Lagere elftallen Henry Tinnemans Postelstraat 22 493717 
Veteranen  Jan van Vijfeijken Bartenweg 52 06-53130809 
Vrouwenvoetbal  Ivo Veltrop Eisenhowerstr.33 Ned.w 06-12077002 
Scheidsrechters  Piet Timmermans Vliet 26 495352 
Voetbaltechnische zaken Antoon Sonnemans De Heuvel 6 491636 
EHBO Toon van Heugten Munnekenstraat 53 495078 
Sportverzorging  Twan van Bogget Ervenweg 4 490532 
    
Jeugdvoetbal  Marnie Meulendijks Dorpsweg 24 494330 
Secretaris  Peter van Enckevoort Kuinder 6 479409 
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 Rudy Wetzel                    Gen .Marshallweg 110              040-2580000 
    
Sportpark: 0493-492147 Clublijn: 0900-9019051  Siris teletekst: pag.NIWEU 
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DE REDACTIE 
 
Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van een welverdiende vakantie. 
Aan het weer, zeker voor de thuisblijvers, kan het niet gelegen hebben. 
Inmiddels is ook weer de bal aan het rollen en staat niets meer een mooie 
competitie in de weg. De redactie wenst iedereen een succesvol, maar 
vooral sportief seizoen toe. 
Over de redactie moet het volgende vermeld worden. Carien, Lientje en 
Roland hebben aangegeven dat ze er mee stoppen. Ik zal niet alleen hun 
inbreng en inzet missen, maar vooral de gezelligheid tijdens de 
maandelijkse redactievergaderingen. Samen met het  bestuur zeg ik: 
“Carien, Lientje en Roland bedankt voor alles”. Het bestuur heeft ook 
gezorgd voor een leuke attentie als waardering voor hun werk voor de 
club. 
In deze editie van ons clubblad staat een stuk van de commissie Normen 
en Waarden dat zeker de moeite waard is om te lezen. Het bevat 
algemene aanwijzingen aan spelers, ouders, trainers en leiders die bij 
moeten dragen aan een goede sfeer binnen de vereniging. 
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NIEUWS VAN DE LEDEN 
 
NIEUWE LEDEN               
 
CAT. NAAM ADRES GEBOREN TEL. 
jun F Finn  Boerekamp Kuilerstraat16 08-07-05 0493-472357  
mini-F Niek Boerekmap Bartenweg25 05-01-07 0493-479711  
jun A Rachel v.d. Boogaert De Stappert 48 01-04-96 0493-495254  
mini-F Dries v.d. Boomen Kerkendijk 46 13-06-07 0493-470478  
petanq. Huub v.d.Boomen Beatrixlaan 22 31-08-41   
jun F Willem van Bree Dilmanshof 73 10-02-06   
mini-F Jari  Debeij Beusakker 29 24-03-07   
mini-F Suus  Janssen Beukelaar 28 27-10-07 0493-490120  
jun F Mel van der Kampen Kouterstraat 5 09-05-06 0493-473711  
fun. Marcel  Klaus Dommel 27 15-08-64 0493-494295  
mini-F Luc  Leenen Vaarselstraat 102 06-04-07 0493-473086  
sen12 Nick  Leenen Amer 56 26-01-92 0493-440641  
mini-F Marco  Lossie Heideblauwtje 14 26-07-08 0493-842002  
jun E Aleks  Miziolek Keizersmantel 2 12-10-03   
jun E Maksym  Miziolek Keizersmantel 2 12-10-03   
jun D Jip  Muhar Vonderstraat 12 26-05-02   
fun. Hans  Nooijen Loostreeplaan 28 07-11-66 0493-470078  
sel Thijs van Pol Jupiterstraat 3 20-06-91 0493-696714  
jun A Kashef  Rauf Boletenplein 34 18-04-96 0493-330128  
mini-F Joris van Santvoort Dillerstraat 7 04-01-08   
jun D Iris  Steuten Wilbertshof 10 26-07-02 0493-493073  
mini-F Jop van der Weerden Morgenrood 20 04-01-07 0493-490886 
 
UITGESCHREVEN ALS LID 

 
CAT. NAAM   ADRES     BONDSNUMMER 
sen05 Bart  Berkvens   Singel 9    BYFY78W 
jun D Rob v.d. Boomen   Dommel 37    MDYG11U 
sen13 Youness  Bouterfass   Wolfsveld 10    FGKM31C 
jun D Krystian  Dabrowski   Lijskeshof 16    NZNM70R 
jun C Norman  Dabrowski   Lijskeshof 16    NZNM87R 
jun B Sander  Donkers   Groeningen 8    MBKS70V 
jun C Matthijs van Grootel   Spaarne 13    MDLS212 
fun. Ron van Herwijnen   Schoolstraat 17    PRXB04H 
jun C Xander van Herwijnen   Schoolstraat 17    MDHS60T 
sen06 Twan  Hurkmans   Hooghoef 34    BYGB85Q 
jun F Tygo  Hüskens   Zandstraat 44    PKWM514 
jun B Tom  Knapen   Loostreeplaan 36    LYZD07Z 
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jun C Jim  Loupias   Merelstraat 7                    MJSQ226 
jun A Loes  Mutsers   Willem Alexanderstraat 17           PWKM31C 
jun D Fenne  Nooijen   Loostreeplaan 28                    PWDQ22F 
jun C Mir  Peters   Beatrixlaan 4                    PFYY81W 
jun F Mees van Seggelen   Grouw 24                    PGTH94V 
jun F Devin  Steijvers   Middelstraat 32                    NLJZ44V 
jun C Wouter  Stigter   Speelheuvelplein 7                    MBQV78I 
sel Anne-Jens v.d. Vlugt   Weertersteenweg 255               FLVV16I 
mini-F Sem  Voermans   Waalseweg 10                    PSHJ79K 
 
 
 
ADRESWIJZIGINGEN 
 
CAT. NAAM       OUD ADRES        NIEUW ADRES 
Sen. 03 Thomas v.d. Dijssel        Kolerhof 24       Geldestraat 6 
Don+ Bob Maas       Nieuwstraat 30       Offermansstraat 27 
Fun. Mat Wijlaars       Tuinstraat 21       Eendracht 24 
Fun. Toon van Otterdijk       Hoornmanstraat 13       Postheuvel 10 
 
 
OVERSCHRIJVING 
 
Jens van Vroonhoven van SVSomeren naar ONDO 
 

Hiermee komt het ledenaantal op 1334 

 

 
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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GEBOREN 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Antje Koolen (recreatiecommissie) - en Marc Nijnens (speler Someren 9) 
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BERICHTEN VAN HET HOOFDBESTUUR 
 
Het nieuwe seizoen is van start gegaan en er is weer volop bedrijvigheid 
op ons sportpark. Als bestuur willen we alle teams weer veel succes 
wensen met veel sportieve kansen en plezier! Ook een hartelijk woord van 
welkom aan alle supporters, jullie zijn weer als vanouds aanwezig! Het is 
altijd mooi om te zien dat jullie als 12e man achter de teams staan.  
 
Normaal is het tijdens de zomervakantie vrij stil op ons sportpark, zo niet 
afgelopen vakantie. Het was een drukte van belang. De aanleg van het 2e 
kunstgrasveld, door de aannemer op initiatief van de gemeente Someren, 
was eind juli voor een groot gedeelte voltooid. Als vereniging hebben we 
nu een prachtig 2e kunstgrasveld dat ten goede komt aan alle spelende 
leden. Daarnaast was er de herinrichting van de kantine, een hele klus die 
prima geklaard is door veel vrijwilligers, sponsoren, bedrijven en de 
werkgroep, waarvoor hartelijk dank vanuit het bestuur. Prima gedaan en 
het resultaat mag er zijn. Ondertussen is de kantine heropend door Ell 
Verberne onze kantinebeheerder die als Cleopatra de klus klaarde. Met 
onze nieuwe kantine hebben we weer een eigentijds clubhuis waar het 
goed toeven is. Begin september is er op de hoek Boerenkamplaan-
Potakkerweg een veilige oversteek gerealiseerd in opdracht van de 
gemeente. De volgende klus wordt ons parkeerterrein dat op de schop 
gaat en gemoderniseerd wordt. 
 
Ook weer een woord van welkom aan alle vrijwilligers en commissies die 
alweer flink aan de slag zijn. Streven is om ook dit seizoen weer veel voor 
elkaar te krijgen zowel in voetbaltechnisch opzicht als in alle andere 
voorkomende zaken die binnen een vereniging spelen. Allemaal veel 
succes! Ben je nog geen vrijwilliger en heb je interesse, informeer dan 
eens bij de commissies, het bestuur of kijk op onze website (zie 
www.svsomeren.nl). Je bent van harte welkom! 
 
Namens het bestuur, 
Mieke Hollanders 
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AFSCHEID VAN SCHEIDENDE BESTUURSLEDEN TIJDENS DE 
JAARVERGADERING 
 
Tijdens de jaarvergadering op 19 september jl. is afscheid genomen van 4 
bestuursleden. Paul Jansen als secretaris, Frans van Doorn en Berry 
Struycken als bestuursleden facilitaire zaken en Leo Breukers als 
bestuurslid fondsenwerving. Voorzitter Antoon Sonnemans blikte op een 
ludieke manier terug op de afgelopen periode en bedankte allen voor hun 
inzet in het bestuur. Uit zijn handen ontvingen ze onder applaus een 
attentie en bloemen. 
 
Paul Jansen is in 2006 het dagelijks- en hoofdbestuur komen versterken 
en was gedurende 7 seizoenen secretaris van onze vereniging. Hij deed 
dit met veel enthousiasme, accuratesse en toewijding. Hij sluit nu een 
mooie periode af binnen het bestuur. We kennen Paul als iemand die 
graag een praatje maakt, een groot gevoel voor humor heeft en van veel 
gezelligheid houdt. Paul blijft lid van onze vereniging en we weten dat we 
hem nog vaak zien binnen onze club. 
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Frans van Doorn, toegetreden als bestuurslid in 2004 en Berry 
Struycken, bestuurslid vanaf 2009, hadden een duo bestuursbaan met 
facilitaire zaken onder hun hoede. De afgelopen jaren is er door hen veel 
werk verzet. Facilitaire zaken is een grote commissie met veel disciplines, 
waar altijd veel werk verzet moet worden. Dit hebben ze samen met de 
hulp van de vrijwilligers uit de commissie met veel inzet gedaan. De 
laatste grote klus die ze samen mede hebben aangepakt was de 
herinrichting van de kantine, waaruit een prachtig resultaat is 
voortgekomen, een mooie prestatie. Hun plaats in het bestuur wordt 
ingenomen door Twan Engelen. Frans en Berry blijven actief, we blijven 
hen als vanouds gewoon zien! 
 

 
 
Leo Breukers is een oude rot in het vak. Vanaf 1995 is hij lid van het 
bestuur, waarvan eerst 8 jaar in de functie van penningmeester, daarna 7 
jaar als voorzitter en de laatste 3 jaar als bestuurslid fondsenwerving. In 
2010 werd Leo benoemd tot erelid van de vereniging. Onder zijn hoede 
heeft de sponsorcommissie hard gewerkt en dit heeft geresulteerd in 
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nieuwe sponsoren en ideeën, die enthousiast worden uitgedragen door de 
commissieleden.  
Na 18 jaar zegt hij het bestuur vaarwel en gaat het rustiger aan doen. Zijn 
opvolger in het bestuur is Ferry Pape. Naast het voetbal heeft Leo een 
nieuwe passie en dat is golfen, maar hij blijft SV Someren een warm hart 
toedragen. We hopen ook Leo nog vaak op ons sportpark te zien. 
 

 
 
Paul, Frans, Berry en Leo bedankt voor jullie inzet en actieve bijdrage in 
ons bestuur en bij onze vereniging. Het was een mooie tijd! 
 
Bestuurslid communicatie Mieke Hollanders, aftredend en herkiesbaar, is 
door de aanwezige leden opnieuw verkozen voor een periode van 3 jaar.  
 
Namens het bestuur, 
Mieke Hollanders 
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NIEUWE BESTUURSLEDEN 
 
Dit seizoen start het hoofdbestuur met 3 nieuwe leden.  
 
Als voorzitter van de sponsorcommissie, als opvolger van Leo Breukers, is 
naar voren gekomen Ferry Pape. Het bestuur krijgt in hem een 
enthousiaste en geschikte persoon die de belangen van de commissie 
fondsenwerving uitstekend zal behartigen. Ferry is 45 jaar oud, 
woonachtig op Liesberg 33 en getrouwd met Angela Pape. Zij hebben 3 
kinderen, Daphne, Wessel en Simone. Daphne werkt in onze kantine en 
Wessel is Keeper in de C1. In 1995 is Ferry bij Handelsonderneming 
Hendrikx gestart als accountmanager. In 2001 is dit bedrijf overgenomen 
door CRH, een uit Ierland aan de beurs genoteerde onderneming. Op dit 
moment is Ferry voor deze organisatie als accountmanager actief voor 
Royal Roofing Materials. In totaal is Ferry 18 jaar actief als account-
manager in de dakenbranche. 
 
Vanaf zijn 8e jaar is Ferry lid van SV Someren. Hij heeft alle jeugdelftallen 
doorlopen en is bij de senioren vooral actief geweest in het 4e en 5e elftal. 
Uiteindelijk heeft hij zijn actieve voetballoopbaan afgesloten bij de afdeling 
veteranen. Naast het voetballen heeft hij zich ook vele jaren ingezet voor 
het jeugdvoetbal als leider, vlagger, trainer en jaren geleden als lid van de 
kookstaf op het jeugdkamp. Op dit moment is hij actief samen met Sandra 
Swinkels als elftalbegeleider van D1. Naast het voetbal is Ferry 22 jaar 
actief voor de Kennedymars. Hij is daar vooral verantwoordelijk geweest 
voor de veiligheid van de wandelaars als coördinator beveiliging. Het is 
voor hem een geweldige periode geweest om met veel plezier op terug te 
kijken en een vereniging die hij een warm hart toedraagt. 
 
Eerder dit jaar is bekend geworden dat Twan Engelen de nieuwe 
voorzitter is geworden van facilitaire zaken als opvolger van Frans van 
Doorn en Berry Struycken. Twan is getrouwd met Diana en beiden zijn 
geboren in 1974. Hun dochter Michelle is geboren in 1999, is speelster bij 
SVSH korfbal en tevens in het NK team (http://www.svsh.nl/ korfbal/). 
Zonen Tim geboren in 2000 en Luc geboren in 2002 spelen bij onze 
vereniging bij de D en E jeugd. Een sportieve familie! 
Vermeerderingsbedrijf Engelen ligt op 2 locaties, te weten aan De Hoof 26 
en Dellerweg 17. Opfokbedrijf Engelen is gelegen aan de Zandstraat 99 
waar ze ook wonen. Omdat ze officieel bij Someren-Heide horen, 
sponsoren ze het korfbalteam van dochter Michelle. Ook bij SV Someren 
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is het bedrijf reclamebordhouder en sponsorde de tractor voor onderhoud 
van het kunstgrasveld. 
 
Wij wensen Twan en Ferry veel succes toe! 
 
Eveneens aftredend in het bestuur is secretaris Paul Jansen. Als bestuur 
zijn we bezig met een opvolger. Hierover volgt binnenkort verdere 
berichtgeving. 
 
Namens het bestuur, 
Mieke Hollanders 
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BENOEMING HEIN VERBERNE TOT ERELID 
 
Tijdens de jaarvergadering op 19 september jl. is Hein Verberne 
benoemd tot erelid van onze vereniging. Hij kreeg de onderscheiding voor 
zijn vele verdiensten als vrijwilliger voor de club. Voorzitter Antoon 
Sonnemans stond in zijn toespraak stil bij het vele werk dat door Hein 
wordt verzet. Lovende woorden met tot slot de hartelijke felicitaties. Uit 
handen van onze voorzitter ontving Hein onder groot applaus de 
bijbehorende oorkonde en bloemen. 
 
Hein begon in het seizoen 1995-                 1996 als leider van de F6 met 
vervolgens een seizoen als                             leider van de F3. Aanslui-
tend was hij 13 seizoenen                             lang verdienstelijk groeps-
leider van de E-jeugd met                               daarnaast nog jeugdtrainer 
van de D- en E-jeugd.                                                      De afgelopen 3 
seizoenen zette hij zich in                                                   als jeugd- 
coördinator en jeugdtrainer                                                      van de  
E-jeugd. Ook dit                                                                  seizoen is hij 
weer als jeugd-                                                               coördinator actief. 
Dit alles onder                                                              auspiciën van de 
jeugdcommissie                                                           waarvan hij deel van 
uitmaakt en                                                                altijd voor klaar staat. 
Daarnaast                                                                 helpt hij met grote 
regelmaat in                                                         de kantine waar zijn 
vrouw Ell als                                                          beheerdster werkzaam 
is.        
Niet onbelangrijk, je hoeft het                              maar te vragen en hij is 
er. Dit bleek ook weer eens                               bij de onlangs heringe- 
richte kantine waarvoor hij onvermoeibaar klaar stond om te helpen. Hein 
verleent overal binnen de vereniging hand- en spandiensten, kortom een 
manusje van alles! Gezegd mag worden dat de benoeming tot erelid dik 
verdiend is! 
 
Hein, van harte gefeliciteerd met je benoeming. We voegen je met trots 
toe aan onze ereledenlijst.        
 
Namens het bestuur, 
Mieke Hollanders 
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RESPECT MAAKT SV SOMEREN PERFECT 
 

Algemene aanwijzingen spelers, ouders, leiders en 
trainers. 

 
Beste spelers, ouders, leiders en trainers. 
SV Someren heeft een actieve ‘Commissie Normen en Waarden’ en die 
draagt bij aan een goede sfeer binnen de vereniging. 
We hebben, voor het komende seizoen, enkele aanbevelingen op papier 
gezet omdat het een en ander tijdens het afgelopen seizoen niet goed 
verliep. 
Het gaat achtereenvolgens over belangen van spelers, opmerkingen die 
gemaakt worden en gebruik van materialen/lokalen. 
 
Dit eerste stukje gaat over de belangen die een speler van SV Someren 
kan hebben. 
Als iedereen op deze belangen blijft letten en er duidelijke afspraken 
worden gemaakt, dan verloopt het komend seizoen nóg soepeler. 
We kennen drie soorten belangen. 
 
1. Het eigenbelang. 
Iedere speler heeft een eigenbelang en dat is meestal zoveel mogelijk 
spelen in het team waarvan hij (lees ook ‘zij’) deel uit maakt. 
Hij heeft plichten zoals het trainen, op tijd bij het vertrek zijn, zich op tijd 
afmelden als dat nodig is, enz. 
En hij heeft ook rechten, zoals het mee kunnen doen in zoveel mogelijk 
wedstrijden. 
 
2. Het teambelang. 
Voetbal is en blijft een teamsport en dus is het gezamenlijke belang groot. 
Spelers hebben naar elkaar een verantwoordelijkheid en moeten die ook 
(leren) nemen. 
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Het teambelang kan vóór het eigenbelang gaan, denk maar aan het 
worden gewisseld als iemand een gele kaart heeft, een tactische wissel, 
het zélf aangeven (door de speler) dat hij gewisseld wil worden omdat hij 
niet in vorm is of een blessure heeft, enz. 
De leiders hebben daarin een belangrijke rol maar de spelers moeten zélf 
verantwoordelijk willen zijn en aan zélfdiscipline kunnen doen. 
 
3. Het verenigingsbelang. 
Alle individuele leden en alle teams behoren tot SV Someren. 
Het kan dus ook voorkomen dat het individuele belang en het teambelang 
tijdelijk op het tweede plan komen en dat het verenigingsbelang even 
voorgaat.Bijvoorbeeld als een team enkele blessures heeft en een beroep 
moet kunnen doen op een ander team, dat wél genoeg spelers heeft. 
 
Deze richtlijnen werken vooral als: 

 ze vóór het seizoen duidelijk zijn en iedereen op de hoogte is. 

 iedereen het redelijke ervan inziet, bijvoorbeeld omdat de 
voordelen duidelijk zijn. 

 veranderingen bijtijds worden aangekondigd, liefst in onderling 
overleg. 

 
Het tweede stukje gaat over opmerkingen die leden van een voetbalclub 
wel eens maken. 
Als iedereen zich meer bewust is van de ‘soorten’ opmerkingen die 
mensen in en om een voetbalveld maken, dan worden de sfeer en de 
resultaten waarschijnlijk beter. 
De opmerkingen van spelers, trainers, leiders, bezoekers, e.a. zijn te 
verdelen in drie categorieën: 
 
1. Positieve opmerkingen. 
Als het goed is komen deze opmerkingen het meeste voor. 
Voorbeelden zijn: een trainer geeft complimenten voor een prachtig 
doelpunt, een leider laat waardering horen voor de inzet van het hele 
team, of voor het sportieve gedrag, ouders waarderen de sfeer in het 
team, enz.Als volwassene moet je oog hebben voor het positieve en dat 
benadrukken. 
Gouden regel: maak tegenover één negatieve opmerking drie of vier 
positieve (in de F-, D- en E-afdeling).Of laat de negatieve helemaal weg! 
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2. Neutrale opmerkingen. 
Dat zijn vooral aanwijzingen en die worden meestal gegeven door leiders 
en trainers en de spelers geven elkaar natuurlijk ook aanwijzingen. 
Dat wordt ook wel ‘coachen’ genoemd. 
De aanwijzingen zijn niet als kritiek bedoeld en moeten zo ook niet worden 
ervaren.Daarbij is een neutrale toon van belang. 
Veel pubers in de leeftijd van 14 tot 18 jaar hebben niet zoveel behoefte 
aan complimenten, zeker niet in het bijzijn van anderen. 
Ze hebben meer aan concrete tips waar ze op korte termijn iets mee 
kunnen doen. 
 
3. Negatieve opmerkingen. 
Deze komen meestal voort uit een tegenvallend wedstrijdverloop. 
Door hoge verwachtingen die worden gevolgd door tegenvallers kan 
frustratie ontstaan en die kan zorgen voor, bijvoorbeeld, een agressief 
woordgebruik. 
Dat werkt zelden en op langere termijn wordt de sfeer mogelijk vervelend 
en de resultaten kunnen daar ook weer onder lijden. 
Natuurlijk moet direct en duidelijk worden gereageerd op schelden, 
discriminerende opmerkingen, enz. 
Negatieve opmerkingen hebben meestal te maken met eigen angst en 
onmacht. 
 
Tips:  

 bespreek de aandachtspunten met elkaar en spreek elkaar aan als 
dat nodig is. 

 maak een verdeling van taken: ‘Wie zegt wat en waarom?’. 

 kijk naar de effecten van de opmerkingen. 

 praat als trainer of leider niet teveel; een goede coach zegt het 
goede op het juiste moment. 

 
Het derde stukje. 
Enkele keren per week maken de spelers gebruik van materialen en 
lokalen. 
We vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met 
die materialen en lokalen, zowel als we op bezoek zijn bij een andere 
vereniging als op onze eigen Potacker. 
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Het helpt als we ons aan drie voorwaarden houden. 
 
1. Organisatie. 
In het begin van het seizoen worden glasheldere afspraken gemaakt over 
de omgang met materialen en met name de kleedlokalen. 
Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen spullen en samen zijn we 
verantwoordelijk voor andere spullen en een schoon kleedlokaal. 
Het is gemakkelijk als iedereen mee opruimt en één persoon de controle 
op zich neemt en daarbij het ‘Afmeldingsformulier corveedienst’ gebruikt. 
Dat kan een leider zijn, maar ook een aanvoerder of om de beurt een 
andere persoon. 
De leider of trainer verlaat als laatste het lokaal. 
 
2. Zelfdiscipline. 
Discipline, door een ander opgelegd, werkt meestal niet goed en niet lang. 
Het gaat er om dat een speler zelfdiscipline ontwikkelt en uit zichzelf 
verantwoord leert handelen. 
Dat gebeurt vooral als iemand de voordelen van zijn handelen ervaart en 
als hij betrokken wordt bij beslissingen. 
Iemand die invloed heeft voelt zich serieus genomen en daardoor 
verdwijnen ongenoegen en agressie vaak.  
Van groot belang is de vraag: ‘Wat had ik zélf anders kunnen doen?’. 
 
3. Consequent zijn. 
Als leider en trainer moet je consequent zijn: 

 geef zélf het goede voorbeeld. 

 maak de regels en afspraken duidelijk zodat je er later eventueel 
op terug kunt vallen. 

 zorg bij de spelers voor regelmaat en dat kan want meestal kan er 
drie keer per week aandacht aan worden besteed. 

 verdeel de taken eerlijk. 

 wijs op consequenties als er slecht wordt gehandeld.   
 
 
Someren, september 2013. 
De Commissie Normen en Waarden. 
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RESPECT MAAKT SV SOMEREN PERFECT 
  
 Richtlijnen voor spelers 

 
Beste voetballers en voetbalsters 

 
Binnen de voetbalvereniging zijn veel mensen actief om er voor te zorgen 
dat er iedere avond getraind kan worden en ook op de zaterdag de 
wedstrijden gespeeld kunnen worden. We willen er voor te zorgen dat 
deze mensen dat voor jullie blijven doen. Als commissie normen en 
waarden willen we enkele punten onder jullie aandacht brengen, waardoor 
het voor een ieder duidelijk is waar men zich aan moet houden. We hopen 
dat jullie hier aan meerwerken om deze aandachtspunten in te voeren bij 
onze mooie vereniging. 
 
Het gaat onder andere over de volgende punten: 

 voetbal is een teamsport 
 clubbelang gaat boven individueel belang  
 respect naar:  medespelers, tegenstanders, leiders en 

scheidsrechter 
 geen pestgedrag tijdens voetbalactiviteiten 
 zorgen voor positieve uitstraling van SV Someren 
 tijdig aanwezig zijn op trainingen minimaal 15 minuten voor 

aanvang 
 tijdig aanwezig zijn voor wedstrijden. 
 Thuiswedstrijden :  E + F -  20 minuten voor aanvang 
    D + C - 30 minuten voor aanvang 
    B + A - lager 40 minuten voor aanvang  
    B + A- selectie afspraak volgens trainer 
 Uitwedstrijden : minimaal 5 minuten voor aangegeven 

vertrektijd 
 Gezamenlijke warming-up bij zowel trainingen als wedstrijden 
 tijdig afmelden 
 bereikbaar zijn voor leiders-trainers (telefoonkabel) 
 samen douchen i.v.m. hygiëne en gezondheid 
 zorgen voor goede kleding bij trainingen en koud weer voor en na 

trainingen  
 geen afval op en rond het sportpark neergooien 
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 schoenen reinigen bij de daarvoor bestemde bezems voor je het 
kleedlokaal binnen gaat 

 kleedkamers netjes achterlaten (zowel thuis- als bij uitwedstrijden) 
 Bij toerbeurt corvee diensten voor wedstrijden en trainingen 
 afmelden bij conciërge/toezichthouder na corveedienst 
  fietsen en bromfietsen fatsoenlijk stallen 
  A + B geen alcoholgebruik onder de 18 jaar na 01-01-2014 
  A + B + C geen kaartspellen met geld 

Richtlijnen voor ouders 
 

RESPECT MAAKT SV SOMEREN PERFECT 
 

Beste ouders 
 
Binnen de voetbalvereniging zijn veel mensen actief om er voor te zorgen 
dat uw kind/kinderen kan/kunnen trainen en ook op de zaterdag hun 
wedstrijden kunnen spelen. We willen er voor zorgen dat deze mensen 
dat blijven doen. Als commissie normen en waarden willen we enkele 
punten onder jullie aandacht brengen, waardoor het voor een ieder 
duidelijk is waar men zich aan moet houden. We hopen dat jullie hier aan 
mee werken om deze aandachtspunten in te voeren bij onze mooie 
vereniging.  
 
Het gaat onder andere over de volgende punten: 

 Voetbal is een teamsport 
 Afmeldingen kunnen het team en leiders in de problemen brengen 
 Toon regelmatig belangstelling  
 Positief aanmoedigen 
 Realistische verwachtingen hebben 
 Beslissingen scheidsrechter, trainer, leider accepteren 
 Welzijn belangrijker dan resultaat 
 Respect naar spelers, leiders en scheidsrechter 
 Bij toerbeurt vervoerder bij uitwedstrijden 
 Bij vragen en/of opmerkingen,  leider - trainer  apart aanspreken 

en indien nodig de groepsleider 
 Vanaf de E niet meer mee het kleedlokaal ingaan, tenzij… 
 Zorgen dat de spelers/speelsters douchen na de trainingen en 

wedstrijden 
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RESPECT MAAKT SV SOMEREN PERFECT 
 

Richtlijnen voor trainers en leiders 
 

Beste trainers en leiders 
 
Binnen de voetbalvereniging zijn veel mensen actief om er voor te zorgen 
dat de jeugd van  
Someren kan trainen en wedstrijden kan spelen. U bent een van hen.  
De commissie Normen en Waarden heeft een aantal richtlijnen en regels 
opgesteld. Deze regels zijn opgesteld om er voor te zorgen dat deze voor 
een ieder duidelijk zijn en waar men ook verantwoordelijk voor is.   
Als commissie normen en waarden willen we enkele punten onder jullie 
aandacht brengen. We hopen dat jullie hier aan mee werken om deze 
aandachtspunten in te voeren bij onze mooie vereniging.  
 
Het gaat onder andere over de volgende punten: 

 Voetbal is een teamsport 
 Clubbelang gaat boven individueel belang of teambelang 
 Positief coachen en  taalgebruik naar spelers toe 
 Respect naar spelers  en scheidsrechters, zorgen voor positieve 

uitstraling SV Someren 
 Bereikbaar zijn voor spelers voor afmeldingen en evt. andere 

zaken  
 Tijdig aanwezig zijn op trainingen om op juiste tijd te kunnen 

beginnen 
 Tijdig aanwezig zijn voor wedstrijden. 
 Thuiswedstrijden :  E + F -  25 minuten voor aanvang 
    D + C - 35 minuten voor aanvang 
    B + A - lager 40 minuten voor aanvang  
    B + A- selectie afspraak volgens trainer 
 Uitwedstrijden : minimaal 10 minuten voor aangegeven 

vertrektijd 
 Gezamenlijke warming-up bij zowel trainingen als wedstrijden 
 Organisatie vervoer ouders bij tourbeurt 
 Gezamenlijk vertrek vanaf Potakker en gezamenlijk vertrek vanaf 

sportpark van tegenstander 
 Trainingsmateriaal en opstellingen tijdig klaar hebben 
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 Toezicht op schoon achterlaten kleedlokalen 
 Aanstellen spelers voor corveediensten 
 Verantwoordelijk voor materialen en opruimen materialen (ballen 

en hesjes) 
 Toezicht taalgebruik spelers 
 Controle kleding voor, tijdens en na trainingen (vooral bij koud 

weer) 
 Toezicht drankgebruik en kaartspellen spelers (niet met geld) 
 Aanspreekbaar zijn voor ouders 
 Spelers aanspreken bij wangedrag en pesten 

 
 
RABO CLUBKASCAMPAGNE 2013 
 
Beste leden van SV Someren, 
 
Dit jaar start in oktober de zesde editie van de Rabobank Clubkas 
Campagne. Alle Rabobankklanten die voor 1 juli 2013 lid zijn, mogen van 
3 tot en met 14 oktober stemmen op hun favoriete club(s).  
Elke stem is € 5,-- waard voor je vereniging. Aan jullie het verzoek om je 
stemmen uit te brengen aan de verenigingen die jullie een warm hart 
toedragen. Hopelijk zit daar ook SV Someren bij. 
Dit jaar hebben we als doel opgegeven dat we graag willen investeren in 
een tractor ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden aan o.a. het 2e 
kunstgrasveld. Het zou fijn zijn als jullie daar je steentje aan bij kunnen 
dragen. Binnenkort ontvangen jullie nog meer informatie over de Rabo 
Clubkascampagne. 
 
José Kusters,  
Sponsorcommissie SV Someren 
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RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE 

 
 Beste SV Someren 
 
Deze nieuwsbrief brengt jouw club op de hoogte van het laatste nieuws 
over de Rabobank Clubkas Campagne. 
 
Rabobank Clubkas Campagne website 
Op onze website vind je het laatste nieuws en de meest recente tweets 
over de Rabobank Clubkas Campagne. Ook is er een speciaal gedeelte 
voor alle deelnemende verenigingen. Neem eens een kijkje op 
www.rabobankpeellandzuid.nl en blijf op de hoogte. 
 
Clubkas Campagne doel 
Sinds dit jaar is het als deelnemende club verplicht om het Clubkas 
Campagnedoel door te geven. Heeft jouw club al aangegeven wat ze met 
de bijdrage gaat doen? Tijdens de stemperiode geven de leden van onze 
bank hun stem aan de vereniging die zij willen steunen met het bereiken 
van hun doel. 
 
Vul hier het Clubkas Campagne doel van jouw club in. 
Waarom vragen we dit doel? 
Elk jaar stelt onze bank een deel van de winst, het coöperatief dividend, 
beschikbaar aan het lokale verenigingsleven via de Rabobank Clubkas 
Campagne. In verband met de belastingwet en –regelgeving is er sinds dit 
jaar een nieuwe voorwaarde aan het coöperatief dividend gesteld. We 
voorkomen zo dat er een extra heffing wordt gedaan over de bijdrage die 
jouw club ontvangt. Ze mag alleen bestemd worden voor 
maatschappelijke doelen ter verbetering van leefbaarheid, educatie,  
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cultuur, sport & recreatie. Je vereniging moet er dus echt beter van 
worden! Op verzoek van de bank moet de vereniging kunnen aantonen 
dat de bijdrage aan het opgegeven doel is besteed. 
 
Bekijk hier of jouw club het Clubkas Campagne doel al heeft 
doorgeven! 
Promotiemateriaal verenigingen 
We hebben speciaal voor de verenigingen promotiemateriaal ontwikkeld 
met de mogelijkheid om je eigen clubnaam erin te zetten. Er zijn 
advertenties voor in het clubblad en posters voor in de kantine, allemaal in 
de nieuwe huisstijl van de Rabobank. Ook kun je e-cards versturen met 
een eigen boodschap en zijn er banners te downloaden voor op de 
verenigingswebsite. 
 
Log in op www.rabobankpeellandzuid.nl/login-verenigingen met de 
onderstaande code en maak jouw eigen promotiemiddelen! 
 
Logincode: 8858CCBL8566 
 
De Grote Finale Avond: reserveer alvast de datum! 
Op dinsdag 5 november vindt De Grote Finale Avond van de Rabobank 
Clubkas Campagne plaats bij Hart van Heuze in Asten-Heusden. We 
maken dan bekend hoeveel stemmen jouw club heeft ontvangen. Anders 
dan vorige jaren mogen er dit jaar zoveel bestuursleden komen als 
gewenst. Dus reserveer deze datum alvast in de agenda’s! Je ontvangt 
nog een persoonlijke uitnodiging voor deze avond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 

 



37 

OVERSTEEK BOERENKAMPLAAN-POTAKKERWEG GEREED 
 
Op 12 augustus jl. is gestart met de aanpassing van de kruising 
Boerenkamplaan – Potakkerweg en nu, ruim drie weken later, is alles 
compleet klaar. Een mooi resultaat, waarvan onderstaande foto ‘s 
getuigen! 
 
Vanuit de gemeente is voor gebruikers en bezoekers van ons sportpark 
en de overige accommodaties gelegen aan de Potakkerweg een veilige 
oversteek gerealiseerd. De vroegere situatie was veel minder veilig, dus 
een absolute verbetering!  
 
Door het plaatsen van een middengeleider kunnen fietsers en 
voetgangers voortaan in twee etappes oversteken, wat de veiligheid voor 
hen aanmerkelijk vergroot. Door de uitbuiging van de weg zal het 
autoverkeer gas terug moeten nemen, wat altijd ten goede komt aan de 
veiligheid van alle weggebruikers. Kortom een win-win situatie voor 
iedereen!  
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AFSCHEID VOORZITTER LEO VAN DE SPONSORCOMMISSIE 
 
Op 18 juli jl. hebben de leden van de sponsorcommissie in een besloten 
feestelijke kring afscheid genomen van hun voorzitter Leo. Officieel zal 
natuurlijk afscheid worden genomen tijdens de algemene 
ledenvergadering in september a.s. 
 
Tijdens deze avond bedankte hij zijn leden voor hun geweldige inzet, ieder 
op zijn of haar manier, tijdens zijn afgelopen zittingsperiode doch vooral 
het afgelopen jaar waarin zoveel was veranderd met betrekking tot 
sponsoring. U kunt dit allemaal voor uzelf nagaan op onze website. Ook 
bedankte hij de organisatie voor het verzorgen van de avond en wenste 
alle leden veel succes toe voor de komende tijd. Met straks een nieuwe 
voorzitter hoeft dat geen problemen op te leveren. 
 

 
 
Hierna nam Tommy het woord om Leo te bedanken voor zijn inzet als 
voorzitter en vooral de fijne samenwerking die er gedurende die tijd is 
geweest. Tommy wenste hem veel succes toe met zijn nieuwe uitdaging 
en bood namens de leden een passend cadeau aan. Ook Franka werd in 
de huldiging betrokken en ontving een leuk boeketje bloemen.  
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De zwangere Anne ontving namens het thuisfront een leuke attentie van 
José. Tommy dankte ook Jan en José voor de gastvrijheid en bood hen 
eveneens een passende attentie aan. 
 
Toen was het tijd om te gaan genieten van een drankje en een hapje en 
zo werd het alles bij elkaar een fantastische avond met veel leut en lol. 
                   
Namens de sponsorcommissie, 
Martien Jansen 
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HEROPENING KANTINE 
 
Op vrijdag 16 augustus jl. is onder grote belangstelling de kantine in ons 
clubhuis heropend. 
 
Afgelopen 2 juni ging de sloophamer erin en nu 2,5 maand later is het 
eindresultaat daar. De kantine heeft een ware metamorfose ondergaan. In 
zo ’n korte tijd is er gigantisch veel werk verzet door de vele vrijwilligers 
van onze vereniging. Niet alleen een geheel nieuwe bar maar ook een 
nieuwe vloer, wanden, verlichting en aankleding, alles is compleet 
aangepakt. Ook de aangrenzende vertrekken zijn aangepast en zien er 
prima uit. 
 
Ell Verberne, onze kantinebeheerder, gedragen op een stoel als een 
echte Cleopatra en bijgestaan door Hein, onthulden de nieuwe fotowand 
en dronken uit een “gouden” beker, waarna de heropening een feit was. 
 

 
 
De aanwezigen waren enthousiast over het geleverde werk en het 
verbluffende resultaat. De onthulde fotowand is een echte eyecatcher! Het 
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nieuwe sponsorpaneel heeft een prominente plaats gekregen bij de entree 
van de kantine. Momenteel nog uitgerust met foto's van de verbouwing 
van de kantine door de jaren heen, zal het over enkele weken gebruikt 
gaan worden als wand waarop onze sponsoren prominent te zien zijn en 
in beeld komen. 
 
Voorzitter Antoon Sonnemans bedankte in zijn toespraak alle vrijwilligers 
en de werkgroep voor hun grote inzet. Tevens bedankte hij alle 
ondernemers - allen als sponsor aan onze vereniging verbonden - die 
hebben meegewerkt aan dit project. Een speciaal woord van dank was er 
voor Toon van Seggelen – van “Mooi van Toon” - die vanaf het begin tot 
het einde betrokken is geweest! Afsluitend bedankte hij Frans van Doorn 
en Ell en Hein Verberne die, zoals onze voorzitter het uitdrukte, “weken 
gebivakkeerd hebben in onze kantine”. Het is allemaal perfect gelopen 
onder leiding van Berry Struycken en Frans van Doorn. 
 
Voorafgaand aan de heropening is in de middag de voetgolfbaan in 
gebruik genomen door Simon Wetzel, kampioen voetgolf in Nederland en 
Groot-Brittannië, waarbij hij een demonstratie gaf en de nodige tips had. 
Zowel junioren als de senioren hebben de baan al gebruikt, welke zeker 
de moeite waard is om eens te komen spelen. En na het spelen dan een 
drankje nemen in onze vernieuwde kantine! 
 

 
 
Een mooie middag en avond onder dankzegging aan de 
recreatiecommissie voor de organisatie, die zoals altijd weer tiptop in orde 
was! 
 



44 

 



45 
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DE VOETGOLFBAAN IN GEBRUIK GENOMEN 
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Veteranen Nieuws     

              

 
SV SOMEREN – LEUNEN  
 
Een gloedje nieuw kunstgrasveld en twee nieuwe 
spelers, een beter begin kun je niet hebben. Ja, het 
zou dan misschien nog aan de scheidsrechter 
kunnen liggen. Maar die hadden we ook mee.  
 

Over het spel van de openingswedstrijd van dit seizoen mogen we 
tevreden zijn. We wisten elkaar niet altijd even snel te vinden, maar de 
basis voor goede en leuke wedstrijden is weer gelegd. De strijd tussen de 
beide teams ging eigenlijk gedurende de hele wedstrijd zo’n beetje gelijk 
op. Dan waren wij weer met vlagen gevaarlijk en dan was het de 
tegenstander weer die het onze verdediging moeilijk wist te maken. 
 
De eerste treffer van de wedstrijd bleef lang uit. Leunen opende de score 
met een mooie opbouw vanuit de zestien, waardoor Marc werd 
uitgespeeld, 0-1. Als antwoord op deze achterstand creëerden we in de 
tweede helft een prachtige aanvalsactie vanuit links. Met zijn behendige 
draai en kapwerk wist Ruud via een berekende assist de bal in het 
strafschopgebied van de tegenstander voor te zetten, waarop David de 
bal overtuigd in het doel van Leunen knalde, 1-1.  
 
Langzaam bouwde zich een onrust op in de wedstrijd. Overtredingen waar 
een andere scheids misschien wel voor gefloten had, werden door mij niet 
beoordeeld met een vrije trap. Beide partijen moesten met dit dilemma 
worstelen.  Er ontstond een ietwat grimmige sfeer bij vooral de  uit 
spelende partij, omdat die van mening was dat zij benadeeld werden.  
 
Maar gewoon sportief doorspelen was de enige oplossing, want alleen de 
aanhouder wint, zullen we maar zeggen! 
In de slotfase van de wedstrijd werd het nog even spannend voor zowel 
de beide teams als ook voor de scheids zelf. Een doorgebroken speler 
van Leunen werd door onze keeper Marc gestopt, maar kon op een paar 
meter voor de doellijn alsnog liggend de bal doorspelen naar een net te 
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vroeg verder doorgebroken medespeler. Net te vroeg en dus te laat en 
daarom helaas, het doelpunt moest worden afgekeurd wegens buitenspel! 
Een openingswedstrijd met een 1-1 gelijkspel. 
 

 Nieuwe veteranen gezocht ! 
 

    

 

 

 

 

 

 

    

 
Als je graag voetbalt!  
     
Wij zijn op zoek naar nieuwe leden voor ons veteranenteam. 
 

Je hebt zin om op zaterdag in de namiddag  
een leuke partij voetbal te spelen! 
 
Er wordt gespeeld  op zaterdag om 17.00 uur, in de  
 wintermaanden ligt dit rond 15.00 uur 

 
Meld je dan aan als nieuw lid bij: 

Jan van Vijfeijken tel: 06-53130809 
 

 

 

 

 

tel:06-53130809
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   Je kunt natuurlijk ook eerst     

   een kijkje komen nemen bij 

 

 

  een wedstrijd in het nieuwe    

seizoen. 

 
 
OLYMPIA BOYS – SV SOMEREN 3-0 

 
We moeten eerst even voorop stellen dat deze wedstrijd een hoge 
kwaliteit keeperswerk had. Onze doelman Marc wist zichzelf ook deze 
keer weer te overtreffen. Maar daarover later in dit verslag meer. 
 
In de opstelling was gekozen voor een breed middenveld. Dat hadden we 
ook wel nodig deze keer, want Ommel was herhaaldelijk gevaarlijk op het 
middenveld. Ons spel was redelijk, maar de passes waren vaak net niet 
scherp genoeg of misten overtuigingskracht, waardoor een opzet vanuit 
het eigen middenveld al snel strandde en we snel weer gedwongen 
werden om ons terug te trekken in de verdediging. Al met al flink 
vermoeiend voor een veteraan. Maar met wat trek en duwwerk, zelfs in 
het eigen strafschopgebied lukte het ons om de nul vrij lang te houden.  
Totdat er toch een moment van even verkeerd inschatten de defensie 
verraste en Edwin Joosten, die verrekte fanatieke spit uit Ommel de bal 
via een assist bij ons in het doel wist te krijgen. Van Edwin heb je dan 
geen last meer, want zijn weekend is weer helemaal goed. Hij heeft nog 
wel zo ongeveer 10 keer buitenspel gelopen, maar hij zal gedacht hebben 
wie niet waagt die niet wint! 

 
De 1-0 achterstand moesten we proberen weg te werken met meer 
tactische en snellere passes. Bij de een lukt dat dan beter dan bij de 
ander. Maar uiteindelijk werd onze inzet bijna beloond en wisten we in het  
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strafschopgebied van Ommel voor paniek en chaos te zorgen, waardoor 
er door Han Boonman, een van onze gastspelers tijdens deze  
 
wedstrijd een mooie kans maar net werd gemist, doordat een van de 
verdedigers van de tegenstander de bal van de doellijn wegkopte.  
 
En dan is de gouden regel in het voetbal, dat als je zelf verzuimt om te 
scoren de tegenstander gewoon door gaat. Na rust had ik zelf het idee dat 
de wissel aan Ommelse kant mij wat meer lucht zou geven. Helaas had ik 
me al in de eerste 5 minuten van de tweede helft vergist in mijn nieuwe 
opponent. Hij kapte zich met gemak een weg naar ons doel en wist 
uiteindelijk ook de keeper uit te spelen, 2-0 voor Olympia Boys. Maar 
daarmee was het leed nog niet geleden. Nog geen 5 minuten erna volgde 
het 3e doelpunt. 
 
Ondanks de achterstand met 3 doelpunten tegen wisten we toch weer aan 
mooi voetbal toe te komen. Combinaties kwamen beter aan en er werd 
meer gezocht naar de open ruimte. Herhaaldelijk konden we toch 
gevaarlijk worden en misten schoten van o.a. Martien v. Valen en Martien 
v.d. Laar maar op een haartje na het doel van de tegenstander. 
 
In de slotfase van de wedstrijd werd het opnieuw even spannend. Frank 
onze laatste man, die voor heel wat gewonnen kopduels had gezorgd 
achterin, wist zich in deze fase even niet voldoende in te houden met zijn 
sliding en veroorzaakte daarmee een penalty. 
Om het spektakelstuk nog completer te maken mocht bij Ommel de 
strafschop genomen worden door hun keeper.   
Twee kenners tegenover elkaar dus!  
En dan blijken we bij SVSomeren toch weer over meer kwaliteit te 
beschikken. In uiterste concentratie wist Marc de penalty te stoppen en 
had hij zich hiermee weer hoger op de ladder der giganten weten te 
plaatsen. 
 
Aartsrivaal Asten zorgde alleen voor een rustige 3e helft. 

 
We moeten eerlijk blijven en constateren dat NWC niet slecht voetbalde 
zaterdagmiddag. Misschien waren ze beter. Och, laten we recht door zee 
gaan, ze waren gewoon goed.  
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Tijdens de 1e helft ging het nog redelijk gelijk op. Het samenspel verliep 
redelijk tot goed bij ons en aanvallend kwam NWC moeilijk door onze 
verdediging heen. Dus probeerde Asten op hun manier gevaarlijk te zijn 
en werden er veel lange afstandschoten op doel gelost, waarvan er een 
vanuit ver voor de zestien meter loeihard op de lat boven Marc onze keep 
knalde. We waren gewaarschuwd. 

 

 
 
Frank en Arno hadden het er druk mee. 
  
De opbouw vanuit het middenveld verliep soepel, maar we misten vaak 
net even de snelheid om vlot door te stoten naar onze aanvalspositie. De 
tegenstander kreeg daardoor tijd om opnieuw positie te kiezen, waardoor 
het gevaar van de aanval alweer voor de helft verminderde of zelfs werd 
gekeerd. Een paar mooie acties vanuit het middenveld van onder andere 
Martien van Valen kwamen in de 16 meter en zorgden ervoor dat onze 
spits David zeker 3 kansen kreeg om te scoren. Helaas wist Asten er 
beter raad mee en scoorden zij het eerste doelpunt.  
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We zien dat onze spits David flink gedekt wordt door een verdediger 
van NWC 
 
We speelden te weinig over links, waardoor het op rechts vaak te druk 
werd en snel naar elkaar overspelen moeilijk werd. Kleine zwaktes in de 
passes werden dan meteen afgestraft door de tegenstander. Peter, onze 
rechtsback moest dus vaak in actie komen. Die keren dat er wel over links 
werd gespeeld, kon Mark Swinkels vaak snel en gemakkelijk doorpassen 
naar Ruud. Die laatste had alleen tijdens deze wedstrijd weinig uit zijn 
hoge hoed kunnen toveren, want in de 2e helft had NWC bijna het 
complete elftal ververst, waardoor het voor ons een slijtage slag begon te 
worden.  
 
 
 
 

 

 

 

  
Toon had flink z’n best gedaan om alle  
buitenspelacties van Asten te onderschep- 
pen. 
 
Tijdens het omkleden hebben we dus maar besloten om aan te geven dat 
we geen verder verslag van deze pot kunnen doen, omdat we plotseling 
aan het toegestane aantal woorden zijn gekomen.  

                              Marcel 

 

En om daarom een lang verhaal kort te 
maken, doen we voor de voorzichtigheid 
een uitspraak die misschien wel door een 
van de spelers van PSV had kunnen zijn 
gedaan;”Het aantal doelpunten dat wij 
veteranen gemaakt hebben was vrij 
schaars!” Oftewel verwaarloosbaar. 
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HUMOR MET FC DE KAMPIOENEN   !!! 
 
Belgische humor 
 
Ze liet slechts een briefje achter, toen ze mij verliet 
Bak uw frieten zelf ! 
 
Belachelijke modetrend 2012. 
Vrouwen die een broek dragen met de rits aan de achterkant. 
Weg met die reetritsen ! 
 
Stamboom. 
Twaalf jaar heb ik aan mijn stamboom gewerkt. Ik zit al in 1459. 
En daarnet vertelden mijn ouders dat ik een vondeling was. 
  
Ik heb goed en slecht nieuws. 
Het slechte nieuws is dat ik een elleboog heb gebroken. Het goede 
nieuws is dat die niet van mij is.  
  
Sinksenfoor ? 
Op elke normale kermis wordt er plezier en ruzie gemaakt. 
In Antwerpen enkel ruzie. 
 
Deze Rode Duivels. 
Die kunnen nooit de finale halen bij het WK in Brazilië. Tegen die tijd zijn 
ze al lang doodgeknuffeld. 
 
Nooit grappig. 
Een werkloze pornoactrice die eruit gewipt wordt. 
  
Seks met dieren verboden. 
En dan is men verbaasd dat ze zich niet meer kunnen voortplanten en nog  
uitsterven ook. 
 
Wie alsmaar zijn nek uitsteekt eindigt nog eens als giraffe. 
 
Nobody’s wife. 
Anouk wil dus alleen mannen die minimaal 21 centimeter in de broek 
hebben. Dat moet lukken mijn benen zijn langer. 
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Zweet. 
Mensen die overlopen van zichzelf. 
 
Tour de France. 
Met doping of zonder doping, het verschil is toch echt wel duidelijk. 
 
Diego Maradona is niet welkom in Disney World. 
Bang dat hij Sneeuwwitje opsnuift ? 
 
Ik dacht dat ik op Ibiza zat, maar het bleek haar tweelingzus Rita. 
 
Postbode ontslagen die honderden brieven achterhield. 
Het werk mee naar huis nemen wordt blijkbaar niet geaccepteerd bij de 
post. 
 
 
TRES HOMBRES, en de topvoetballers van het killersteam 
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DE MASCOTTE 
 
Juan Kauwenberg mascotte tegen SC Susteren  
 
Juan Kauwenberg (speler van de E6) was afgelopen zondag de mascotte 
tijdens de eerste competitiewedstrijd van het seizoen tegen Susteren. 
 
Mede dankzij de aanmoedigingen van Juan wist Someren deze wedstrijd 
met 2-0 te winnen. 
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UIT HET JEUGDHONK 
 

 
  
Wedstrijden van SV Someren C2 
 
N.W.C.  C2 - Someren  C2     12-0   
De eerste wedstrijd die we speelden was voor de Ricus Verhees Trofee 
en was meteen een vette nederlaag. De 1ste helft ging nog wel want we 
gingen met een 1-0 achterstand de rust in. De 2e helft was heel slecht van 
onze kant, het is beter om uit deze wedstrijd lering te trekken en daarom 
vlug naar de volgende oefenwedstrijd. 
 
Someren C2 - E.F.C.  C2    1-1 
We hadden voor de wedsttrijd met Eersel afgesproken dat we 3x 25 min. 
zouden spelen. De eerste 25 min. was het voetbal al beter dan in de 
vorige wedstrijd.Maar de tegenstander kwam op voorsprong door een fout 
van ons. De volgende 25 min. ging het gelijk op, wij kregen veel kansen 
maar verzilverden die niet. In het 3e deel werd goed gevoetbald met zeer 
veel kansen voor ons waarin eindelijk de 1ste goal werd gemaakt. Daarna 
gingen we door om de wedstrijd proberen te winnen. Een vermelding voor 
onze keeper. Hij hield een hard schot met een spectaculaire redding uit de 
goal. Al met al was het vertoonde spel veel beter dan in Asten. Maar er is 
nog veel werk aan de winkel voor de leiding. 
 
Someren C2 - ONDO  C1   0-2 
Onze 1ste bekerwedstrijd hebben we afgesloten met een nederlaag, 
hoewel we toch tegenstand boden. In de 1ste helft hadden wij ook kansen 
maar die werden niet benut. Zodoende stond het in de rust 0-2 voor Ondo. 
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Wij moesten vanwege afmeldingen en blesssures spelers halen bij de D1 
waarvoor onze grote dank. 
In de 2e helft kregen wij meer kansen maar het afmaken lukte niet. Maar 
wij boden genoeg tegenstand om op de helft van Ondo te voetballen. Een 
speler van ons moest uitvallen met een behoorlijke hoofdpijn. De leiding 
bedankte de 2  splers van D1. 
 
Neerkandia C1 - Someren C2    1-0 
Dit was niet de wedstrijd van onze keeper Willem. Hij moest vlak voor rust 
per ambulance afgevoerd worden naar het ziekenhuis met wat later bleek 
zware kneuzingen in de rug. Daardoor zal hij lang uitgeschakeld zijn. 
Willem van harte beterschap van de C2 en de vele supporters. 
In deze wedstrijd werd er bij vlagen goed gevoetbald, maar na 10 min. in 
de 1ste helft stond de tegenstander toch met 1-0 voor. 
Daarna gingen wij voetballen en kregen zowaar kansen 
op doelpunten. Helaas werden deze niet benut. 
De tegenstander kreeg op hun beurt ook de 
nodige mogelijkheden om de stand verder uit 
te bouwen, maar die werden niet benut. 
Net voor de rust gebeurde dat ongeval 
met Willem en werd de wedstrijd niet 
verder uitgespeeld. 
 
De collumnist van C2 
Fried van Lierop 
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