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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 Enckevort Kuinder 6 479409 
Wedstrijdsecretaris Nelleke Roijakkers Nieuwstraat 61 492652 
Jeugdcoördinator 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 Postheuvel 10 06-33872172 
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.NIWE 
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DE REDACTIE 
  

  
 
  
 
 

            In deze kersteditie van ons clubblad is er   
             alle aandacht voor de kampioenschap-  
              pen van het meisjesteam MB1 en de   
                      A2. Maar de aandacht ligt in deze 
                        tijd van de feestdagen toch op 
                          het gezellig samenzijn. 
                         Ook SV Someren doet hier 
                        volop aan mee getuige de kerst- 
                      avond op 19 december en de 
                   gebruikelijke nieuwjaarsborrel op 
      3 januari 2014. Laten we hopen dat het jaar 
       2014 in sportief opzicht een goed jaar wordt   
      voor onze vereniging. 
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NIEUWS VAN DE LEDEN 
 
NIEUWE LEDEN               
CAT. NAAM ADRES GEBOREN TEL. 
vet Antonie  Bossong de Stappert30 16-05-73 0493-471163  
jun F Sem  Engelen Noorderlaan28 19-10-05 0493-473920  
fun. Hans  Groels Floreffestraat 19 22-07-72 0493-692354  
fun. Jolanda  Lamers Dorpsstraat 50 15-06-72 0493-471717  
jun E Tim van de Ven Laan ten Roode 29 24-05-04 0493-492917 
 
UITGESCHREVEN ALS LID 
CAT. NAAM ADRES BONDSNUMMER 
jun A Coen v.d. Burgt Ooivaarsrijt 9 MDWN55X 
fun. Theo v.d. Burgt Ooivaarsrijt 9 MKKH693 
mini-F Jip  Driessen Kerkstraat 66 PLMX12N 
jun D Joyce  Hachmer Sijlkensstraat 71 PWFK00V 
jun A Joost  Kolleé ter Craene 20 MHGK37E 
jun E Pascal  Slegers Cactusstraat 5 PKKV748 
don. Thea  Swinkels Ruiter 28 SVSomeren 
jun F Charlie v.d. Zanden Dommel 33 PLXB37Z 
 
ADRESWIJZIGINGEN 
CAT. NAAM OUD ADRES           NIEUW ADRES 
Sel Rob van Santvoort Hollestraat 3           Atalanta 63 
Don.+ Gerrit Verhees Tweede Jan Steenstraat 88    Pasakker 81 
Sen. 05 Ali Zeroual Bokelcamp 19           Scheerderhof 23 
 
OVERSCHRIJVING 
Pascal Slegers van SVSomeren naar Olypia Boys 
 
Hiermee komt het ledenaantal op 1327 

 
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. 

Tel. 0493-495139  of via ledenadministratie@svsomeren.nl 

 

Bij voorbaat dank. 
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Gérard Verdonschot overleden 
  
Op 28 november jl. bereikte ons het droevige bericht dat ons clublid 
Gérard Verdonschot op 81-jarige leeftijd is overleden. 
 
Gérard is vanaf 1970 lid geweest van onze vereniging. We kennen hem 
allemaal als trouwe en zeer enthousiaste supporter van SV Someren, 
iemand met een blauw-wit hart. Samen met zijn echtgenote Diny bezocht 
hij altijd de wedstrijden van ons vaandelteam waar ook zijn zoon Karel 
lange tijd in speelde. Gérard was vroeger ook lid van de jeugdcommissie 
en jeugdleider. Een vertrouwd gezicht binnen onze club, een markante 
man die wij ons blijven herinneren. 
 
Het bestuur en de leden wensen zijn vrouw Diny, zijn kinderen, 
kleinkinderen en familie veel sterkte toe met dit zware verlies. 
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            BERICHTEN VAN HET HOOFDBESTUUR 
 
          Allereerst feliciteren we het meisjesteam MB1 en de A2 met  
              het behalen van het herfstkampioenschap. Fantastisch   
                gedaan allemaal! Ook felicitaties voor de leiders en  
                  trainers! Het waren spannende, mooie wedstrijden en  
                nadien is er flink gefeest waarbij ook de platte kar weer  
                     van stal is geweest! 
 
                 Het einde van het jaar komt eraan, tijd voor de winter-  
              stop en voor iedereen een beetje rust voor wat betreft het   
           voetbal en aanverwante zaken. 
 
               Als bestuur wensen we alle leden, vrijwilligers, supporters  
            en sponsoren fijne feestdagen toe en een goed en sportief  
         2014! We hopen iedereen weer te zien op de nieuwjaars-   
      receptie op vrijdag 3 januari! 
 
                                                  Namens het bestuur, 
                                                     Mieke Hollanders 
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ZWARTE PIETEN TRAINING 
 
Woensdagmiddag 27 november jl.,  
18.00 uur was het zover, Sinter- 
klaas had een 6-tal zwarte  
Pieten naar ons sportpark  
gestuurd, om met de  
F- jeugd en de mini ’s,  
een training te komen geven. 
 
Nou……. de zwarte Pieten  
hebben goed hun best  
gedaan met leuke spellen  
(pakjesspel, circuit,  
partijtje, zaklopen,  
Zwartepietje schieten)  
hebben ze de kinderen een  
uur flink laten werken. 
Na dat uur vonden de zwarte  
Pieten dat de kinderen wel een cadeautje hadden verdiend voor het 
harde werken. Met nog een snoepzak erbij gingen de kinderen moe 
maar voldaan weer terug naar huis. 
Voor alle leiders/trainers waren er chocoladeletters als dank voor de  
                                                          hulp die de Pieten hadden  
                                                          gekregen. 
 
                                                         En….. de zwarte Pieten op naar de          
                                                                    volgende training………! 
 
                                                              Verslag: Petra Verstappen 
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KERSTVIERING 2013 
 
Op donderdag 19 december vond de   
                                jaarlijkse kerstvie-         
                                ring plaats. Een   
                                avond in het teken   
                                van glühwein, wor- 
                                stenbroodjes,        
                                kerstmutsen,        
                                activiteiten, gezel-      
                                ligheid en de Blue   
                                White Five!!  
 
Allemaal ingrediënten voor een 
gezellige avond. Alle groepen mochten 
met attributen en steekwoorden “hun” 
kerstverhaal vertellen, spelen, zingen 
of iets dergelijks, met als resultaat 
mooie optredens  en veel verborgen 
talenten!!   
 
Na deze opvoeringen hadden we nog 
een spetterend optreden van de Blue 
White Five, zij zongen een aantal 
“meezing” kerstliederen. 
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                     MEIDEN SOMEREN MB1 KAMPIOEN!!! 
 
                                    WEDSTRIJDVERSLAG     
                                          SOMEREN MB1 – SPARTA’18   1 - 0         
                                               30 november 2013 
 
 1e helft: 
Wat een thriller zou de wedstrijd van vanmiddag  
worden, mooier kan het niet. Als Sparta’18  gelijk  
zou  spelen dan zouden zij de titel pakken, en  
Someren moest winnen om het kampioen- 
schap op te strijken. Someren begon deze  
wedstrijd furieus en stortte zich vol op de  
aanval. Zo was het tot 2 keer toe Daphne  
Steuten die de bal op doel kon schieten. Helaas  
werd de score niet geopend. Ook Sabien van Doorn  
en Romy Kuepers kwamen nog gevaarlijk voor het  
doel, maar ook deze pogingen strandden op de  
keepster.  
Someren bleef de hele 1e helft heer en meester. Sparta’18  werd 
weggespeeld door prachtig combinatie voetbal van onze meiden. Het 
enige dat uit bleef waren de doelpunten die er niet kwamen, waarschijn-
lijk door de spanning en goed verdedigings werk van onze tegenstand-
sters. Het bleef bij 0-0. 
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2e  helft: 
                                       Na de pauze ging het spel op dezelfde   
                                         wijze voort. Vooral Someren deed er alles   
                                        aan om de verlossende goal te maken.   
                                        Na heel veel pogingen vanaf het midden-  
                                         veld door schoten van Ruth Zegwaard,  
                                          Sabien en Romy lukte het helaas steeds  
                                                   niet. Ook het spel over de flanken  
                                                     was goed verzorgd. Daphne en  
                                             Joëlle Lamers kwamen regelmatig langs   
                                          hun tegenstandster, maar het ontbrak net  
                                wat geluk om de score te openen. Toch bleven  
                              de meiden in hun kansen geloven, maar ze 
maakten het wel heel erg spannend. Het was dan toch uiteindelijk 
Romy die acht minuten voor tijd de superverdiende 1 – 0 op het 
scorebord bracht door een schitterende goal vanuit een vrije trap. De 
ultieme ontlading volgde. Hierna probeerden we de wedstrijd 
geconcentreerd uit te spelen, dit lukte gelukkig ook aardig ondanks 
de lange extra tijd. 
Mayke, Britt, Kim, Kimberly, Marly, Romy, Anne, Loes, Daphne, 
Sabien, Ruth, Joëlle, Moniek, Lieke, Judith en Nathalie, wat een 
fantastisch seizoen hebben jullie gespeeld. Iedereen is mega trots 
op jullie. KLASSE KANJERS!!!!!!!!       
Na de wedstrijd vloeide de champagne en het feestje werd daarna 
voortgezet in het kleedlokaal en met een  ronde door Someren op de 
platte kampioenskar. Daarna werd In de kantine samen met vele 
ouders en supporters  en de kampioenen van de A2 het 
kampioenschap goed gevierd.  Een geweldig feest  barstte los! 
 
 

 
Verslag: Rian Kuepers 
Foto’s: Jan van den Broek 
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Carnavalsvereniging de 
Pompers koos haar nieuwe 
prins op 23 november jl.! Cor 
Bukkems staat als prins Cor 
2 samen met zijn vrouw 
Janny en hun zonen Kevin en 
Roy aan het roer. We kennen 
Cor binnen onze vereniging 
allemaal als scheidsrechter 
en fervent supporter van 
Someren!  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DRIE CARNAVALSPRINSEN BINNEN ONZE VERENIGING! 
 
                                     Ook dit jaar weer ligt onze vereniging prima in  
                                          de markt in carnavalsland! Maar liefst drie  
                                             leden van onze club zijn gekozen tot Prins   
                                               Carnaval! Ons clubblad van november   
                                                 had de primeur! Dit met dank aan onze  
                                                   trouwe leverancier van artikelen, Henri  
                                                 Tinnemans. Hij bracht het nieuws dat  
                                               Grard Wijnen op 16 november jl. is  
                                              benoemd tot de nieuwe en tevens 50-ste  
                                            prins van carnavalsvereniging de Meerpoel.  
                                          Prins Grard 1 zwaait samen met zijn vrouw   
                                      Yvonne en dochter Sil de scepter over de 
Meerpoel. De meesten onder ons kennen Grard als kleinzoon van 
Gerrit, zoon van Piet en niet onverdienstelijk speler van Someren 9! 
Bovenal is Grard een fanatieke en trouwe supporter van ons 
vaandelteam! 

 

Cor wordt ondersteund door adjudant Geert Bukkems, zijn   
   vrouw Gera en de kinderen Marly en Rik. Geert zien we  
     wekelijks bij de veteranen en zeker ook als trouwe suppor- 
       ter bij Someren! Klaas van Eijk, speler bij onze jeugd is op   
        23 november jl. gekozen tot de nieuwe jeugdprins van De   
         Meerpoel. Prins Klaas is 11 jaar een speelt in de D3. 
               Namens ons allemaal van harte gefeliciteerd met deze   
                 mooie benoeming en geniet van een geweldige tijd.   
                   Veel leut! Alaaaaaf! 
                                                               Mieke Hollanders 

 

Namens het bestuur en de leden, 

Mieke Hollanders 
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Veteranen Nieuws     

              

 

SVSOMEREN – ZSV ,  KANS OP DE 

PERIODETITEL BLIJFT IN ZICHT. 

 

 

 

 

Mist. 

 
Met de winterstop in het verschiet, beginnen we steeds beter te 
voetballen, met steeds minder zicht. 
Neem nu vorige week tegen Lierop. Toen zagen we aan de foto’s dat we 
ondanks de verlichting maar slecht zicht hadden. In de dug-out moesten 
we al roepend vragen wie er eigenlijk een doelpunt had gemaakt. 
Afgelopen zaterdag was het nog even heftiger. Het zicht werd ons door de 
mist zelfs zover ontnomen, dat ik als vlagger door René gevraagd werd 
om te roepen als het buitenspel was.  
 
Belangrijk is nu dus om dit niveau te behouden! 
Dat moet eigenlijk niet zo moeilijk zijn, want als je 
elkaar in de mist bijna blindelings weet te vinden, 
dan moet dat zonder mist toch wel heel 
gemakkelijk lukken! 
De tegenstander, ja die had natuurlijk ook last van 
die mist. Wij hadden echter het betere spel en 
kwamen soms letterlijk uit het niets op hun doel af. 
Het verloop van de wedstrijd was daarom 
verrassend.  
  
De éérste 5 minuten zag je letterlijk niets gebeuren. Ik was namelijk de 
vlagger en ben ook de wedstrijdverslaggever en zag dus absoluut niet wat 
er helemaal aan de andere kant op de helft van de tegenstander allemaal 
gebeurde. Het leek ook of de tegenstander meende dat we in Someren  
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                                    misschien vanwege de crisis maar de helft van  
                                        het veld gebruikten, want verder dan hun  
                                      eigen helft zijn ze bijna niet gekomen. Ze  
                                     hadden het namelijk veel te druk met verde-
digen. En toen Peter het dan ook nog voor elkaar kreeg om de bril van 
zijn tegenstander van de neus te schieten, werd het voor hen wel heel 
moeilijk het overzicht te houden. 
 
Om de stand goed bij te kunnen houden, moesten we dus onze oren 
goed open houden. Plotseling hoorde je dan; “ja, mooi afgemaakt, 
mooi doelpunt Han!” en was het 1 – 0. Het enige wat ik hierover kan 
schrijven is dat ik de tegenstander plotseling naar de middenstip zag 
vertrekken en ons team zette zich weer in zijn sterkste opstelling neer.  
Af en toe was het vanaf de zijlijn plotseling tegen de honderd- en- tien 
aan accelereren, omdat er via een hoge bal, die ergens vanuit de 
hoogte vandaan kwam een blits actie plaatsvond door de 
tegenstanders. Veel had die er niet aan, want hoe hij het voor elkaar 
kreeg weet ik niet, maar in veel gevallen wist Frank de bal stevig weg 
te koppen, Martin zoals gewoonlijk de bal tactisch weg te rossen en 
wisten Peter en Arno vanuit rechts en links weer een aanval op te 
bouwen. Kortom we speelden ze langzaamaan steeds verder van de 
mat. Het werd 2 – 0 door Chris, een van onze nieuwe gastspelers. Die 
overigens ook het 4e doelpunt voor zijn rekening wist te nemen. 
Wie maakte dan het 3e doelpunt. Hou je vast, want sommigen van ons 
weten vanuit het niets plotseling in de schijnwerpers te treden. Hij had 
al enkele wedstrijden het frustrerende gevoel mee naar huis moeten 
nemen om vrij voor goal uiteindelijk alsnog te missen. Ditmaal zag hij 
zijn kans schoon en kreeg de bal tussen de palen achter de keeper in 
het net!  Hans was er dan ook aan toe.  
Vervolgens werd het even wat rustiger en kon de tegenstander gebruik 
maken van de mist, waardoor René een penalty moest toekennen aan 
ZSV. 
Tijdens de rust was in de kleedkamer aan de gezichten te zien dat er 
toch wel voor gewerkt was. Waarschijnlijk hadden sommigen van ons 
zelfs meer gelopen dan anders. Gelukkig dat niemand dat had kunnen 
zien. 
In de 2e helft ging het prijsschieten gewoon door. Rob, een van onze 4 
gastspelers (we zitten met heel wat geblesseerden in onze maag) 
maakte naar zijn zeggen een wereldgoal, 5 – 0 . Vrij vlot erna volgde 
Chris opnieuw met nummer 6. Om de lijst der giganten dan compleet 
te maken zorgde Martien met een mooi en zuiver schot voor de 7 – 1. 
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                         ONDO – SV SOMEREN -  RUUD;    
                            MAN OFF THE MATCH EN TOCH VERLIEZER. 
 
                          De wedstrijd van zaterdag had een speciaal karakter.  
                              In de eerste plaats konden we weer beschikken  
                               over voldoende reservespelers. Dat was achteraf  
                          ook maar goed, want het blessureleed blijft telkens 
opnieuw de kop opsteken. Vervolgens moesten we constateren dat 
ook de tegenstander zijn tekortkomingen op spelersgebied had. Met 
wat tactisch overleg voorafgaand aan de wedstrijd probeerden zij hierin 
verandering aan te brengen. Omdat zij totaal geen reservemateriaal op 
de bank hadden zitten en wij onze voetbalpassie voor het weekend 
gedurende de hele week hadden opgespaard en dus koste wat kost 
wilden spelen, moesten we wel meewerken aan een oplossing. De 
keuze viel direct op Ruud. Hij was de enige onder ons die vanuit zijn 
professie het beste zou weten om te gaan met de rol van dubbelspion.    
Omdat een camouflagepak voor Ruud te veel op zou vallen tussen al 
het geel, blauw en wit, werd hij alsnog in de kleuren gehesen van de 
tegenstander. 
 
Met Ruud in de spits opende ONDO de wedstrijd met sterk offensief 
voetbal. Zij speelden kort op de man en probeerden herhaaldelijk met 
dieptepasses onze defensie onder druk te zetten. Hier en daar lukte 
het hen om een gevaarlijk schot op doel te plaatsen, maar Marc stond 
weer een prima partij te keepen. 
 
Het duurde even voordat wij in de wedstrijd kwamen en de bal in de 
ploeg wisten te houden. De bal werd veel door het midden gespeeld. 
Daardoor werd het daar in veel gevallen te druk en rommelig. Martien 
loste dit probleem veelvuldig op met veel draai- en kapwerk. Ook het 
sterke kopwerk van Frank zorgde ervoor dat de dieptepasses van 
ONDO snel werden gekeerd. Verder mochten we deze keer opnieuw 
beschikken over jong talent. Erik van Lieshout versterkte samen met 
de toekomstige schoonzoon van Ruud onze gelederen. Zij brachten op 
veel momenten rust in het spel. Erik liet op relaxte wijze zien hoe 
gemakkelijk het is om de bal soepel en duidelijk rond te spelen. 
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We waren deze keer snel door onze spitsen heen. Eerst zagen we Ruud 
van kleur veranderen en in de warming-up gaf René al snel aan dat hij 
ons ook niet kon versterken. Zo waren we tegelijkertijd ook nog vlot een 
heel eind door onze reservespelers heen. Een zware taak was er dus 
weggelegd voor Ralf en Arno. Ralf speelde ook in deze wedstrijd op zijn 
vaste plaats op links en Arno had de eer om vanuit rechts te opereren. Via 
goede passes van o.a. Peter en John brachten zij spanning in ons spel 
dat zich gedurende bijna de gehele eerste 35 minuten op de helft van de 
tegenstander afspeelde. Met een mooi schot op doel, dat maar net door 
de keeper van ONDO werd tegen gehouden, probeerde Ralf ons op 
voorsprong te brengen. We konden Heusden redelijk onder controle 
houden, maar wisten voorin toch geen vuist te maken.     

 
Toen kwam het moment waarop we 
allemaal niet hadden gewacht. Ruud deed 
gedurende de hele wedstrijd zijn uiterste 
best om de tegenstander te laten geloven 
dat hij aan hun kant was. Hij was 
herhaaldelijk Peter en Sjak aan het testen 
op hun reflectiegedrag. Totdat hij via 
rechts doorbrak naar het midden voor de 
zestien. Daar enkele malen een kap- en 
draaibeweging maakte en een niet 
bedoeld schot op goal loste. Helaas  
werd dit schot van richting veranderd en 

was de bal voor Marc onhoudbaar geworden, 1 – 0 voor ONDO. 
 
De tweede helft zorgde voor nieuw en tevens doordacht voetbalbloed. 
Rudy zorgde met zijn rustige en tactische voetbalspel voor meer gebruik 
van de open ruimtes en een betere verdeling van het positiespel. 
Daardoor kon Martien o.a. een mooi schot op doel lossen. Martin die 
gewisseld was met Arno, kon samen met Sjak vaker naar voren komen en 
maakten daardoor het speelveld voor ONDO heel klein. Ook Sjak 
probeerde ons in de laatste 10 minuten op gelijke hoogte te brengen met 
de tegenstander via een hard schot dat helaas afzwaaide. Verder bracht 
Gerard vanuit links de bal regelmatig voor de zestien van ONDO.  
 
De druk vanuit de tegenstander bleef groot en zowel onze voor- als 
achterhoede werden flink op de proef gesteld. Zelfs ik als (tijdelijke) 
vlagger had heel wat te stellen met de (tijdelijke) nieuwe spits van  
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Heusden. Tot vijf keer toe probeerde hij voor paniek te zorgen. Tot vijf 
keer toe had hij de tegenstander op het verkeerde spoor gebracht met zijn 
buitenspelacties. 

 
SV SOMEREN – SVSH /   HOE IS HET MOGELIJK??? 
 
We hadden weinig supporters langs de kant van het veld staan deze keer. 
Dat was ook wel te begrijpen met al die kampioenen binnen de vereniging. 
Zij trokken deze zaterdag heel wat feestvierders naar zich toe in de 
kantine. Proficiat, wat een prestatie Meiden B1 en Heren A2. Enkele van 
onze veteranen mochten als trotse vader meedelen in de vreugde. 
Hebben ze het van een vreemde die jong, of hebben we hier te maken 
met nog niet ontdekte talenten van de ouwe lui. Voor ons had al dat 
feestvieren echter wel een minder prettige kant. Wij kwamen hierdoor 
weer met te weinig man op de reservebank te zitten. Maar het was onze 
coach weer gelukt om de open plekken op te vullen. Deze keer hadden 
we drie vrijwilligers tot onze beschikking, waarvan twee oude bekenden en 
een nieuw gezicht. We kunnen Antonie Bossong als nieuwe veteraan aan 
onze selectie toevoegen. We wensen hem veel voetbalplezier! 
En hoe zat dat met onze tegenstander? De Hei, die hadden zoals 
gewoonlijk hun hele dug-out vol staan met “kwèkers”. Zij waren er ook 
weer helemaal klaar voor. 
 
De 1e helft liet van beide kanten een balans zien in opbouwend spel. Er 
werd door ons weinig over de flanken gespeeld en als dat het geval was 
werd er vooral vanuit de rechterflank goed gecombineerd door Peter van 
achteruit en John door het midden. Verder zat het achterin solide dicht 
getimmerd door Sjak en Martin. 
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We konden wel merken dat we Martien op het middenveld misten. Hij 
weet meestal het  
spel goed te verdelen vanuit de positie als centrale  
middenvelder. Als oplossing voor dit probleem  
had Jan opnieuw weer de hulp van  
Rob Schuts ingeroepen. Hij nam  
voor een groot gedeelte de rol van  
Martien op het middenveld over.  
En verder de rol van … en van … en van …, wat tot gevolg had dat hij 
tegen het einde van de 2e helft gewisseld moest worden vanwege 
krampverschijnselen. Tot grote hilariteit van enkele veteranen, die 
daar de humor wel van inzagen, maar tegelijkertijd ook door hadden 
dat zij nu daardoor een versnelling hoger moesten gaan spelen.  
 
Maar goed, je weet dat je tegen SVSH geen enkel moment rust krijgt, 
dus iedereen was gewaarschuwd. Nou moet ik wel zeggen dat de Hei 
ook in kracht hadden ingeboet. Hun vuurpijl Adriaan op de rechterflank 
speelde niet mee. Dat scheelde ons weer enkele hamstrings, 
zweepslagen en panieksituaties. Sterker nog, nu kwamen we meer toe 
aan positiespel. De Hei maakte zelf ook minder gebruik van hoge 
kanonskogels over het middenveld naar de spitsen, waardoor er de 
eerste 35 minuten meer leuk voetbal te zien was van beide kanten.  
 
Onder de strakke leiding van onze scheids Rudy waren beide teams 
over en weer gevaarlijk. Marc moest zo af en toe flink strekken om de 
bal uit ons doel te houden. Een van de spannende momenten 
ontstond toen een van de spitsen van SVSH vanuit rechts voor de 
zestien, ondanks een strakke dekking toch naar links net binnen de 
zestien langs de achterlijn wist door te breken en de bal voor het doel 
langs schoot, Marc de bal miste en Sjak net vlugger was dan de 
tegenstander met de bal weg te werken over de achterlijn. Opnieuw 
waren we weer gewaarschuwd.  
                             Onze kansen mochten er echter ook zijn en juist  
                                voor het einde van de 1e helft kreeg Erik, een van  
                                  onze vaste vrijwilligers, de kans om zijn wereld-  
                                goal te maken via een prachtige omhaal. Het mop- 
                                      peren kon beginnen bij de Hei. 
 
 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=L7mFDic5Bc2JQM&tbnid=lLiiEv2gWHKSeM:&ved=0CAgQjRw&url=http://www.mooiopdemuur.nl/catalog/product_info.php/voetbal-voetballer-omhaal-p-834&ei=YBCnUom0NOWc0AXGYQ&psig=AFQjCNE9ViXD7u9Ga_pFs44NTkPHG0XDXg&ust=1386766816904145
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De 2e helft liet een verversing van de krachten zien bij de tegenstander. 
Ook wij konden beschikken over nieuwe energie. Toch liet de 2e helft een 
andere verhouding in het spel zien. SVSH was overgeschakeld op fors de 
bal naar voren rossen, waardoor wij ons te veel terug lieten dringen. Er 
kwamen nog wel kansen, maar toen de Hei op gelijke hoogte kwam, werd 
de druk groter en namen de echte kansen af. Het is dan eigenlijk gewoon 
afwachten totdat er iemand een fout maakt. Hoe is het mogelijk! Wisten ze 
weer met 1-2 de kantine in te gaan. En volgens mij zijn ze nog lang 
gebleven. 
 
MIERLO-HOUT – SV SOMEREN / HANS IS LOS EN ARNO OOK. 
 
Er zat van alles in, behalve winst. 
 

Voor een laatste wedstrijd voor de 
winterstop was het niet slecht. Er zat van 
alles in. We begonnen, ja tenminste dat 
waren we van plan, met leuk voetbal, maar 
binnen 10 minuten liepen we tegen een 
tegenvaller op.  
Oké, verdedigingsfoutjes heeft iedereen 
wel een keer. Deze wedstrijd was het de 
beurt aan Arno, die in de eigen zestien in 

ieder geval zijn tegenstander te vlug af was, maar vervolgens ook Marc 
verraste met een prachtige goal. Helaas werd dit doelpunt in het boekje 
van de scheids achter de naam van de tegenstander genoteerd. Maar 
goed, toen wisten we dat we echt moesten beginnen met voetballen. 
 
Dat lukte ook. Deze wedstrijd was er opnieuw veel inzet en mooi voetbal 
te zien. Oké, drie tegendoelpunten waren ontstaan door persoonlijke 
dekkingsfouten, maar die gingen dan ook gepaard met veel strijd. Met 
deze strijd lukte het ons echter niet om in de 1e helft voorin de aanval 
goed af te maken. Er ontstonden wel kansen, maar die strandden vaak al 
voor de zestien van Mierlo – Hout. Daar kwam dan nog bij dat we alle 
aandacht nodig hadden voor hun drie snelle spitsen. Al vrij snel gingen we 
daardoor van posities wisselen. Gerard die z’n longen uit zijn lijf moest 
lopen om zijn man het voetballen moeilijk te maken, wisselde met John. 
Onze marathonman bracht daardoor wat meer rust op de linkerflank en 
Gerard kwam zodoende weer aan voetbal toe.  
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Op het middenveld en als spits liet Antoni zien dat hij weer  
          hersteld was van de spierpijn van de vorige wedstrijd.  
            Met zelfvertrouwen draaide hij van zijn man weg en  
         zorgde hiermee voor een opbouw via Hans of Peter over  
                 de flanken of door het midden. Vanuit de verdediging  
               kon ook Sjak de bal goed kwijt en ontstonden er  
            spelsituaties waardoor we balbezit hielden en op doel   
              konden schieten. 
 
                 In de rust waren de kaarten nog eens goed geschud.   
              De tegenstander had ons voorzien van thee en Hans   
               had van mij druivensuiker gekregen, omdat we samen   
              zonder het te zeggen dachten dat deze misschien wel  
           onontdekte voetbaltalenten bij ons naar boven zou   
            halen. Nou, ik wil niet veel zeggen, maar ik denk dat  
           Hans in ieder geval voortaan verplicht zijn eigen  
               schoenen thuis moet laten en schoenen van de   
            tegenstander moet lenen én voor de wedstrijd en in de   
             rust druivensuiker mag nemen, want hij maakte vroeg  
                 in de 2e helft zijn eerste doelpunt van de wedstrijd.   
               Uit een prima opgezette aanval ontstond een mooie   
             een - twee combinatie, van waaruit Hans een   
               uitstekende positie kreeg om in balbezit te blijven en  
                uiteindelijk de keeper verraste met een schot in de  
                 linker hoek. Het werd 4 -1, er was dus nog hoop. 
 
              Deze hoop werd versterkt door het spel dat we wisten   
                vast te houden. De tegenstander had gewisseld,   
             maar wij ook! Het was duidelijk te merken dat de  
              voetbalervaring van Rudy ons sterker maakte. Met  
                strakke passes en duidelijke aanwijzingen zorgde hij   
               voor rust. Er ontstonden mooie acties. Bij een van die  
         acties werd de bal prima voorgegeven en kreeg Hans de   
                 kans om met een mooie kopbal zijn tweede doelpunt  
                    te maken.  
                 De tegenstander wankelde, het was 4 – 2 geworden.   
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                               Mierlo – Hout had weliswaar aan stootkracht  
                                 ingeleverd, door twee van hun oudere spitsen in       
                                    te wisselen voor een jongere, maar dat  
                                      betekende niet dat we nu rustig de bal rond  
                                       konden gaan spelen, integendeel. Hun  
                                    jongere spits was berekenend en wachtte zijn  
                                 kansen rustig af. Dat betekende voor mij kort op  
               de man dekken en niet uit het oog verliezen. Eerst probeerde  
hij mij op conditie te kloppen. Gelukkig stopte hij daar op tijd mee. 
Vervolgens werd ik getest op techniek en toen viel ik door de mand. 
Met een onverwachte draaibeweging maakte hij zich van mij los en 
had weinig tijd en ruimte nodig om vanaf twintig meter de bal links van 
Marc in het doel te leggen. Hij kreeg even later een nieuwe kans om te 
scoren.  
 
We bleven strijdvaardig en lieten ons niet uit het veld slaan. Arno deed 
er bijvoorbeeld alles aan om zijn vergissing goed te maken. Op rechts 
was hij voor en achter te zien. In die laatste positie werd hij wat te 
fanatiek en probeerde zijn man in de zestien uit te schakelen. Ja, en 
dan ga je als tegenstander natuurlijk liggen. Marc werd dus ook nog 
een keer getest en zag de bal langs zich het net in schieten. 
 
Conclusie, we hadden niet gewonnen, wel lekker gevoetbald en een 
gezellige derde helft gehad met Viandellen die door moesten gaan 
voor frikadellen, ’n soort dikke chips die op varkensoren leken,  
pinda’s, 3x ’n literse pul bier van Toon, die overigens weer goed had 
staan te vlaggen en dat allemaal op Hellimundse bodem. Wat wil je 
nog meer. 
 

 
 

Marcel    
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ODE AAN WAT DE BALLEN DOEN MET MANNEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Someren, 24 Juni.  
Een voetballer is een  
veelzijdige man. Atleet.  
Jager. Emotioneel geval.  
Neemt de bal een guns- 
tige route, is de voetballer  
een held. Vliegt de bal fout,  
is de voetballer snel een  
emotioneel wrak.  
Om de koers van de bal  
te beïnvloeden haalt de  
voetballer daarom doldwaze  
capriolen uit. Dankzij de combinatie van emotie en razendsnelle 
bewegingen zijn voetballers een ideaal object voor fotografen.  
Wat mannen doen met ballen en wat ballen doet met mannen is 
onderwerp van een kleine fototentoonstelling in de annex van het SV S  
te Someren, een bijproduct van het WK. Das Spiel is een ode aan de 
sportfotografie, een beeldhistorie van de zeventien WK’s sinds 1930 en 
tegelijk een case-study naar de effecten van overmatige adrenaline-
productie op het mannelijke lichaam.  
De foto’s, vaak van onbekende fotografen in dienst van fotopers-
bureaus, tonen mannen met een wilde blik in hun ogen en ontblote 
boventanden. Mannen met wapperende manen. Mannen met dikke 
spieren en gezwollen aderen. Jo Boerekamps die op het doel van NWC 
afdendert, Frans Wijnen, die enkele centimeters boven het gras op het 
doel van Helmondia af vliegt. Mannen als een projectiel in de lucht, op 
weg naar een bal en, misschien, eeuwige roem.  
Geweld is op het veld niet toegestaan, agressie wel. Tijdens SVS - 
Lierop hebben beide elftallen zich verzameld rond de scheidsrechter. 
Rechts ligt een speler plat op de grasmat. Links probeert een gevloerde 
speler op te krabbelen. Op de achtergrond torent, dreigend, een 
metershoge haag toeschouwers. Op de zwart-wit foto van Jan van  
Veen is de agressie onmiddellijk voelbaar, ook als je nog nooit van de 
,,Slag van Someren” had gehoord.  
 

 



44 

 



45 

Soms sluipt elegantie in het spel. Een duel, op het juiste moment 
vastgelegd, wordt een pas de deux. De doelman die naar de 
linkerbovenhoek reikt lijkt gewichtloos.  
En dan is er die andere kant van de voetballende man: die akelig 
kwetsbare kant. Mannen die naar hun bovenbeen grijpen. Mannen die in 
het niets staren. Afgezakte schouders. Gebogen hoofden. Op een plaat uit 
1966 sjokt een armzalig hoopje  van het veld nadat NWC in Someren op 
de Potacker de finale heeft verloren van het gastland.  
Maar voetballers hebben ook goede dagen.   
Das Spiel is eerder een tentoonstelling over voetbal aan de hand van 
foto’s, dan een fotografie tentoonstelling. Toch onthullen de 160 foto’s een 
bijzondere eigenschap van sportfotografie. Een foto, aldus een gangbare 
opvatting, zegt meer dan duizend woorden. Veel voetbalfoto’s winnen 
echter aan kracht als de context bekend is. Als je weet dat Someren 
verloren heeft, begrijp je de droefenis van Jo v Seggelen  pas goed.  
 

 
 
Door onze correspondent Henry T 
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HET TOPVOETBAL VAN HET 13E ELFTAL (THE KILLERS) 
 
Het heeft wat gekost maar we zijn met het 15e  elftal een deal aangegaan 
met het 13de  elftal. We hadden allebei te weinig spelers op het veld, niet 
op papier, daar hadden we genoeg spelers. Maar door blessures van 
diverse spelers kwamen we regelmarig spelers te kort. Zodoende een 
fusie van twee teams. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
De winterstop staat weer voor de deur. Alle geblesseerde spelers kunnen 
dus weer opknappen zodat ze weer topfit zijn als in februari 2014 de 
competitie begint.  
 
We zijn bezig om weer een weekend naar Amsterdam te regelen in juni 
2014 met alle oude spelers en drinkers. Het Nederlands team speelt dan 
in Brazilië voor de WK titel, onder leiding van Louis v Gaal. Dat moet dus 
lukken. 
 
Het einde van het jaar nadert weer en we zijn al weer een jaar verder, 
2014. De crisisgrens is bereikt volgens de wetenschappers en andere 
geldfreaks. De economie is aan het trekken. Ik zou niet weten waar, 
misschien in de portemonnee van die betweters.  
Ik denk dat het einde nog steeds niet in zicht is, mede door het feit dat 
onze regering weer vele Europese medebewoners ons land binnen laat en 
deze gaan volop werk gaan overnemen van de Nederlandse mensen.  

 

 

Onze teams moeten even aan elkaar wennen, en ook aan de wedstrijd-
regelaarster Lilian, maar alles komt goed heb ik ergens gelezen in de 
carnavalskrant. 
 
Het schijnt dat die blessures tegenwoordig langer duren dan  
vroeger. Maar ja voetbal is geen oorlog meer en het  
moet allemaal rustiger. Ook in het betaalde voetbal  
wordt alles minder, de instelling is nihil, de  
kwalitei van de spelers is verder onder 
 het niveau, clubliefde is ver te zoeken bij  
de spelers en het enige wat ze interes- 
seert is het geld. 
Op Europees niveau zijn de Nederlandse teams tot  
een minimum niveau gezonken, maar wat maakt het  
uit als je toch elke maand je topsalaris ontvangt.  
Bovendien word je op deze manier ook minder moe. 
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Dit tegen een zeer laag uurtarief zodat concurrentie onmogelijk wordt voor 
de Nederlander. Dus dat belooft weer wat voor het volgend jaar. 
 
Maar goed, toch willen wij iedereen fijne feestdagen toewensen en een 
commercieel goed 2014 !! 
 
 
Uw verslaggever Henry T 
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                                                   SOMEREN A2 NAJAARSKAMPIOEN 
 
                                              Op zaterdag 30 november stond voor  
                                               Someren A2 de laatste competitiewedstrijd   
                                           op het programma. Gelijkspel of winst tegen   
                                            ASV'33 A1 zou sowieso betekenen dat het  
                                        kampioenschap binnen was. Someren A2 
startte gretig aan de wedstrijd en gaf het goede spel van de laatste we-
ken een goed vervolg. Na 10 minuten kwam               Someren al op een 
verdiende voorsprong. Een corner van Niels               van Santvoort werd 
hard tegen de touwen gekopt door  
Dion van Vlerken. Nog geen 5 minuten                              
later volgde de 2-0. Een voorzet werd  
goed teruggekopt door Jari Welten en kon  
door Bart Hurkmans van dichtbij ingetikt  
worden. Someren bleef dominant en kreeg  
kansen, o.a Devi Fondon wist de paal nog te  
raken. De 3-0 was bijna identiek aan de  
eerste. Wederom kopte Dion van Vlerken  
een corner van Niels van Santvoort  
binnen. Het vierde doelpunt volgde uit  
een prima steekpass van Dylan Maas, die Bart  
Hurkmans de diepte in stuurde. Laatstgenoemde  
legde de bal strak voor en daar was Dion van  
Vlerken die de bal binnenschoot en daarmee zijn  
3e goal van de middag maakte. 
 
Onverwachts viel nog de eretreffer voor ASV'33 A1. Een prima genomen 
vrije trap liet de sterk keepende Ryan Vreden kansloos. Nog voor rust 
viel zelfs de          5-1. Een diepe bal werd door zowel de verdediger als          
                            de keeper van ASV'33 A1 verkeerd ingeschat en Bart  
                               Hurkmans was er als de kippen bij om de bal in het  
                                       lege doel te schieten. Het mooiste doelpunt werd  
                           ons helaas ontnomen. Een perfecte crosspass van Niels  
                              van Santvoort werd uit de lucht binnen geschoten door  
                               Bart Hurkmans, maar het doelpunt werd, al dan niet  
                              onterecht, afgekeurd.  
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Someren A2 wist dat het kampioenschap binnen was en werd na rust 
wat slordiger. Yvo van Vaalen wist in 2 instanties de 6-1 binnen te 
schieten. Mooi moment in de tweede helft was dat Mike van der Loo, na 
ongeveer een jaar blessureleed, zijn rentree op de Somerense velden 
mocht maken. Het slotakkoord was voor Rowan Leenen. Hij bekroonde 
een sterke wedstrijd met een kanonskogel in de kruising. Al snel volgde 
het eindsignaal en kon de champagne ontkurkt worden. 
Na een kort feestje in de kleedkamer volgde een groot feest in de   
                                                                            kantine. Zowel de  
                                                                            ouders, de spelers als  
                                                                            de overige aanwezige  
                                                                            bezoekers waren  
                                                                            getuige van een  
                                                                            memorabele kantine-  
                                                                            avond. Rond de klok  
                                                                            van 8 uur stond de  
                                                                            platte kar ons op te   
                                                                            wachten om ons naar  
                                                                            sponsor Café d'n  
                                                                            Boemelaer te brengen.  
                                                                            Daar, waar het feest  
                                                                            verder gegaan is tot in  
                                                                            de late uurtjes. 
 
  Verslag: Tim Schuts           Foto’s: Jan van den Broek 
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UIT HET JEUGDHONK 
 

 

 
Someren C2 - Deurne C2   0-3 
 
Dit was de wedstrijd tegen de nr. 2  
van de ranglijst. Zij begonnen voort- 
varend en in de 4e minuut maakten zij de 0-1 en wat later volgde in de 24e 
minuut de 0-2 . Wij voetbalden toch niet slecht. Alleen was de tegen-
stander iets beter dan wij. Zodoende gingen we rusten met een 0-2 
achterstand. 
In het begin van de 2e helft gingen wij meer op de helft van Deurne 
voetballen wat een paar goede kansen opleverden, maar helaas ze 
gingen er niet in. We bleven goed combineren tot in de 55e minuut het 
noodlot toesloeg met een eigen goal van onze kant. Onze keeper had nog 
wel een paar goede reddingen in huis. Dus de blik is nu helemaal gericht 
op de wedstrijd tegen Asten. Want daar hebben we nog wat goed te 
maken.  
 
NWC  C2 - Someren C2     1-1 
 
In het eerste 15 minuten werd de tactiek van de leiding goed uitgevoerd 
wat resulteerde in 0-1 voor Someren. 
Na de goal zakten we langzamerhand wat terug en Asten kreeg kansen 
wat in de 31ste minuut de gelijkmaker opleverde zodat het spel tot de rust 
mooi gelijk op ging. 
Na de rust gingen wij behoorlijk van start. Maar Asten kreeg ook zijn 
kansen. In de laatste 5 minuten van de wedstrijd maakten we nog 1 goal 
en die werd helaas afgekeurd wegens buitenspel. 
Na de wedstrijd werd er geklaagd over de scheidsrechter en de 
grensrechter van Asten. Maar we zijn tevreden met het gelijke spel. 
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Mifano C2 - Someren C2   5-1 
 
In de 1ste helft kwamen wij op voorsprong , maar vlak voor rust maakten 
zij gelijk. Dus gingen we met een gelijk spel de rust in. 
Na de rust waren ze beter met de nodige kansen en dat is ook te zien aan 
de eindstand. Bij ons was de pijp zo goed als leeg. 
 
Someren C2 - Lierop C1  1-11 
 
Na 2 minuten spelen stonden wij met 0-3 achter. We hadden voor de 
wedstrijd uitleg gehad over het 4-3-3 systeem. Moeilijk, moeilijk. 
We gingen de rust in met een 0-8 ruststand. 
Na  de rust ging het iets beter. Wij maakten zelfs nog een goal. Wel wil ik 
opmerken dat onze leenkeeper een paar geweldige reddingen deed, 
anders was de stand nog hoger uitgevallen. Met nog 1 wedstrijd voor de 
winterstop is de 1ste helft van de competitie afgelopen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mierlo hout C2 - Someren C2   3-0 
 
Wij kwamen in de 1ste helft fysiek tekort. Zij maakten in de 6e minuut de 
1ste goal met een mooi afstandsschot, met later in de 12e minuut   
                                  gevolgd door de 2-0 . En dat was meteen de rust-     
                                       stand. 
                                          In de 2e helft ging het bij ons beter. Er werd   
                                             vroeg druk gezet wat resulteerde in 'n paar   
                                           doelrijke kansen, maar die werden helaas niet   
                                         verzilverd. In de laatste minuten van de wed-     
                                      strijd maakten zij nog 3-0. 
                                     Dit was de laatste competitiewedstrijd voor de   
                                       winterstop. 
 
                                         Namens de leiding, trainers en spelers wensen    
                                       wij iedereen 

 
 
                                    De Columnist van C2 
                                         Fried van Lierop 
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