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BESTUURSSTRUCTUUR SV SOMEREN 

 
Voorzitter  Antoon Sonnemans De Heuvel 491636 
Secretaris  Peter v. Enckevort Kuinder 6 06-42720500 
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 
 Bart Broos Groeningen 20 496321 
    
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 490648 
Sponsorcommissie  José Kusters Waver 13 495511 
Kienen en entree Noud van Lieshout Zuiderstraat 43 494243 
    
Alg. ledenzaken  Wiljan Raijmakers Pasakker 106 493291 
Recreatiecommissie  Benny de Louw Sparrestraat 6 495549 
Ledenattenties  Nelly van Lieshout Zuiderstraat 43 494243 
    
Seniorenvoetbal  VOLGT VOLGT VOLGT 
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 Berry Jacobs De Aa 2 06-51008297 
Secretaris Mart Sanders Lieropsedijk 68 0492-331790 

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 Hans Rutten Ter Hofstadlaan 7a 06-53621153 
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 
 
Hopelijk is iedereen na een welverdiende vakantie voldoende op krachten 
gekomen om in dit nieuwe voetbalseizoen weer volop van leer te trekken. 
Na de euforie bij het behalen van de derde plek tijdens het WK in Brazilië 
volgde een nationale ramp toen een vliegtuig van Malaysia Airways met 
veel landgenoten aan boord werd neergehaald boven de Oekraïne. In het 
leven liggen vreugde en verdriet vaak dicht bij elkaar. 
De redactie hoopt dat, nu Fried van Lierop er mee is opgehouden, andere 
jeugdleiders de draad oppakken zodat ook in dit seizoen artikelen 
verschijnen over onze jeugd. Uit ervaring weet ik dat dit door onze jonge 
spelers zeer op prijs wordt gesteld. 
In deze editie van het clubblad is een uitgebreid artikel te lezen over de 
herziening van de strafcodes in het amateurvoetbal. 
Tot slot wenst de redactie iedereen, actief of passief, een heel fijn en 
sportief seizoen toe. 
 
 

 
 

Dit mag dus niet meer volgens de nieuwe strafcodes 
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NIEUWS VAN DE LEDEN 
 
NIEUWE LEDEN               
CAT. NAAM ADRES GEBOREN TEL. 
jun D Phumiphat  Arsasana Kolerhof 26 09-10-03 0493-330151  

jun F Daan  Bakermans Donge 6 03-12-07 0493-712357  

jun E Dave  Beeris Walstraat 17 26-04-05 0493-471847  

sen10 Marco  Bekx Helmkruid 11 01-02-93 0493-840689  

jun F Fenne  Berkvens Spaarne 60 06-03-07 0493-490510  

mini-F Dirk van Dam Slievenstraat 61 14-01-09   

jun F Tim van Dam Slievenstraat 61 13-05-07   

mini-F Lars  Dijstelblom Beusakker 6 05-02-09   

dam. Christa  Eggers Hennepstraat 6 20-01-89   

jun F Mortaza  Faqiri Keizersmantel 12 22-01-07 0493-381857  

jun B Suzan  Hamacher Rei 9 09-11-98 0493-490097  

jun F Emma  Hendriks Zandstraat 20 12-01-06   

jun F Daan  Kengen Swaanesdries 8 12-09-06 0493-479661  

jun F Tygo van Kol Dommel 4 31-07-07   

jun E Willem  Leenen Dommel 35 26-01-05 0493-496928  

jun B Guilion  Leyten Kuilerstraat 12 17-02-99 0493-492066  

mini-F Tijn  Martens Walstraat 19 06-08-09 0493-841070  

fun. Paul  Mengde Schutter 33 22-03-71 0493-689708  

jun F Stan de Rooy Slinge 7 30-06-06 0493-479260  

fun. Theo  Scheepers Amalia van Solmsstraat 6 01-12-62 0495-543632  

jun E Joran  Sonnemans Laan ten Roode 27 28-02-04 0493-472372  

mini-F Olaf  Sonnemans Laan ten Roode 27 30-01-08 0493-472372  

jun F Sara  Sonnemans Dorpsstraat 59 05-10-06 0493-472642  

jun D Nick  Tielen Musschotseweg 7 27-08-03 0493-470313  

jun F Marijn  Valk Deken Brantsstraat 9 19-07-06 0493-380409  

fun. Anton  Verhees Heikantstraat 11 17-03-68 0493-491611  

jun F Sem  Voermans Waalseweg 10 14-06-07 0493-472754  

jun F Levi van Vuurden Postheuvel 4 20-09-07 0493-845160  

jun F Maud van der Wallen Biesveld 20 13-07-06   
jun B Danny  Welten Harmonielaan 8 17-03-98 0493-490399  

jun C David de Wit Beukelaar 31 04-09-01        0493-471558 

 

UITGESCHREVEN ALS LID  
CAT. NAAM ADRES BONDSNUMMER 
jun D Emma van Besouw Beukelaar 24 NWMP59T 

sen14 Lars van Bladel Wilbertshof 10 FXJW72H 

don- Finn  Boerekamp Kuilerstraat 16 PBTQ22W 

jun F Robbe  Boerekamp Kuilerstraat 16 PBTQ21V 

fun. Arno v.d. Boomen Avennelaan 6 BYFX093 

jun A Geert v.d. Boomen ter Craene 2 FYQZ229 

jun C Lucas  Bukkems Heikantstraat 38 NTXV56W 
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jun A Sven  Deerns Keizerstraat 54 GLZV78B 

sen14 Jeroen v.d. Eerenbeemt Brinkweg 17 FRPD25M 

sen14 Dirk van Eijk Hoevenstraat 6 FXZK61V 

don+ Eric v.d. Eijnden Ekkert 4 FLZC785 

jun D Jan v.d. Elzen Heikantstraat 54 MMHP508 

jun B Bart  Engelen Kanaalstraat 17 MGZL77H 

sen. Willem  Heyligers Laarbroek 14 NZHG22Y 

sen15 Antoon van Hout de Stoelenmatter 4 FYQX97P 

fun. Marcel  Klaus Dommel 27 MBLV16V 

vet Marcel van Kol Dommel 4 FKYY47J 

mini-F Stef  Kuilder Morgenrood 23 QKRR75H 

jun D Joy  Kuipers Liesberg 27 PCNB95I 

jun D Jesper van Leeuwen Speelheuvelplein 8 MHWB93R 

jun C Luc  Lemmen Heideblauwtje 2 MDTZ13O 

fun. Laurens van Lierop Boerenkamplaan 25 NLMB37Y 

don. Harrie  Martens ter Hofstadlaan 44 SVSomeren 

dam. Maartje  Poell Eisenhowerstraat 33 FKQC70Z 

jun A Kashef  Rauf Boletenplein 34 GNGG49L 

jun D Jessy v.d. Reek Zilveren Maan 44 MLGF19T 

jun D Usher  Sirvania Dagpauwoog 10 MGGN82S 

sen14 Marco  Slegers Ruiter 21 FRRQ91G 

sen12 Aad  Smits Hoevenstraat 119 FFMZ59Q 

jun A Boby van Tol Houtbroekdijk 15 GGBK35O 

don- Daan van Zoggel Dorpsweg 28 MHSS96J 

 
ADRESWIJZIGINGEN 
CAT. NAAM OUD ADRES NIEUW ADRES 
jun. F Bram Peeters Molsterstraat 6a de Stappert 6 

fun. Jan Verberne Julianapark 5 Postelstraat 11d 

Sen.07 Paul Haazen Korteweg 12A Postelstraat 15m 

Sen.07 Frank van Horrik Zilveren Maan 13 Avennelaan 21 

Sen.07 Jeroen van Lierop Dilmanshof 35 Geerkesweg 7 

Sen.07 Barry Schmitz Amer 8 Nieuwstraat 42 

Sen.07 Jan Verhees Bongerd 4 Hageheld 33 

Sen.07 Jasper Veltman Zandstraat 33 Borgerstraat 224-1 

Sel. Pim van Otterdijk Hoormanstraat 13 Postelstraat 11C 

Sel. Mike v.d. Loo Dommel 10 Klotterstraat 4 

Sel. Ties Steenstra Haspelstraat 29 Grouw 12 

OVERSCHRIJVING 
Luc Lemmen van SV Someren naar Sparta'18 

Nathalie Kivits van SV Someren naar SJVV 

Marco Bekx van Olympia Boys naar SV Someren 

Danny Welten van SSE naar SV Someren 

Guilion Leyten van SVSH naar SV Someren 

Eline van Meijl van SV Someren naar Dosl 
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MEDEDELING 

 
S.v.p. alle wijzigingen o.a.  afmelden, adres en of functie 
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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BERICHTEN VAN HET HOOFDBESTUUR 
 
We zijn weer van start gegaan. Een nieuw seizoen met nieuwe kansen 
voor alle teams met ondersteuning van onze trouwe supporters. Allemaal 
veel succes, maak er als team een sportief en mooi seizoen van! 
 
Op 18 september jl. zijn tijdens de jaarvergadering Antoon Sonnemans 
(voorzitter), Will van Otterdijk (penningmeester) en Wiljan Raijmakers 
(algemene ledenzaken/vice voorzitter) herkozen als bestuurslid. Peter van 
Enckevort is door de aanwezige leden verkozen als secretaris van onze 
vereniging. Berry Jacobs is Marnie Meulendijks opgevolgd als bestuurslid 
junioren/voorzitter jeugdafdeling. Binnenkort wordt het nieuwe bestuurslid 
senioren bekend als opvolger van Corné Kuepers. Als bestuur zijn we 
weer volop aan de slag met de diverse verenigingszaken. Wij houden 
iedereen graag op de hoogte. Zijn er vragen, aarzel dan niet om het ons te 
vragen, wij zijn jullie graag van dienst. 
 
Beste vrijwilligers, ook dit jaar doen we een beroep op allen want we 
kunnen niet zonder jullie hulp. Allemaal weer veel succes, heb er plezier 
in! Ben je nog geen vrijwilliger en is er interesse informeer dan eens bij de 
commissies of het bestuur. Welkom! 
 
Namens het bestuur, 
Mieke Hollanders 
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MUTATIES JEUGDAFDELING 
 
Woensdag 10 september tijdens de leiders/ trainers vergadering hebben 
er enkele bestuursmutaties plaatsgevonden. Voorzitter Marnie 
Meulendijks heeft het stokje over gedragen aan Berry Jacobs, Hans 
Rutten, heeft de functie van groepsleider C overgenomen van Toon van 
Otterdijk en Mart Roijakkers groepstrainer A heeft ook afscheid genomen, 
alleen is daar nog geen vervanger voor gevonden.  
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NIEUW PARKEERTERREIN VOOR SV SOMEREN 
 
Op zaterdag 13 september werd het volledig gerenoveerde en uitgebreide 
parkeerterrein van SV Someren officieel in gebruik genomen. Dat viel 
samen met de viering van het zeventigjarige bestaan van de vereniging. 
De openingshandeling werd verricht door jubilaris Remy Lammers, lid 
vanaf de oprichting in 1944.  
 

 
 
SV Someren maakte in de afgelopen decennia een stevige groei door van 
het aantal leden. In de laatste twintig jaar verdubbelde het ledenaantal van 
670 tot ruim 1300. Door die forse groei moest ook de sportaccommodatie 
herhaaldelijk worden uitgebreid en aangepast. Het uit 1968 daterende 
parkeerterrein bleef daar bij achter en het gebrek aan parkeerplaatsen 
was elk voetbalweekend voelbaar. Daarom besloot de gemeente 
Someren een budget beschikbaar te stellen voor uitbreiding.  
 
Dankzij de medewerking van Stratenmakersbedrijf Hans Feijen, andere 
Somerense bedrijven en vrijwilligers is met de beschikbare middelen zelfs 
een volledige renovatie van het parkeerterrein gerealiseerd. Het terrein 
telde aanvankelijk 105 deugdelijke parkeerplaatsen, waar er later 40 bij 
kwamen op een verhoogd deel. Nu zijn er 182 parkeerplekken, met 
daarnaast een veilig fietspad en een nieuwe entree. Ook is een volledige 
afwatering gerealiseerd conform de nieuwe richtlijnen. 
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In zijn openingstoespraak bedankte voorzitter Anton Sonnemans de 
gemeente (vertegenwoordigd door wethouder Theo Maas en Gerard 
Lomans) en alle medewerkers aan het project, met name de firma Feijen. 
Hij gaf aan erg blij te zijn met het resultaat, hoewel het parkeerterrein vaak 
nog te klein is, zeker bij grotere evenementen. Gelukkig kan SV Someren 
in voorkomende gevallen een beroep doen op buurman Johan Maas, die 
waar mogelijk zijn weiland beschikbaar stelt als extra parkeergelegenheid. 
 
 Verslag: Gerard Slegers 
 Foto's: Jan van den Broek 
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OVERLEG SENIORENCOMMISSIE 21 AUGUSTUS 2014 
 
1. De pasjes van Someren 5 zijn al door Huub afgegeven. 
 
2. De spelerspasjes zijn donderdagavond door de ledenadministrateur 
Thieu van Lierop afgegeven en kunnen worden opgehaald op de 
Potacker. 
 
3. Op de zondagen 24 en 31 augustus is Noud van Lieshout op de 
Potacker aanwezig en kan er materiaal gevraagd en geruild worden. 
 
4. Het werkschema voor de zaterdagochtend is gemaild naar alle leiders. 
Probeer genoeg mensen te krijgen voor deze korte werkbeurten. 
 
5. De openstaande lijst met spelers die zich niet afgemeld hebben en 
waarvan we niet weten wat ze willen, is doorgenomen. Hafid Zeroual gaat 
naar het 5e en Toon Hurkmans speelt in het 14e. De rest is gestopt. 
 
6. Alle wijzigingen in de persoonlijke gegevens van de spelers meteen 
doormailen naar info@taksomeren.nl en naar 
ledenadministratie@svsomeren.nl. 
 
7. Er staan reservespelers bij sommige elftallen en die krijgen er dus geen 
nieuwe spelers bij. 
 
8. Corné Kuepers stopt ermee. Zijn vervanger komt na de winterstop. 
 
9. Er zijn enkele teams, o.a. het 13e, die krap in de spelers zitten en 
gebruik moeten maken van spelers van andere teams. Wij verwachten dat 
de leiders van andere teams hun spelers verplichten om, indien nodig, 
mee te spelen bij een ander team. 
Voor zover we constateren heeft alleen Someren 13 te weinig spelers. We 
gaan een schema maken waarin staat dat elk team tot de winterstop 2 
spelers voor dat team beschikbaar stelt. Er wordt verwacht dat alle spelers 
meewerken aan dit systeem. De leiders bepalen welke 2 spelers dit zijn 
en als de gekozen spelers weigeren of zich afmelden mag er een 
schorsing worden opgelegd. 
 
10. Piet Timmermans zal de nieuwe regels van de scheidsrechters 
doormailen. 
 

mailto:info@taksomeren.nl
mailto:ledenadministratie@svsomeren.nl
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11. Rondvraag/mededelingen: 
- Someren 6 gaat, i.p.v. Someren 9 naar de 6e klasse. 
- Verzoek om na de thuiswedstrijden het kleedlokaal op te ruimen. 
Afgelopen seizoen was het na de wedstrijd vaak een gigantische puin-
hoop en daar moet verandering in komen. 
- Er zijn 3 wedstrijden voor het bekerprogramma. Hou het programma dus 
goed in de gaten. 
 
Iedereen veel succes en hopelijk weer veel kampioenen. 
 
Henry Tinnemans en Frans van Lieshout namens de seniorencommissie, 
Corné Kuepers namens het bestuur en Piet Timmermans namens de 
scheidsrechters. 
 

 
                                    De 3 toptrainers van Nederland 
 
Na vele jaren zijn Johan C. en Henry T. gestopt, zij geven nu adviezen  
Vanaf de zijkant van het veld. 
Louis v G. zit nog in Engeland, maar de collega-coaches hebben hem 
geadviseerd gewoon te stoppen want dat heeft toch geen zin om daar te 
werken, met de slappe instelling van die zwaar overbetaalde spelers.  
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OVERLEG SENIORENCOMMISSIE 18 SEPTEMBER 2014  
 
1. We hebben geprobeerd om 3 jeugdspelers bij het 13e elftal te zetten, 
maar deze spelers hebben een verzoek voor dispensatie ingediend en 
blijven dus bij de junioren. 
2. Speler Alex van de Eijnden is bij het 13e gezet, met het verzoek hem te 
bellen, dit is niet gebeurd. Het team moest uit voetballen en hij stond op 
de Potacker. Nogmaals een email verzonden met het verzoek hem te 
bellen, weer niet gebeurd en nu wil hij naar een ander elftal. De gebroe-
ders Raijmakers geven aan dat hij bij het 10 de elftal kan spelen en gaan 
hem benaderen 
3. We hebben nu elke week 2 spelers ingepland bij het 13e team. Dus 
hopelijk hebben ze er nu genoeg. We hopen dat alle teams hieraan mee 
kunnen en willen werken.  
4. De zaterdagwerkbeurten komen eraan. Deze lijst is naar iedereen 
verzonden. Zorg er dus voor dat je genoeg mensen hebt als jouw team 
aan de beurt is. 
5. Als je spelers tekort hebt kun je andere teams benaderen, maar dit kan 
alleen in overleg met de leiders van het desbetreffende team. 
Er zijn wat zaken fout gegaan die nu even door Ton van Houts worden 
toegelicht: de leiders van het 9e zijn niet te spreken over de handelswijze 
van het 13e en 5e team en hebben besloten om voorlopig geen spelers uit 
te lenen aan deze twee teams!! 
6. Mededelingen van het bestuur: niemand aanwezig, dus geen 
mededelingen. 
Hans v. Sanvoort gaf aan dat het 4de en het 5de team spelers kunnen 
hebben van het 3de elftal, indien nodig hem even bellen. 
7. Mededelingen van de scheidsrechters: Piet heeft niets te melden, 
alleen dat de scheidsrechters een mooie jas krijgen!! 
8. Rondvraag/mededelingen:  
- Youness Bouterfass heeft een wedstrijdbal die niet goed is en heeft dit 
overlegd met Noud maar die vond de bal wel goed. Advies om deze bal 
toch proberen te ruilen. 
- Verzoek om regelmatig van veld te wisselen. Dus niet een team elke 
week op hetzelfde veld laten spelen. 
- Als de spelerslijst in het computersysteem niet juist is, de foutjes 
doorgeven zodat de lijst, in overleg met Frans van Lieshout of Bart Werts, 
aangepast kan worden. 
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Hieronder staan de namen en nummers van de leiders met wie je contact 
kunt opnemen bij vragen of het lenen van spelers. 
Het is niet de taak van het bestuur om spelers te regelen, dit moeten de 
leiders zelf doen. 
 
LEIDERS EN TELEFOONNUMMERS: 
 
Someren 4 Ruud van de Boomen 0493-471184 
Someren 5 Huub van de Boomen 06-13202045 
Someren 6 Mark Meeuws 06-13324878 
Someren 7 Hans van de Akker 06-51837918 
Someren 8 Remmert van Tol 06-11886572 
Someren 9 Ton van Houts 06-20798603 
Someren 10 Carel Raijmakers 06-30736453 
Someren 11 Carlo Sleegers 0493-495345 
Someren 12 Thijs Meeuws 06-23370588 
Someren 13 Lilian Haazen 06-28853869 
Someren 14 Younes Bouterfass 06-14689368 
 
TOT SLOT WENSEN WE IEDEREEN EEN FIJNE KERMIS  
 
Henry Tinnemans en Frans van Lieshout namens de seniorencommissie, 
Corné Kuepers namens het bestuur en Piet Timmermans namens de 
scheidsrechters. 
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TWEE SCHEIDENDE BESTUURSLEDEN TIJDENS 
JAARVERGADERING 
 
Geheel volgens traditie is de derde donderdag van september ingeruimd 
ten behoeve van de jaarvergadering, dit jaar op 18 september. Op deze 
avond is afscheid genomen van twee bestuursleden. Marnie Meulendijks 
als bestuurslid/voorzitter van de jeugdafdeling en Corné Kuepers als 
bestuurslid seniorenafdeling. Voorzitter Antoon Sonnemans keek samen 
met hen en de aanwezigen terug op een mooie tijd waarin onder veel 
enthousiasme veel is gedaan. Antoon bedankte beiden voor hun inzet en 
betrokkenheid binnen het bestuur en de vereniging. Uit zijn handen was er 
een attentie, bloemen en een groot applaus van de aanwezige leden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het jeugdbestuur en ook het bestuur waren hem tot steun en hielpen hem 
waar nodig. Marnie, bedankt, we hopen je nog vaak te zien op onze club 
als supporter en wie weet in een nieuwe functie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                            Marnie is in 2009 toegetreden tot het hoofdbe- 
                                              stuur als bestuurslid van de jeugdafdeling.  
                                            Voorzitter van de jeugdafdeling is een pittige  
                                                      taak, er komt veel bij kijken en alle disci- 
                                                       plines moeten de aandacht krijgen. Van  
                                                      deze taak heeft Marnie zich met verve  
                                                      gekweten, enthousiast en met toewij- 
                                                       ding. Hij draagt de jeugd een warm hart  
                                                     toe, dat zie je in alles wat hij doet. De  
                                                    ziekte en het overlijden van zijn vrouw 
Nolly, ook een echt clubmens, was een moeilijke tijd voor hem. 

 

Corné is in 2010 aangesloten bij het bestuur als bestuurslid senioren. Een 
functie met eveneens veel verantwoording. Altijd  
in actie voor alle selectieteams, de overige  
seniorenteams, de scheidsrechters,  
voetbaltechnische zaken en noem  
maar op. Corné deed het zichtbaar met  
plezier en kenmerkte zich door zijn positieve  
instelling, accuratesse en geestdrift. Altijd op  
het veld om te genieten van het spelletje of om  
iets te regelen. We zullen Corné en Rian nog  
vaak zien als toeschouwer van dochter Romy of  
als supporters van Someren, een echte  
voetbalfamilie!  
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Corné ook jij bedankt, je blijft actief, ook jou blijven we graag zien bij onze 
club.  
 
Bestuursleden Antoon Sonnemans (voorzitter), Will van Otterdijk 
(penningmeester) en Wiljan Raijmakers (alg. ledenzaken) waren aftredend 
en verkiesbaar. Allen zijn door de aanwezige leden voor 3 jaar verkozen. 
Voor de functie van secretaris was verkiesbaar Peter van Enckevort. 
Onder applaus is hij door de aanwezige leden gekozen tot de nieuwe 
secretaris voor een periode van 3 jaar. Heren, allemaal gefeliciteerd! 
 
Aansluitend is het SV Someren Onlinesysteem officieel in gebruik 
genomen. Het programma biedt een heel scala aan opleiding voor onze 
totale jeugdafdeling. Een programma met hoge verwachtingen, waarvan 
de jeugd zeker gaat profiteren! 
 
Namens het bestuur, 
Mieke Hollanders 
 
Foto ’s Jan van den Broek 
 
 

 
 



32 

 
 
 



33 

HERZIENING STRAFCODES IN HET AMATEURVOETBAL 
Bron:  KNVB 
 
Naast een wijziging in het verzenden van tuchtrechtelijke mededelingen 
aan leden van verenigingen en uitbreiding van het schikkingsvoorstel, kent 
tuchtzaken amateurvoetbal per 1 juli 2014 (seizoen 2014/’15) nog een 
wezenlijke verandering: een herziening van de strafcodes. 
Tot dusver konden scheidsrechters bij het invullen van het 
wedstrijdformulier kiezen uit 46 strafcodes; twintig voor gele kaarten en 26 
voor rode kaarten. Vanaf 2014/’15 gaat het aantal strafcodes naar acht. 
Alle gele kaarten worden ondergebracht in één strafcode, voor de directe 
rode kaarten bestaan vanaf het nieuwe seizoen nog maar zes codes. 
Daarnaast is er de code ‘Overige overtredingen begaan door 
teamofficials’. 
 
Eenvoudiger, sneller en herkenbaarder 
In aanvulling hierop zijn er eenvoudig in te vullen (gesloten) 
specificatievragen, waarna er een doorgaans voldoende helder beeld 
ontstaat van de bijbehorende overtreding. Hierdoor worden er voor de 
meeste overtredingen geen aanvullende rapportages van  
(assistent)-cheidsrechters meer verlangd. 
Bovendien sluiten de benamingen van de nieuwe strafcodes beter aan bij 
het herkenbare (spelregel)taalgebruik uit het Spelregelboek. De 
vereenvoudigingen maken het voor scheidsrechters sneller en makkelijker 
om op het digitale wedstrijdformulier (DWF) de juiste strafcodes in te 
vullen. 
 
De acht strafcodes op een rij: 
Strafcode 1: Gele kaart. 
Strafcode 2: Voorkomen van een doelpunt of ontnemen van een duidelijke 
scoringskans. 
Strafcode 3: Ernstig gemeen spel (tijdens een duel om de bal). 
Strafcode 4: Gewelddadige handeling (buiten een duel om de bal). 
Strafcode 5: Beledigen. 
Strafcode 6: Bedreigen. 
Strafcode 7: Spuwen. 
Strafcode 8: Overige overtredingen begaan door teamofficials. 
 
Peter van Enckevort 
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STRAFCODES: TOELICHTING VOOR SCHEIDSRECHTERS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              Strafcode 1 - Gele kaart 
                                              Een speler ontvangt een waarschuwing  
                                              en wordt de gele kaart getoond, indien hij  
                                              één van de zeven hieronder volgende over-                
                                              tredingen begaat: 
 
                                                       1. Onsportief gedrag vertoont (zie  
                                                        toelichting); 
                                                       2. Door woord of gebaar toont het niet  
                                                       eens te zijn met een beslissing van  
                                                       de scheidsrechter; 
3. Herhaaldelijk de spelregels overtreedt; 
4. De uitvoering van een spelhervatting vertraagt; 
5. Niet de vereiste afstand in acht neemt bij een hoekschop, vrije schop 
of inworp; 
6. Het speelveld (opnieuw) betreedt zonder toestemming van de 
scheidsrechter; 
7. Doelbewust het speelveld verlaat zonder toestemming van de   
    scheidsrechter. 
 
Een wisselspeler, gewisselde speler of teamofficial (amateurvoetbal) 
ontvangt een waarschuwing en wordt de gele kaart getoond, indien hij 
één van de volgende drie overtredingen maakt: 
1. Onsportief gedrag; 
2. Door woord of gebaar toont het niet eens te zijn met een beslissing 
van de scheidsrechter; 
3. De uitvoering van een spelhervatting vertraagt. 
 
Wanneer een wisselspeler of gewisselde speler het speelveld betreedt 
zonder toestemming van de scheidsrechter: 
• Moet de scheidsrechter het spel onderbreken (dit hoeft niet direct 
wanneer betrokkene niet ingrijpt in het spel of wanneer de voordeelregel 
kan worden toegepast); 
• Moet de scheidsrechter hem waarschuwen wegens onsportief gedrag 
door het tonen van de gele kaart; 
• Moet de speler het speelveld verlaten (terug naar de instructiezone). 
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Toelichting onsportief gedrag: 
 
• Een overtreding, die bestraft moeten worden met een directe vrije schop, 
op onbesuisde wijze begaan (onbesuisd = handelen zonder het gevaar of 
de gevolgen voor de tegenstander in ogenschouw te nemen); 
• Een overtreding begaan, met de tactische bedoeling om een 
veelbelovende aanval te voorkomen of te onderbreken; 
• Een tegenstander vasthouden, met de tactische bedoeling om de 
tegenstander bij de bal weg te trekken, of om te voorkomen dat de 
tegenstander bij de bal kan komen; 
• Opzettelijk hands maken, om te voorkomen dat een tegenstander in 
balbezit komt of een aanval kan opzetten (behalve de doelverdediger in 
zijn eigen strafschopgebied); 
• Opzettelijk hands maken, in een poging om een doelpunt te scoren 
(ongeacht of de poging succesvol is of niet); 
• Proberen de scheidsrechter te misleiden, door een blessure voor te 
wenden of te doen alsof er een overtreding is begaan 
(schwalbe/misleiding); 
• Tijdens het spel met de doelverdediger van plaats wisselen, of dit doen 
zonder toestemming van de scheidsrechter; 
• Zich gedragen op een wijze die geen respect voor het spel toont; 
• de bal spelen tijdens het verlaten van het speelveld, nadat al door de 
scheidsrechter toestemming is verleend om het speelveld te verlaten; 
• Een tegenstander verbaal afleiden tijdens het spel of bij een 
spelhervatting; 
• Niet toegestane markeringen aanbrengen op het speelveld; 
• Een truc gebruiken, terwijl de bal in het spel is door de bal naar de eigen 
doelverdediger te spelen met het hoofd, borst, knie etc. met de bedoeling 
de regel te omzeilen. Dit ongeacht het feit of de doelverdediger de bal met 
zijn handen raakt of niet (nadat de speler een waarschuwing heeft 
ontvangen moet het spel hervat worden met een indirecte vrije schop); 
• Een truc gebruiken, om de bal naar de eigen doelverdediger te spelen 
om de regel te omzeilen bij het nemen van een vrije schop (nadat de 
speler een waarschuwing heeft ontvangen moet de vrije schop worden 
overgenomen). 
 
Een speler ontvangt ook een waarschuwing en wordt de gele kaart 
getoond bij: 
• Het overdreven vieren van een doelpunt d.m.v. provoceren of 
buitensporig tijdrekken: 
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• Gebaren maken die door de scheidsrechter worden beoordeeld als 
provocerend, beledigend of opruiend; 
• In de omheining klimmen om een doelpunt te vieren; NB: het speelveld 
verlaten om een doelpunt te vieren is op zich geen overtreding die met 
een gele kaart moet worden bestraft, maar er dient wél een gele kaart te 
worden getoond als het verlaten van het speelveld leidt tot buitensporig 
tijdrekken; 
• Shirt uittrekken of het hoofd er mee bedekken; 
• Hoofd of gezicht bedekken met een masker of soortgelijk voorwerp. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            Strafcode 2 - Voorkomen van een doelpunt  
                                            of ontnemen van een duidelijke scorings- 
                                            kans 
 
                                                      Het ontnemen van een duidelijke  
                                                      scoringskans kan op twee manieren  
                                                      plaatsvinden: 
 
1. De tegenpartij een doelpunt of een duidelijke scoringskans ontnemen 
door opzettelijk de bal met de hand of arm te spelen (dit geldt niet voor de 
doelverdediger in zijn eigen strafschopgebied). 
2. Een tegenstander een doelpunt of een duidelijke scoringskans ontnemen 
door een overtreding te maken. 
Scheidsrechters moeten de volgende punten in ogenschouw nemen, 
wanneer ze besluiten om een speler van het speelveld te zenden, wegens 
het voorkomen van een doelpunt of het om zeep helpen van een duidelijke 
scoringskans: 
∙ De afstand tussen de overtreding en het doel; 
∙ De waarschijnlijkheid, dat de bal in bezit blijft of komt; 
∙ De richting van het spel; 
∙ Het aantal en de plaats van de verdedigers; 
∙ De overtreding, waarmee een tegenstander een duidelijke scoringskans 
wordt ontnomen kan een overtreding zijn die bestraft moet worden met een 
directe vrije schop of een indirecte vrije schop; 
∙ De overtreding kan zowel in- als buiten het strafschopgebied gemaakt  
  worden. 
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Als de scheidsrechter de voordeelregel toepast bij een duidelijke 
scoringskans en er wordt onmiddellijk een doelpunt gescoord, ondanks 
het feit dat de tegenstander hands maakte of een overtreding beging, dan 
kan de speler niet meer van het speelveld worden gezonden, maar dan 
moet de speler alsnog een waarschuwing (gele kaart) ontvangen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  Strafcode 3 - Ernstig gemeen spel  
                                                  (tijdens een duel om de bal) 
 
                                               Een speler maakt zich schuldig aan ernstig  
                                               gemeen spel, als hij speelt met buitensporige  
                                               inzet of geweld gebruikt tegenover een  
                                               tegenstander tijdens een duel om de bal. 
 
                                                         Voorbeelden hiervan zijn: 
∙ Een tegenstander op buitensporige wijze aanvallen (bijvoorbeeld inkomen 
met gestrekt been of met twee benen vooruit gericht op een tegenstander); 
∙ Een tegenstander met geweld omver of wegduwen (gooien, smijten of 
door met buitensporige inzet te duwen met borst, heup of knie); 
∙ Een tegenstander met buitensporige inzet ten val brengen, bijvoorbeeld 
door een tackle uit te voeren op een manier waarbij de veiligheid van de 
tegenstander in gevaar wordt gebracht; 
∙ Op buitensporige wijze springen naar een tegenstander (bijvoorbeeld een 
wilde sprong in de nek, of een kniestoot in rug of een elleboogstoot of arm 
in het gezicht of tegen het hoofd). Een speler die met buitensporige inzet 
naar een tegenstander springt in een duel om de bal te veroveren, hetzij 
van voren, van opzij of van achteren en dit doet op een wijze die de 
veiligheid van de tegenstander in gevaar brengt, maakt zich ook schuldig 
aan ernstig gemeen spel en moet van het speelveld worden gezonden. 
In gevallen van ernstig gemeen spel moet geen voordeelregel worden 
toegepast, tenzij er sprake is van een duidelijke scoringskans. De 
scheidsrechter moet de speler, die zich schuldig maakte aan ernstig 
gemeen spel (en waarbij eerst voordeel is toegepast) van het speelveld 
zenden zodra de bal uit het spel is. 
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Strafcode 4 - Gewelddadige handeling (buiten een duel om de bal) 
 
                                            Deze strafcode is van toepassing als een  
                                            speler (of een persoon die mag plaatsnemen  
                                            op de bank) buitensporige inzet of geweld  
                                            gebruikt, zonder dat dit in strijd om de bal is. 
 
                                            Voorbeelden van gewelddadige handelingen  
                                            zijn: trappen, slaan, kopstoot, elleboogstoot,  
                                                         kniestoot, in het gezicht duwen en het  
                                                         met buitensporige inzet gooien van  
                                                        een voorwerp (of de bal). 
Handtastelijk optreden tegen de scheidsrechter of een assistent-
scheidsrechter (bijv. wegduwen, aan arm trekken, aan shirt trekken) dient 
ook te worden beschouwd als een gewelddadige handeling. 
Men is ook schuldig aan een gewelddadige handeling als er buitensporige 
inzet of geweld wordt gebruikt ten opzichte van een ploeggenoot, 
toeschouwer, wedstrijdofficial of enig ander persoon. 
Een gewelddadige handeling kan plaatsvinden zowel op het speelveld als 
daarbuiten. De bal kan al dan niet in het spel zijn. 
De scheidsrechter moet de speler (of bankzitter) die zich schuldig maakt 
aan een gewelddadige handeling van het speelveld zenden. 
In gevallen van een gewelddadige handeling op het speelveld tijdens het 
spel moet geen voordeelregel worden toegepast, tenzij er sprake is van 
een duidelijke scoringskans. De scheidsrechter moet de speler die zich 
schuldig maakte aan de gewelddadige handeling (en waarbij eerst 
voordeel is toegepast) van het speelveld zenden zodra de bal uit het spel 
is. 

Strafcode 5 – Beledigen 
                                                 Een speler (of een persoon die mag plaats- 
                                                 nemen op de bank) die grove, beledigende  
                                                 taal of een scheldwoord gebruikt, en/of ge- 
                                                 baren maakt die grof of beledigend zijn,  
                                                 dient van het speelveld te worden gezon- 
                                                 den. 
                                                 Onder grove of beledigende taal (o.a. ook  
                                                         verwijzingen naar ziektes, geslachts- 
                                                         delen) moet ook onder alle omstandig- 
                                                         heden discriminerende opmerkingen 
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of uitingen worden verstaan. Onder discriminatie in relatie tot de 
spelregels wordt verstaan het zich door woord en/of gebaar opzettelijk 
beledigend uitlaten over mensen vanwege hun seksuele geaardheid, ras, 
godsdienst of levensovertuiging. Vertaald naar het speelveld gaat het om 
uitlatingen in de zin als eerder aangegeven door deelnemers aan de 
wedstrijd gericht tegen spelers, officials, publiek, etc. Bij een dergelijke 
ernstige overtreding is er maar één disciplinaire straf mogelijk en dat is 
veldverwijdering. 
 
Naast het gebruik van grove of beledigende taal is ook het maken van 
gebaren welke grof of beledigend zijn, strafbaar. Voor het maken van 
deze niet te tolereren gebaren gelden dezelfde normen als eerder om-
schreven bij het gebruik van grove of beledigende taal. 
De scheidsrechter moet rekening houden met de ernst (heftigheid) ervan. 
De scheidsrechter houdt de bevoegdheid om te bepalen of de taal en/of 
gebaren van een speler (of bankzitter) beschouwd dienen te worden als 
een belediging. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          Strafcode 6 – Bedreigen 
 
                                                      Een speler (of een persoon die mag  
                                                      plaatsnemen op de bank) die zich schul- 
                                                      dig maakt aan het bedreigen van een  
                                                      tegenstander, maar ook van een ploeg- 
                                                      genoot, toeschouwer, wedstrijdofficial of  
                                                      enig ander persoon, dient van het speel- 
                                                              veld te worden gezonden. 
                                                                 Een bedreiging aan het adres van   
                                                              een persoon kan zowel verbaal 
(mondeling) als non-verbaal (gebaar) zijn en houdt een gevaar in voor de 
persoon die wordt bedreigd. 
Onder bedreiging moet worden verstaan iemand bang maken door te 
dreigen met lichamelijk geweld of, erger, de dood. 
Het wegduwen en vastgrijpen bij een opstootje dient te worden bestraft met 
een gele kaart als de scheidsrechter deze handelingen als niet-gewelddadig 
beoordeeld. De aanstichters van het opstootje (meestal twee personen) 
worden dan bestraft met een gele kaart. 
De scheidsrechter houdt de bevoegdheid om te bepalen of er sprake is van 
een bedreiging. 
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                                                    Strafcode 7 – Spuwen 
 
                                                 Een speler (of een persoon die mag  
                                                 plaatsnemen op de bank) die zich schuldig  
                                                 maakt aan het spuwen van of naar een  
                                                 tegenstander, maar ook van of naar een  
                                                 ploeggenoot, toeschouwer, wedstrijdofficial  
                                                 of enig ander persoon, dient van het speel- 
                                                           veld te worden gezonden. 
                                                         Spuwen is een smerige handeling die  
                                                      vaak uit minachting voor een persoon 
wordt gepleegd en dit dient dus streng te worden aangepakt. 
De scheidsrechter houdt de bevoegdheid  
 
 
 
 
 
 
om te bepalen of het spuwen gericht was tegen een persoon. 

                                                 Strafcode 8 - Overige overtredingen  
                                                 begaan door teamofficials 
 
                                                 Binnen de instructiezone aan de zijlijn (dug-  
                                                 out / reservebank) mogen plaatsnemen: 
                                                  • De (hoofd)trainer-coach/oefenmeester; 
                                                  • De assistent trainer-coach/assistent  
                                                    oefenmeester; 
                                                          • De teammanager; 
                                                          • De elftalleider; 
                                                          • De verzorger; 
                                                          • De clubarts; 
                                                          • Een verantwoordelijk bestuurslid; 
                                                          • Maximaal 7 wisselspelers. 
Het totaal aantal personen mag niet meer dan 14 personen bedragen. 
Alleen vanuit de instructiezone en mits dit op beschaafde wijze geschiedt, 
mogen aanwijzingen aan de spelers worden gegeven. Slechts één 
persoon tegelijkertijd heeft de bevoegdheid om instructies te geven. Het is 
voor personen die zich in instructiezone mogen begeven verboden daar te 
roken of in de directe omgeving daarvan te roken. De coach en de andere 
officials moeten binnen de grenzen van de instructiezone blijven. 
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In het amateurvoetbal begint het gezag van de scheidsrechter en wordt de 
uitoefening van de macht over de spelers, wisselspelers en teamofficials 
effectief, zodra hij zijn kleedkamer verlaat op weg naar het speelveld om 
de wedstrijd te doen aanvangen en eindigt dit bij het betreden van zijn 
kleedkamer na het laatste fluitsignaal. 
Dit betekent dat een scheidsrechter de gele of rode kaart kan tonen aan 
spelers en wisselspelers vanaf het moment dat hij zijn kleedkamer verlaat 
tot aan het moment dat hij zijn kleedkamer weer betreedt. 
Alleen de (hoofd)trainer-coach/oefenmeester, de verzorger en de clubarts 
alsmede een wisselspeler, als hij moet invallen, mogen het speelveld 
betreden, maar alleen wanneer de scheidsrechter hiervoor een teken 
heeft gegeven. 
Wanneer een teamofficial het speelveld betreedt zonder toestemming van 
de scheidsrechter: 
• Moet de scheidsrechter de wedstrijd onderbreken (dit hoeft niet direct 
wanneer de teamofficial niet ingrijpt in het spel of wanneer de 
voordeelregel kan worden toegepast); 
• Moet de scheidsrechter hem van het speelveld verwijderen; wanneer hij 
onverantwoord gedrag vertoont, moet de scheidsrechter hem van het 
speelveld en de directe omgeving hiervan laten verwijderen. 
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You tube uitlegfilmpjes strafcodes 
 
Strafcode 2 - Voorkomen van een doelpunt of ontnemen van een 
duidelijke scoringskans: 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DMQVWx
9THH0. 
 
Strafcode 3 - Ernstig gemeen spel (tijdens een duel om de bal): 
https://www.youtube.com/watch?v=I-
0k6pjMmXk&feature=player_detailpage. 
 
Strafcode 4 - Gewelddadige handeling (buiten een duel om de bal):  
https://www.youtube.com/watch?v=Ix33pEMy2wU&feature=player_detailp
age. 
 
Strafcode 5 - Beledigen:  
https://www.youtube.com/watch?v=mowlTc3gQyo&feature=player_detailp
age. 
 
Strafcode 6 - Bedreigen: 
https://www.youtube.com/watch?v=WCHFQ9hAZc0&feature=player_detail
page. 
 
Strafcode 7 - Spuwen:  
https://www.youtube.com/watch?v=FWJ5HD6_sZM&feature=player_detail
page. 
 
Strafcode 8 - Overige overtredingen begaan door teamofficials:  
https://www.youtube.com/watch?v=gZ3mW1Fjbgo&feature=player_detailp
age. 
 
Zie ook uitleg KNVB:  
http://www.knvb.nl/nieuws/35854/video%E2%80%99s-illustraties-en-
instructies-nieuwe-strafcodes. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.knvb.nl/nieuws/35854/video%E2%80%99s-illustraties-en-instructies-nieuwe-strafcodes
http://www.knvb.nl/nieuws/35854/video%E2%80%99s-illustraties-en-instructies-nieuwe-strafcodes
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HUMOR MET FC DE KAMPIOEN 
 
Existentiële levensvraag: 
Waarom wordt een man die vieze praat tegen een vrouw vertelt een 
seksist genoemd, maar krijgt een vrouw die hetzelfde doet tegen een man 
1,35 euro per minuut? 
 
Ik drink om te vergeten, maar ik vergeet tevens om te drinken. 
 
Ik stem niet, ik weet zelfs helemaal niets van piano’s. 
 
WK voetbal 2014: 
Het grote voordeel van heel dat wereldbekergedoe is dat je nu 
ongegeneerd zat of met een kater op het werk kunt verschijnen. 
 
Vraagje: 
Toen mijn vrouw gisterenavond thuiskwam, vroeg ze mij eerst om haar 
blouse uit te doen daarna vroeg zij mij ook om haar rok uit te doen. En 
tenslotte vroeg ze mij ook om geen kleren van haar meer te dragen. 
 
Laten we het gewoon toegeven, voetbal is veel interessanter wanneer 
spelers elkaar bijten.  
 
Ice Bucket Challenge: 
Ook deze zomer komt als een ijskoude douche aan. 
Al die mannen hebben nu een klein pietje. 
  
 
Très Hombres  
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