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BESTUURSSTRUCTUUR SV. SOMEREN 

 
Voorzitter  Antoon Sonnemans De Heuvel 491636 
Secretaris  Nog in te vullen   
Communicatie  Mieke Hollanders  Laan ten Roode 61 490027 

Webmaster  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 Engelen Zandstraat 99 494986 

Gebouwen  Jac Boerekamp Sijlkensstraat 37 493341 
Materialen Rini Slegers Keizerstraat 48 06-13158374 
VUT ploeg Jo van Seggelen Haspelstraat 17 492586 
Poetsen gebouwen Gerard Kanters Loostreeplaan 39 494315 
Velden/vervoer Noud van Lieshout Zuiderstraat 43 494243 
Reclameborden  Jos Hurkmans Ruttenhoek 17 492364 
Bouwtekenaar  Johan lemmens Amer 54 490674 
    
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 
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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 
 
Dit is weer het februari nummer van ons clubblad. Dankzij het 
aanhoudende zachte weer is er nog geen sprake van afgelastingen en 
kan er steeds gevoetbald worden. Dat hebben we in het verleden wel 
eens anders meegemaakt. Het artikel van Henry Tinnemans dat in deze 
editie te lezen is waarin hij een oproep doet, samen met zijn compaan 
Johan Cruijf, om de winterstop op te heffen is daarom treffend gekozen. 
Tot slot wensen wij iedereen een vrolijk carnaval toe. 
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NIEUWS VAN DE LEDEN 
 

NIEUWE LEDEN               
CAT. NAAM ADRES GEBOREN TEL. 
jun F Maxim  Althuizen Beukelaar32 21-09-06 0493-473545  
jun F Pepijn  Althuizen Beukelaar32 21-09-06 0493-473545  
fun. Alexander  Bruining Kanaaldijk-Zuid 43 03-07-72 0493-473907  
jun F Meike  Deerns Spaarne 10 27-11-05 0493-470098  
jun E Kostas  Doumpas Liesberg 28 15-05-03 0493-797011  
fun. Thomas van Grootel Spaarne 13 01-05-70 0493-380931  
jun B Daantje van Helmond Kanaalstraat 37 30-12-98 0493-496293  
mini-F Bastiaan de Leeuw Kanaalstraat 6 21-05-07 0493-496476  
mini-F Koen  Sonnemans Dorpsstraat 59 23-06-08 0493-472642  
mini-F Stef  Velings Ter hofstadlaan 36a 30-08-07 0493-843490 
 
 
UITGESCHREVEN ALS LID 
CAT. NAAM  ADRES BONDSNUMMER 
jun C Tim van Asten  Bergstraat 1 MFRG68P 
fun. Rob  Linders  Keizerstraat 11 FVBH35P 
dam. Wendy v. Melis-Saasen  Jekerstraat 73 BXXZ70I 
jun D Dana  Rhoe  Leeuwerikstraat 16 PLSQ285 
jun A Lissa  Steuten  Wilbertshof 10 PDPG53K 
jun D Coen v.d. Ven  Venkelhof 5 PVLM237 
 
ADRESWIJZIGINGEN 
CAT. NAAM OUD ADRES NIEUW ADRES 

Sen. 12 Maikel Dielissen Brouwer 7 Het Eegtje 13 
Sel. Ted van Houts Dorpsstraat 19 Topaasstraat`16 
 

 

Hiermee komt het ledenaantal op 1329 
 
MEDEDELING 

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

 

In het vorige seizoen zorgde het koude weer er voor dat we van een 
mooie ijsbaan konden genieten. Vooralsnog ziet het er niet naar uit dat 
een ijsbaan in het verschiet zit, de verwachting is dat onze schaatsen in 
de doos moeten blijven.  
 
Het weer is wel prima voor alle teams om volop te trainen en te spelen. Er 
worden goede resultaten geboekt. De verlenging met de diverse trainers 
is ondertussen bekend gemaakt en we mogen zeggen, dat is goed 
nieuws! 
 
Ook bij de commissies is niet stil gezeten, er wordt achter de schermen 
hard gewerkt. Zo ook bij de herinrichting van het parkeerterrein. Het 
project vordert zodat we binnenkort over een mooi terrein beschikken met 
een veilige route voor onze fietsers en meer parkeerplaats voor de auto ‘s. 
We houden iedereen op de hoogte. 
 
Namens het bestuur, 
Mieke Hollanders 
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HARJAN DE WIT ZET HOOFDTRAINERSCHAP IN HET NIEUWE 
SEIZOEN VOORT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Harjan de Wit blijft ook komend seizoen de hoofdtrainer van ons 
vaandelteam.  
                             Dit maakte onze voorzitter op 26 januari jl. bekend   
                                                      na de thuiswedstrijd SV Someren -  
                                                        s.v. TOP. Het nieuws werd onder  
                                                          luid applaus van de aanwezigen  
                                                        ontvangen. Seizoen 2014-2015  
                                                                     wordt voor Harjan het  
                                                                       vierde seizoen als hoofd- 
                                                                         trainer van de mannen  
                                                                           van Someren 1, de  
                                                                             Blauw-Witten.  
 
                                                                            Harjan zal de koers,   
                                                                           die hij nu vaart met zijn   
                                                                          team, voortzetten. Het is 
een spelersgroep die constant in ontwikkeling is en het is voor hem 
een uitdaging om daarin de juiste match te vinden. Er is tussen hem en 
de spelers een goede chemie, die er voor zorgt dat ambitie, sportiviteit 
en spelerscollegialiteit samengaan. Ook de goede samenwerking 
binnen het kader en de club speelt een grote rol, het is prima werken 
bij SV Someren. Zijn doelstellingen, die hij samen met het kader en zijn 
team nastreeft, passen in de visie van de club.  
 
Niet alleen Harjan, maar ook het bestuur is zeer tevreden over de 
goede samenwerking. Samen hebben ze er vertrouwen in dat deze 
goede samenwerking ook in het nieuwe seizoen tot mooie resultaten 
leidt.  
 
Wij wensen Harjan, het kader en het team veel succes toe!  
 
Namens het bestuur,  
Mieke Hollanders 
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VERLENGING CONTRACT MET RUDY WETZEL 
 
In de lijn van de contractverlengingen van de afgelopen weken is ook de 
verlenging van het combi contract van Rudy Wetzel een feit. De 
bekendmaking werd gedaan door onze voorzitter op 9 februari na de 
thuiswedstrijd van Someren 2. 
 
Dit betekent dat in het seizoen 2014-2015 Rudy opnieuw de trainer van 
Someren 2 is. Het team doet het dit seizoen uitstekend en hoopt de goede 
resultaten voort te zetten. Daarnaast zet Rudy zich ook komend seizoen 
weer voor honderd procent in als jeugdtrainers coördinator. We hebben al 
gezien dat de combifunctie hem goed af gaat en dat hij volop bezig is met 
het geven van trainingsadviezen en cursussen. Deze lijn willen we als 
bestuur voortzetten om zo onze jeugd de mogelijkheid te geven naar een 
hoger plan te komen. Kennis en techniek verbeteren is iets wat algemeen 
wordt gedragen. Het is een win-win situatie, zowel voor de jeugdafdeling 
als aansluitend als er wordt overgegaan naar de senioren. 
 
We wensen Rudy veel succes toe bij zijn inspanningen voor onze 
jeugdafdeling en met Someren 2. Komend seizoen zien we met 
vertrouwen tegemoet. 
 
Namens het bestuur, 
Mieke Hollanders 
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HUUB HENDRIKS OOK IN SEIZOEN 2014-2015 TRAINER 
VROUWEN 1 
 
Op zondag 19 januari is door onze voorzitter bekend gemaakt dat Huub 
Hendriks ook het komende seizoen als trainer/coach werkzaam zal zijn bij 
het 1e vrouwen elftal van onze vereniging. Het vrouwenteam speelt 
momenteel (landelijk) 1e klasse D en stond op een verdienstelijke derde 
plaats bij aanvang van de winterstop. Ook voor wat betreft de beker is nog 
alles mogelijk.  
 
Het bestuur en Huub vertrouwen erop dat de goede samenwerking wordt 
voortgezet. We wensen Huub, het kader en het team veel succes toe. 
 
Namens het bestuur, 
Mieke Hollanders 
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DOUCHEN NA HET VOETBALLEN 
 
Het komt regelmatig voor dat spelers van onze jeugdafdeling niet douchen 
na een training of een wedstrijd. Soms is het zelfs zo dat er van een team 
meer spelers niet, dan wel douchen op het sportpark. Dit geldt voor alle 
afdelingen binnen de jeugd, van de F tot en met de A. 
 
Het lijkt misschien makkelijker en beter om uw kind meteen na een 
training of wedstrijd naar huis te laten fietsen om daar te douchen, of om 
uw kind direct in de auto mee naar huis te nemen. Toch is het beter voor 
uw zoon of dochter, als hij of zij meteen doucht na het sporten. 
 
Meerdere goede redenen. 
Waarom is het verstandig om wel te douchen na het voetballen? Er zijn 
meerdere goede redenen: 
 
1. Het is niet gezond voor een kind om bezweet op een fiets te 
stappen en sterk af te koelen. Zeker in de koudere maanden verhoogt dit 
de kans op griep en verkoudheid. 
2. Ook is het belangrijk om te weten dat juist het oude zweet zorgt 
voor mogelijke infecties en dat het bovendien stinkt. 
3. Het is beter voor je spieren als je na het voetballen doucht. Met 
een warme douche voorkom je dat je spieren te snel afkoelen en dat 
daardoor de doorbloeding ervan minder wordt. Die doorbloeding is erg 
belangrijk, omdat het ervoor zorgt dat de afvalproducten in het lichaam 
snel worden weggevoerd uit de spieren. Bovendien kun je hiermee 
blessures voorkomen. 
4. Na het sporten is je lichaam warm geworden. Deze warmte moet je 
weer kwijt. Dit gebeurt vooral via de huid (zweten). Als je een warme 
douche neemt, blijven de haarvaten in de huid langer open staan voor 
vochtafvoer. 
 
Kortom, redenen genoeg om uw kind wel te laten douchen na een 
wedstrijd of training.  
 
Bovendien hebben we als voetbalvereniging veel geld geïnvesteerd in 
goede kleedlokalen en douches op ons sportpark. Het is dan erg jammer 
als sommige douches maar door enkele spelers van een team gebruikt 
worden.  
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Elk team een eigen kleedlokaal en douche 
Bij de wedstrijden en trainingen heeft elk jeugdteam een eigen kleedlokaal 
en douche tot hun beschikking. Er kan dus eigenlijk geen reden zijn om 
daar geen gebruik van te maken. 
 
Houd de kleedlokalen netjes 
Als uw kind op het sportpark doucht, is het wel prettig als de douche en 
het kleedlokaal netjes worden achtergelaten. Er zijn binnen onze 
vereniging diverse mensen actief, die zich bezig houden met het beheer 
van de kleedlokalen. Niets is zo vervelend als dat zij na een training of 
een wedstrijd een smerig kleedlokaal aantreffen. We vragen spelers dan 
ook om de kleedlokalen netjes te houden en de schoenen buiten schoon 
te maken bij de borstels die daarvoor speciaal zijn neergezet. 
 
Peter van Enckevort 
Secretaris Jeugdcommissie SV Someren 
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WIL JIJ DE VRIJWILLIGER ZIJN DIE WE ZOEKEN! 
 
Als club willen we onze vrijwilligersschare altijd versterken. Onder het 
mom van “Vele handen maken licht werk” zijn we daarom altijd op zoek 
naar mensen die onze club een warm hart toedragen en graag hun 
steentje bijdragen. Zo bouwen we een mooie lijst op van vrijwilligers die 
elkaar kunnen ondersteunen.  
 
Vandaar dat we ook op zoek zijn naar extra vrijwilligers voor de weekend- 
en avonddiensten. Extra hulp ontlast ook de huidige vrijwilligers die zich 
altijd volop inzetten en voor wie het nooit te veel is. Verantwoordelijk werk 
want toezicht houden op de kleedlokalen en het bewaken van privé-
spullen van onze leden die trainen, is niet zomaar wat en nooit 
vanzelfsprekend. Daar moeten we goed mee omgaan, hiervoor moet 
aandacht zijn zodat iedereen zijn of haar spullen veilig kan achterlaten in 
het lokaal. 
 
Denk niet, dat is niets voor mij! Samen met een collega vrijwilliger is het 
gezellig, je maakt een praatje, drinkt samen een kop koffie en houdt 
ondertussen toezicht. Met een groter aantal vrijwilligers kan het zijn dat je 
ca. vier keer per jaar wordt ingepland. 
 
Dus, denk er eens over na om ons te komen ondersteunen! Meer 
informatie kun je inwinnen bij de commissie facilitaire zaken of bij een van 
de bestuursleden. Je bent van harte welkom. 
 
Namens het bestuur, 
Twan Engelen 
 
 
info@svsomeren.nl 
twan@engelensomeren.nl 
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MAARTEN WERTS ‘KEI VAN DE WEEK’ 
 
Voor de vierde keer dit seizoen werd een speler van ons vaandelteam 
gekozen tot ‘Kei van de Week’ bij het Eindhovens Dagblad. 
Dit keer viel de eer te beurt aan doelman Maarten Werts, die in de 
wedstrijd tegen s.v. TOP o.a. een strafschop stopte.  
Maarten kreeg 66 procent van de stemmen en bleef zijn concurrenten 
Mark van Dijk (18 procent, Gemert) en Luuk van Stiphout (16 procent, 
Brandevoort) ruim voor. 
Eerder dit seizoen werden Thijs Cortenbach, Bas Boonman en Thijs van 
Pol al gekozen tot ‘Kei van de Week’.  
  
Gerard Slegers 
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BAVARIA UNITED KWIS 
 
Afgelopen zaterdag 15 februari was er weer de Bavaria United Kwis, 
waar 17 teams vochten om kans te maken op een geheel verzorgde,  
Bundesliga wedstrijd van Borussia Monchengladbach. 
 
Twee teams eindigden samen  met dezelfde punten, maar bij de 
beslissende vraag verloren Vincent en Mike  van Bart en Mike.  
 
Op naar de volgende ronde nu, succes jongens!!!! 
 
De recreatiecommissie 
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GEWIJZIGDE SCHENKTIJDEN 
 
In tegenstelling tot eerdere berichten zijn de  
schenktijden alcohol aangepast. Zie hiervoor  
het schema. 
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JOHAN CRUIJFF EN HENRY TINNEMANS PLEITEN VOOR 
AFSCHAFFEN VAN DE WINTERSTOP 
 
 
Johan Cruijff en Henry Tinnemans pleiten voor afschaffen van de 
winterstop. 
Als het aan Johan Cruijff  en Henry Tinnemans ligt dan zal er in de 
toekomst geen winterstop meer zijn in de Nederlandse competitie. De 
voormalig speler( Johan ) van onder meer Ajax en FC Barcelona en leider 
( Henry ) van vele Somerense elftallen vinden dat de spelers gedurende 
een seizoen tot hun limiet moeten gaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
makke van het Nederlandse voetbal." 
"In Engeland kunnen ze soms doorslaan, maar het geeft wel aan waartoe 
een goed getrainde voetballer in staat is", vervolgde Johan zijn verhaal. 
"In de Premier League hoor je dan ook niemand klagen over de 
wedstrijden die eind december en begin januari worden gespeeld. 
Behalve de buitenlandse coaches. Maar de Engelse en Somerense  
(Henry ) managers en spelers? Die zijn opgevoed met het idee: “Zij vrij, 
dan spelen wij'." 
"Natuurlijk is het leuker om met de kerst thuis te zijn, maar ze worden als 
profsporter niet voor niets zeer goed betaald. Iedere Engelsman 
accepteert het ook. Spelers, fans, pers; iedereen die bij het voetbal 
betrokken is, werkt tijdens de feestdagen. Trouwens, ik kan me nog 
herinneren dat ik als speler van Barcelona oud en nieuw in Madrid 
doorbracht, omdat we op 1 januari tegen Atletico Madrid moesten spelen.  
 

 

"Ooit moest je tijdens de winter 
elke week afwachten of er wel 
gevoetbald kon worden. Daarom 
had een winterstop toen nog nut", 
aldus Cruijff en Henry in hun 
column voor het SVS clubblad. 
" Nu hebben wij vooral 
bedenkingen bij een onderbreking 
van de competitie. Die werden 
laatst versterkt toen wij lazen dat 
iemand van FC Twente het na een 
afgelaste wedstrijd had over een 
dag extra rust. In die goed bedoel-
de opmerking zit een beetje de 
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Niet leuk, maar het stadion was wel tot de nok toe gevuld. 
Dus afschaffen de winterstop.  
 
Johan Cruijff en Henry Tak 
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JEUGDTOERNOOIEN S.V. SOMEREN 2014 
  
Beste jeugdspelers, trainers, leiders, ouders en supporters, 
 
Ook dit jaar nemen onze jeugdteams deel aan diverse toernooien na 
afloop van de reguliere competitie en wordt ons traditioneel E, F en mini 
toernooi weer georganiseerd op zaterdag 24-05-2014. 
 
Onderstaand volgt een overzicht van alle uittoernooien per team en een 
overzicht van de inschrijvingen t/m 05-02-2014 voor ons E, F en mini 
toernooi.  
 
Helaas hebben we ons gepland Meiden B toernooi moeten cancelen i.v.m. 
de weinige inschrijvingen. 
 
We hebben dit jaar wel een bijzondere gast. 
Toeter van de cliniclowns zal op deze dag aanwezig zijn en er zal dan 
gelegenheid zijn om de stichting cliniclowns te steunen en er zelf ook nog 
plezier van te hebben.   
  
Toon van Maris 
Toernooicoördinator 
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OVERZICHT JEUGDTOERNOOIEN VOORJAAR 2014 
 

ZATERDAG 24 MEI VOOR ALLE E, F EN MINI TEAMS THUIS-
TOERNOOI  
 
Het geplande B-meisjes toernooi gaat niet door i.v.m. te weinig 
inschrijvingen 
 
Teams kunnen afhankelijk van hun aanvraag deelnemen aan meerdere 
toernooien 
 
Alle toernooien zijn door de verenigingen bevestigd. 
 
Datum  Dag  Team  Vereniging 
25-05  Zo  A 2  Bruheze 
23-05  Vr - avond A 3  S.V.S.H. 
30-05  Vr- middag A 4  Budel 
31-05  Za  B 2  Budel 
17-05  Za  B 3  DBS Aalst (Eindhoven) 
24-05  Za  B 4  Sparta ‘25 
31-05  Za  B 4  Best Vooruit 
31-05  Za  B 5  DEES Wintelre 
 
Voor meisjes B zijn we nog op zoek naar een toernooi in de regio 
 
24-05  Za  C 1  Oirschot Vooruit 
25-05  Zo  C 2  S.V.S.H. 
24-05  Za  C 3  Lierop 
24-05  Za  C 4  N.W.C. 
01-06  Zo  C 4  Nuenen 
07-06  Za  C 4  ONDO 
24-05  Za  C 5  Lierop 
31-05  Za  C 5  Gemert 
24-05  Za  D 1  Laar 
31-05  Za  D 1  Budel 
25-05  Zo  D 2  Maarheeze 
31-05  Za  D 3  Lierop 
07-06  Za  D 3  ODA Weert 
24-05  Za  D 4  Laar 
31-05  Za  D 4  ONDO 
07-06  Za  D 5  ODA Weert 
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24-05  Za  D 5  S.V.S.H. 
24-05  Za  D 6  Laar 
31-05  Za  D 6  DEES Wintelre 
07-06  Za  E 1  Brandevoort 
31-05  Za  E 2  Best Vooruit 
07-06  Za  E 2  Blauw Geel Veghel 
17-05  Za  E 3  Z.S.V. Zeilberg 
17-05  Za  E 4  Z.S.V. Zeilberg 
07-06  Za  E 4  Brandevoort 
31-05  Za  E 5  S.V.S.H. 
31-05  Za  E 6  S.V.S.H. 
17-05  Za  F 1  Z.S.V. Zeilberg 
01-06  Za  F 1  Budel 
01-06  Zo  F 2  Lierop 
07-06  Za  F 3  Brandevoort 
17-05  Za  F 4  Schijndel 
01-06  Zo  F 5  ONDO 
17-05  Za  F 6  Rood Wit ‘62 
29-05  Do – Hemelv.  F 6  DEES Wintelre 
07-06  Za  F 7  Mierlo Hout  
(Mariahout toernooi gaat niet door) 
01-06  Zo  F eerste jaars toernooi Helmond Sport 
01-06  Za  Mini 1 + 2 Lierop 
01-06  Zo  Mini 3 + 4 S.V.S.H. 
14-06  Za  Mini 3 + 4 Sterksel 
 
Voor A 1 en B 1 zijn nog geen toernooien gepland i.v.m. de grote 
aanwezige kans op een nacompetitie. 
 

Inschrijvingen voor E,F en Mini toernooi SV Someren op 24 Mei 2013 
Stand per 05-02-2014 

 
E – toernooi (33  teams) 

Someren E 1 t/m E 6, SV Ouderkerk aan de Amstel E 2 t/m E 7 en ME 1 
en ME 2, Budel E 1,  

Merefeldia E 1 t/m E 6, Brandevoort E2, E5 en E 6, S.V.S.H. E 2, N.L.C. 
’03 Den Bosch E 1, 

Z.S.E. E 3, SV Venray E 4, ODA Weert E 2, N.W.C. E 4, Liessel E 2 en E 
3, De Valk E 2,  
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F – toernooi (31  teams) 
Stand per 05-02-2014 

Someren F 1 t/m F 7, SV Ouderkerk aan de Amstel F 1 en F 2, Merefeldia 
F 1 t/m F 7, 

Brandevoort F 4, F 10, F 15, S.V.S.H. F 1, Z.S.V. F 3, vv Acht F 4, A.S.V. 
’33 F 2 en F 3, 

Oirschot Vooruit F 1, SV Venray F 3, FC Eindhoven F 5, Liessel F 3, 
Heeze F 2 en F 3, Sterksel F 

 
Mini – toernooi (12  teams) 

Stand per 05-02-2014 
Someren mini 1 t/m 4, Avesteijn mini 3, Ysselsteyn mini 1 en 2, DOSL 

mini 1 en 2, 
Liessel mini 1, Lierop mini 1, Sterksel mini 1 
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DE MASCOTTE 
 

Ik was mascotte op zondag 26 januari. Het was heel erg koud die 
dag dus kreeg ik 2 jassen aan. Een tot aan m ǹ middel en een tot 
aan m ǹ enkels. Someren moest tegen TOP. Ik moest naar de 
bestuurskamer om met iedereen kennis te maken. Daarna ging ik 
mee de warming-up doen (over trappen met wisselspelers ). De 
wedstrijd begon en ik mocht in de dug-out zitten. Het was een 
hele mooie wedstrijd en vooral een goede goal van Ravid, want 
hij is eigenlijk links maar schoot met rechts in de goal. Ten 
slotte kreeg ik nog een verrassing. Ik vond het erg leuk en 
gezellig! 
 

                                                        Evi Bouwmans 
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UIT HET JEUGDHONK 
 
Someren C2 - Bladella C2   2-1 
 
Voordat de 1ste oefenwedstrijd van het nieuwe jaar begon had een speler 
van ons het klaargespeeld dat we op veld 3 i.p.v. veld 8 konden spelen. 
De eerste 10 minuten waren we nog niet goed met voetballen bezig. Maar 
daarna begon het wat te lopen en er werd goed gecombineerd wat 
resulteerde in een 1-0 voorsprong door een prima genomen vrije trap 
vanaf  ± 20 meter. 
En we bleven combineren en maakten kans om nog verder uit te lopen. 
De ruststand was dus 1-0. 
Na de rust gingen we gewoon door met combineren en snelle driehoekjes 
maken. 
We kregen heel veel kansen om de voorsprong uit te bouwen. En ja in de 
22ste minuut kwam eindelijk die 2-0 op het scorebord. De tegengoal was 
een zwak moment van onze kant. 
De scheidsrechter floot een goede wedstrijd. De eindstand was 2-1. 
 
Someren C2 - Brabantia C2  5-2 
 
Wij begonnen de wedstrijd met druk te zetten op de tegenstander en 
daardoor maakten zij na 2 minuten de 1-0 voor ons door een eigen 
doelpunt. 
Op een gegeven moment haalde de leider van de tegenpartij een speler 
van het veld en omdat ze geen wissels hadden stonden zij nog met 10 
man. Wij hadden soms goede combinaties en daaruit kwam in de 25ste 
minuut de 2-0 uit. En met die stand gingen we rusten. 
In de 2e helft waren wij in de eerste 20 minuten de betere ploeg. 
Wij scoorden in de 6e,7e en 19e minuut. En toen zakten wij terug 
(conditie). Daardoor kregen zij meerdere kansen waarvan zij er 2 
verzilverden. 
Het grootste gedeelte van de 2e helft speelden zij weer met 11 man, maar 
de achterstand was voor hen niet meer in te halen. Dit was de laatste 
oefenwedstrijd voor het begin van de 2e helft van de competitie. 
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Someren C2 - Sparta 25 C2  1-6 
 
Wij zijn vanaf nu begonnen met een nieuwe hoofdcoach/trainer en een 
nieuwe assistent plus nog een eventuele invaller, heren succes met dit 
team. 
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Nu de wedstrijd. In de 1ste helft stonden we na 20 minuten al met 0-4 
achter. We speelden niet slecht alleen maakten zij de geboden kansen 
goed af. Ook speelden zij beter. 
Na de rust was er een opleving aan onze kant. Het leverde ons die ene 
goal op na een lange pass van achteruit. En daarna namen zij het weer 
over en dat leverde hen 2 goals op. Helaas een verloren wedstrijd. Op 
naar de volgende wedstrijd. 
 
 
 
De columnist van C2 
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