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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 490518 
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 
 
In dit nieuwe clubblad wordt stilgestaan bij het overlijden van oud-
trainer en erelid Frans van Tuijl. Ook de nodige aandacht voor de 
notulen van de ledenvergadering van 18 september jl. 
Spectaculair zijn de foto’s in vogelvluchtperspectief van de 
Potacker. Op onze website zijn hier ook filmpjes van te zien. Heel 
mooi en zeker een bezoek waard. 
In de rubriek “de mascotte” richten we de schijnwerpers op Kevin 
Klaus en Daan van Bree. 
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NIEUWS VAN DE LEDEN 
 
NIEUWE LEDEN               
CAT. NAAM ADRES GEBOREN TEL. 
jun F Lorenzo  Beerens Pasakker 53                 12-10-06 0493-842329  
fun. Hubert  Beeris Walstraat 17 25-04-64 0493-471847  
fun. John  Boerekamp Ooivaarsrijt 12  0493-496246  
jun F Nienke v.d. Boomen Pasakker 76 15-09-07 0493-471184  
mini-F Vasco da Costa Bosselerstraat 15 18-07-10   
jun E Joran  Fricke Acaciaweg 18 15-06-04 0612-754599  
fun. Marcel van Kol Dommel 4 27-02-67 0493-493321  
fun. Twan  Maas Mussel 9 26-06-67   
jun F Martien  Peerlings Donge 4 26-04-06 0493-472915  
jun D Osama  Sharif Noorderlaan 20 01-01-03 0493-785063  
jun C Rian  Sharif Noorderlaan 20 01-01-01 0493-785063  
jun D Youssef  Zeroual Munnekenstraat 41 12-04-03 0493-842299  
 
UITGESCHREVEN ALS LID 
CAT. NAAM ADRES BONDSNUMMER 
fun. Kees van Gestel Eendracht 18 PPJB33B 
jun B Suzan  Hamacher Rei 9 MDNN679 
don+ René  Hendriks Spaarne 14 MMZQ72Z 
don. Toon van Heugten de Hoof 7 SVSomeren 
fun. Robin van Houts Waalseweg 62 PPJC29J 
don+ Anouk  Koolen Hulterman 13 FVDM89F 
jun A Dion  Loomans Loodiep 42 LWJN828 
fun. Jan  Maas Nieuwstraat 7 BYFZ11C 
fun. Jos  Nijssen ter Hofstadlaan 11 FPMY16E 
fun. Norbert  Slabbers Zandstraat 97a FNHL76C 
don. Tonnie  Smits Dorpsstraat 25 SVSomeren 
sen14 Robin van Vaalen Eem 1 FXJF812 
sel Ruud v.d. Voort Steenoven 26 BYHW44N 

 
ADRESWIJZIGINGEN 
CAT. NAAM   OUD ADRES NIEUW ADRES 
Sel. Niek Smits   Kloosterweg 1 Burg.Wijnenstraat 6c (Asten) 
Sel. Karel de Lau   Dagpauwoog 53 Hoornmansstraat 12 
Sel. Ravid Kochavi   Klokhuisstraat 8 Postelstraat 11d 
Sel. Niels Roijakkers   Nieuwstraat 61 Fellenbeemd 7 
Fun. Paul Mengde   Schutter 33 Beukelaar 29 
Jun.E. Paul Mengde   Schutter 33 Beukelaar 29 
Sen.12 Twan v.d. Manakker   Molenstraat 15 Keizerstraat 44 
Sen. 8 Remmelt van Tol   Houtbroekdijk 15 Oudenakkerstraat 39 
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OVERSCHRIJVING 
Antoon van Hout van SV Someren naar S.V. Braakhuizen 
 
Hiermee komt het ledenaantal op 1322 
 
 

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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BERICHTEN VAN HET HOOFDBESTUUR 
 
Het seizoen draait weer volop en alle teams strijden weer met plezier voor 
de punten.  
  
Vooralsnog met mooi weer maar daar lijkt nu toch een eind aan te komen. 
Richting november hebben we de eerste herfstbuien al mogen zien en de 
bladeren vallen weer in rap tempo. We hebben een prachtig sportpark, 
mooi in ’t groen, maar dat betekent ook veel bladeren harken. Onze 
vrijwilligers zijn hier weer druk mee, al dan niet met ondersteuning van 
machinale hulp. We zullen er nog een tijdje zoet mee zijn.  
 
Andere activiteiten die de revue zijn gepasseerd of nog lopen zijn de 
Grote Clubactie, de Jan Linders Clubactie en de Rabo Clubkas 
Campagne. Allemaal activiteiten waarbij we onze club op de kaart zetten 
en proberen een mooi bedrag bijeen te krijgen ter ondersteuning van de 
vereniging. Activiteiten waarmee we als club ook in de picture komen, zijn 
de onlangs gehouden alcoholcontrole op de zondagochtend, een 
onverwachte preventieve controle voor de vertrekkende seniorenteams. 
Een goed initiatief dat zeer positief is ontvangen door allen. Ook de 
fietscontrole doet het elk jaar weer goed en hierbij wordt een goede 
verlichting voor fietsers nog eens benadrukt. Gezellig moet het op de club 
ook zijn en daarom is er in de herfstvakantie zoals altijd een activiteit voor 
senioren en junioren. Dit jaar in de vorm van de Tour to Do. Veel actie 
waar de winnaarsmentaliteit hand in hand gaat met teamgeest en 
gezelligheid. 
 
Over een tijdje gaan we richting winter en dan zou opnieuw een ijsbaan 
geweldig zijn. Onze ijscommissie staat te popelen om daar aan te 
beginnen en er weer iets moois van te maken. Zover is het nog niet, eerst 
nog veel wedstrijden met hoop op mooie resultaten voor alle teams. 
Succes allemaal! 
 
Namens het bestuur, 
Mieke Hollanders 
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OVERLEDEN ERELID FRANS VAN TUIJL 
 
Ons bereikte het trieste bericht dat erelid Frans van Tuijl op 9 oktober jl. 
op 89-jarige leeftijd is overleden. 
 
Frans was van 1956 tot 1961 en van 1975 tot 1979 hoofdtrainer van SV 
Someren. Twee Somerense voetbalgeneraties maakten kennis met de 
boomlange Eindhovenaar. In 1957 leidde hij ons eerste elftal naar het 
kampioenschap. Het jaar 1978 leverde kampioenschappen op voor het 
eerste én het tweede elftal en in 1979 werd het tweede elftal wéér 
kampioen. 
 
Frans bracht onze spelers vele professionele voetbaltechnieken bij. Deze 
vaardigheden had hij onder andere verworven als technische stopperspil 
bij E.V.V. Eindhoven. 
 
Voor zijn verdiensten bij SV Someren werd Frans in 1961 benoemd tot 
erelid van onze vereniging. 
 
Wij wensen zijn echtgenote en familie veel sterkte toe. 
 
Het bestuur en de leden 
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TRAINER EN ERELID FRANS VAN TUIJL OVERLEDEN 
 
Corrie, de vrouw van Frans, gaf mij vorige week het droevige bericht 
telefonisch door. Het was een grote schok voor me, want sinds de vijftiger 
jaren bleef ik contact houden met Frans, voor mij een vriend voor het 
leven. 
 
Twee keer was Frans van Tuijl trainer bij SV  Someren en twee keer 
maakte hij Someren kampioen. Wat waren wij trots dat Frans via FC 
Eindhoven bij ons kwam trainen. Bij Eindhoven een grote held, want de 
lange van Tuijl was een begrip bij die club. 
Hij werd zelfs met Eindhoven landskampioen samen met bijvoorbeeld Jan 
Louwers en vele andere bekende spelers. Frans was de onbetwiste leider 
van het team waarvan hij aanvoerder was.  
 

 
 
Op de foto staat Frans van Tuijl derde van rechts. De overige namen, 
staand v.l.n.r. Willy Schmidt, Frans van Kemenade, Piet van Rooy,    
Frans van Tuyl, Cor Vlemmix, Noud van Melis. Zittend v.l.n.r. Jan 
Louwers, Lambert van Tuyl, Jo Tebak, Jan Hanssen en Frans Tebak. 
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Het was eigenlijk onze eerste echte trainer die ons vele geraffineerde 
kneepjes bijbracht. Op 16 jarige leeftijd kwamen Toontje van Eijk en ik 
mede door hem in het eerste terecht. Samen met Jan.Loomans†, Piet van 
Eijk, Theo van Dijck†,  Gerard Lenssen, Jo Steyvers†,  Piet van 
Heugten†, Driek van den Eijnden†, Leo van Houts†, (Brouns) Marinus, 
Piet Boerekamp†  en Nico Tinnemans had SV Someren een goed en 
vooral ook een mentaal en fysiek sterk elftal. De grote kracht onder ons 
was zeker Frans van Tuijl die er een hecht team van maakte en trainingen 
gaf die vooral op techniek afgestemd waren, want deze man hield niet van 
lomp boeren voetbal. Je moest de ballen in de voeten plaatsen, hard 
werken en genieten van het spelletje. 
Een man met een sterk sociaal gevoel. Als een speler zowel op het veld 
als thuis in de familie met problemen zat, dan toonde Frans juist zijn  
kracht en daarom was hij ook zo geliefd bij de spelers en bij de hele club. 
Het was dan ook niet verwonderlijk dat hij met algemene stemmen als 
erelid werd benoemd. Hij hield wel van een grapje, maar wij natuurlijk ook. 
Ik kan me nog herinneren dat hij een pot groene zeep meebracht om 
onder de voetbalschoenen te doen. Het zou goed helpen dat zand en 
modder niet onder je schoenen bleven zitten. Even lag daar zijn sigaar en 
die ging natuurlijk met het mondstuk de groene zeep in met als resultaat  
dinsdag op de training 10 rondjes extra lopen.  
Corrie vroeg bij het telefonisch gesprek vorige week nog, want zij kwam 
dikwijls met Frans naar de wedstrijden en zeker na de wedstrijden in “Café 
de Sport”, hoe het ging met de spelers van toen. Ik moest haar het trieste 
nieuws doorgeven dat al zeven spelers waren overleden. Ze schrok daar 
enorm van en zonder aarzelen noemde ze iedereen nog op. 
Frans van Tuijl, de legende van SV Someren overleed op 89 jarige leef-
tijd. Wij wensen zijn vrouw en kinderen Martin en Ine heel veel sterkte toe 
met dit grote verlies. Wij zullen deze sympathieke trainer nooit vergeten.  
  

                                                   

Broer.Hilverda.                  
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Deze presentatie is verzorgd door Dennis van Eijk 
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ALCOHOLCONTROLE DOOR COMMISSIE NORMEN EN WAARDEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Op zondagmorgen 12 oktober is er door de commissie normen en waarden 
een onverwachte preventieve alcoholcontrole gehouden voor de 
vertrekkende seniorenteams tussen 09.15 en 10.30 uur.  Het leek onze 
commissie in samenspraak met het hoofdbestuur verstandig een controle te 
houden en daarbij waren we zeer benieuwd naar het resultaat en ook de 
reacties van de spelers en leiders. Met medewerking van de GGD werd deze 
controle gehouden. 
 
Het was niet het doel om bij overschrijdingen sancties uit te delen, maar wel 
op het gezond verstand van de spelers en leiders te appelleren. 
 
Er werden in totaal 5 teams (ca. 35 spelers en leiders) gecontroleerd op het 
alcoholpromillage. De resultaten waren bemoedigend. Van alle 
gecontroleerde chauffeurs was er 1, waarbij de grens van 0,5 promille werd 
overschreden. Deze gaf zijn autosleutels zonder commentaar en met een   
                                                            positieve reactie over aan een mede-  
                                                               speler, die overigens met een alco- 
                                                                 holpercentage van 0.0 werd getest. 
 
                                                                               Er werden ook willekeurige  
                                                                                    spelers gecontroleerd    
                                                                                        die niet als chauffeur  
                                                                                        meegingen. Hierbij  
                                                                                          waren een viertal  
                                                                                         spelers die net rond  
                                                                                        de grens van 0,5  
                                                                                        promille uitkwamen.  
                                                                                       Slechts 1 speler had  
                                                                                      nog een heel hoog   
                                                                                     percentage, wat voor  
                                                                                    de leiders een hint was   
                                                                                      wie er voor een  
                                                                                     reservebeurt in aan- 
                                                                                   merking zou komen. 
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De reacties van de spelers en leiders waren zeer positief op deze actie en 
de algemene reactie was, dat dit een prima wake up call was. 
Algemene conclusie is dat dit een zeer geslaagde activiteit was en deze 
actie voor herhaling vatbaar is. 
 
Toon van Maris 
Namens commissie normen en waarden 
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JAARLIJKSE FIETSCONTROLE 
 
De nachten worden weer langer, regen en wind kortom het is weer 
belangrijk om goed gezien te worden. Daarom organiseert de commissie 
normen en waarden in samenwerking met Veilig verkeer Someren de 
jaarlijkse fietscontrole. 
 
Op maandag 27 oktober en dinsdag 28 oktober zullen de fietsen weer 
gecontroleerd worden op verlichting. Een goed voor- en achterlicht op de 
fiets zorgt in het donker voor een kwart minder verkeersongelukken. Voor 
een paar euro heb je al een goede verlichting, zorg er dus voor dat deze 
tip top in orde is. 
 
 De commissie normen en waarden 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



26 



27 

NOTULEN ALGEMENE LEDENJAARVERGADERING 18 SEPTEMBER 
2014 
 
1. Opening door de voorzitter 
De vergadering wordt geopend door de voorzitter Antoon Sonnemans. De 
aanwezige leden worden van harte welkom geheten. 
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
Er zijn geen ingekomen stukken, maar wel mededelingen. Er zijn namelijk 
7 afmeldingen binnen gekomen en tevens een mededeling van het 
bestuur betreffende de samenstelling van het huidige ledenbestand. 
Daartoe worden 2 grafieken gepresenteerd. 
Conclusies die hieruit kunnen worden getrokken zijn onder andere dat 
voor elke 3 voetballers er gemiddeld ook 2 vrijwilligers in functie zijn. Ook 
de twintigers gaan steeds meer een functie vervullen. Dat is een goed 
teken. 
Er zijn 86 meisjes/vrouwen bij de club aangesloten. Laatst genoemd 
aantal is in ontwikkeling. Algemeen is het jongste lid 5 jaar en is het 
oudste lid 86 jaar. 
We hebben de afgelopen jaren een forse groei door gemaakt. Groei 
bepaalt tevens de continuïteit van de club. Echter, het verkrijgen van 
demografische cijfers van de gemeente blijft een moeilijk punt. We 
trachten daarom zelf het verloop in de jaren te monitoren en te 
voorspellen. 
 
3. Notulen algemene ledenjaarvergadering d.d. 19 september 2013 
De notulen van de vorige algemene ledenjaarvergadering dd. 19 sept. 
2013 werden 2 weken vooraf aan deze algemene ledenjaarvergadering 
via de website ter lezing aangeboden aan alle leden. Bij aanvang van 
deze vergadering werden de betreffende notulen nogmaals ter lezing 
aangeboden. De voorzitter vraagt aan de leden of er op- of aanmerkingen 
zijn. De leden Gerard Slegers en Frens Lomans hebben beiden dezelfde 
vraag en willen namelijk graag weten hoe de status is van de akoestiek in 
de kantine. De voorzitter licht toe. Uit het rapport van de geluidsmeting zijn 
enkele aandacht- en adviespunten naar voren gekomen. Als eerste zijn er 
speciale muurpanelen aangebracht ter demping van de galm, daarna is 
het plafond met speciaal geluiddempend materiaal betimmerd. Tot nu toe 
zijn er nog geen echte conclusies getrokken of de reeds genomen 
maatregelen wel of niet afdoende zijn, maar zijn er wel wisselende 
ervaringen. Het heeft in ieder geval nog steeds aandacht van het bestuur. 
Een optionele vervolgfase ligt in de planning en betreft een geluidwerend 
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doek tegen het plafond. Momenteel worden de mogelijkheden daarvan 
onderzocht. De leden geven aan hiermee voldoende geïnformeerd te zijn. 
De notulen van de algemene ledenjaarvergadering dd. 19 sept. 2013 
worden ongewijzigd goedgekeurd onder dankzegging aan de 
verslaglegger. 
 
4. Financieel verslag seizoen ’13-’14 en begroting seizoen ’14-‘15 
Will van Otterdijk, penningmeester, doet verslag van afgelopen boekjaar 
en presenteert de begroting voor opvolgend jaar: 
Verslag ’13-’14: 
Opbrengsten: 
- sponsoropbrengsten zijn gestegen. 
- contributies zijn vorig jaar iets verhoogd waardoor verwacht hoger 
resultaat. Er staat slechts nog één vordering open. 
- subsidies zijn gestegen als gevolg van de hogere gebruiksvergoeding 
die moet worden betaald aan de gemeente. 
- kantinebijdrage is gedaald als gevolg van niet alleen duurdere inkopen 
maar tevens lagere omzetten. De bierinkoopprijs is afgelopen jaar tot 2 
maal toe verhoogd, terwijl daarentegen slechts 1 maal de verkoopprijs is 
verhoogd. Verder ontbraken daar de anders zo druk bezochte 
thuiswedstrijden en ijsbaandagen. Uiteraard heeft ook de 
overheidsalcoholmaatregel (18 jaar +) ervoor gezorgd dat de kantine 
minder bezocht werd. 
Uitgaven: 
- personeel: de kosten van opleiding en trainers zijn gestegen. 
- huisvesting: er werd extra besteed aan onder andere opknappen 
instructielokaal en bestuurskamer, verbeteren akoestiek en een nieuwe 
beamer. 
- accommodatie: aanschaf van nieuw rijdend materieel, een bladblazer en 
een busstrook, alsmede een voorziening voor kunstgrasveld 2, heeft de 
post accommodatie hoger doen uitvallen dan begroot. 
Will licht toe dat dit resulteert in een negatief resultaat op de begroting. 
Balans activa: 
- gebouwen : de balanswaardering van onze gebouwen was tot nu toe 
gebaseerd op verzekeringswaarde en daardoor aan de hoge kant en niet 
meer van deze tijd. Deze is nu drastisch naar beneden bijgesteld. 
Gekozen is nu voor een waardering conform de WOZ-waarde. 
- roerende zaken: ook de roerende zaken zijn afgewaardeerd naar een 
waarde gelijk aan marktwaarde. 
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- liquide middelen: door het negatief resultaat op de uitgaven, is de inhoud 
van onze spaarpot ook gezakt, maar voor een voetbalclub nog altijd op 
een zeer acceptabel niveau. 
Balans passiva: 
- de afwaardering van de activa zie je terug in de waardedaling van het 
eigen vermogen. 
- tevens is de waarde van de voorzieningen gedaald als gevolg van de 
extra gedane vervangingsinvesteringen. 
- in de schulden zit een hoge post “te betalen kosten” aan de gemeente. 
Deze factureert namelijk de gebruiksvergoeding eerst aan het eind van elk 
jaar. 
Begroting ’14-’15: 
Opbrengsten: 
- onze sponsorcommissie heeft komend jaar ten doel gesteld de sponsor-
opbrengsten te verhogen ten opzichte van afgelopen jaar. De contributies 
zullen naar verwachting iets achter blijven. De subsidieinkomsten 
daarentegen zullen gelijk blijven. 
- de nettobijdrage van de kantine wordt ingeschat op een niveau van 
normale bezetting. Meevallers in afzet zijn welkom. Prijsverhogingen 
worden niet uitgesloten maar zijn nog niet aan de orde. De bijdrage zal in 
de loop van het jaar worden bijgehouden. 
Uitgaven: 
- voor het komend seizoen verwachten we dat de personeels-, bureau-, en 
wedstrijdkosten gelijk zullen blijven. De huisvestings- en 
accommodatiekosten daarentegen zullen ten opzichte van vorig seizoen 
aanzienlijk lager zijn, daar we komend seizoen geen grote projecten 
gepland hebben staan. 
Einde financieel verslag seizoen ’13-’14 en begroting seizoen ’14-’15. 
Will bedankt de kascontrolecommissie, Henk van de Laar en Brian Maas, 
voor hun bijdrage aan het tot stand komen van de gepresenteerde cijfers. 
De aanwezigen applaudisseren voor zowel Will, Henk als Brian. 
 
5. Verslag kascontrolecommissie 
Will vraagt aan Henk van de Laar om het woord te nemen en verslag te 
doen namens de kascontrolecommissie van hun bevindingen. 
Henk doet een woordje vooraf en geeft aan dat Henk en Brian zeer prettig 
hebben samengewerkt met Will. De stukken werden al tijdig digitaal 
doorgestuurd. 
Henk citeert; “Will heeft een en ander keurig verwoord tijdens de 
boekencontrole in augustus. We kunnen stellen dat de boekhouding op en  
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top wordt beheerd. Alles is aannemelijk en aanvaardbaar. Al met al keurig 
op orde. 
Onze bevindingen kunnen we als volgt samenvatten: 
- er is een afwijking geconstateerd op de begroting van de posten 
huisvesting en accommodatie. De redenen hiervoor zijn als verklaarbaar 
beschouwd en al eerder in deze vergadering ter sprake gekomen. 
- kantinebijdrage is gedaald onder andere als gevolg van een lager 
verkregen staffelbonus van de drankenleverancier, dat resulteerde in een 
lagere marge. De kantinebijdrage voor de club is en blijft een belangrijk 
onderdeel van de opbrengsten. De kascontrolecommissie adviseert 
daarom om de kosten en opbrengsten komend seizoen beter en korter op 
de bal te gaan beheren. 
- we zijn het eens met de herwaardering van de activa naar een 
aanzienlijk lagere waarde. 
- ondanks een negatief resultaat, kunnen we stellen dat we een financieel 
gezonde club zijn. De penningmeester en het bestuur verdienen een 
compliment voor de wijze waarop ze met de middelen van de club 
omgaan.” 
Henk bedankt, mede namens Brian, Will voor de gastvrijheid, openheid en 
duidelijkheid, waardoor de controle op een vlotte wijze heeft kunnen 
plaatsvinden. 
Aan de ledenvergadering, stelt de kascontrolecommissie voor, om het 
financieel verslag goed te keuren en derhalve de penningmeester en 
overige bestuursleden décharge te verlenen. De ledenvergadering gaat 
akkoord bij acclamatie. 
Antoon bedankt Henk en Brian hartelijk voor de tijd en energie die zij 
hebben gestoken in de controle en de heren ontvangen applaus. 
Antoon kondigt de pauze aan. In de pauze zal een foto-presentatie 
worden getoond van 70 Jaar SV Someren. Gerard Slegers, bijgestaan 
door Jan van den Broek en Broer Hilverda, hebben de afgelopen weken 
heel veel tijd gestoken in het verzamelen en digitaliseren van foto’s van de 
afgelopen 70 jaar, waarvoor applaus en hartelijke dank. 
 
6. Jaarverslag seizoen 2013-2014 
Na de pauze leest vicevoorzitter Wiljan Raijmakers op een, voor ons 
bekende, ludieke wijze het jaarverslag voor. Bijbehorende foto’s worden 
tegelijkertijd gepresenteerd op het grote scherm. De aanwezigen 
vermaken zich kostelijk op de meeste punten, hoewel er afgelopen jaar 
ook trieste gebeurtenissen zijn voorgevallen. Daar wordt dan ook terecht 
even bij stil gestaan. Tekst en foto’s zijn samengesteld door Mieke  
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Hollanders, waarvoor hartelijk dank en groot applaus. Het jaarverslag zal 
ook op de website gepubliceerd worden. 
 
7. Verkiezing bestuursleden: 
Dit jaar zijn er 4 mutaties in het dagelijks bestuur te benoemen. 
3 Leden zijn aftredend en herkiesbaar voor de periode van 3 jaar: 
- Antoon Sonnemans (voorzitter), per sept. 2013 ; Antoon licht zelf toe aan 
de ledenvergadering dat vorig jaar is verzuimd de van toepassing zijnde 
herverkiezing van zijn persoon te benoemen, waarvoor excuses. Dit zal nu 
met terugwerkende kracht dienen te gebeuren. In de statuten is niet 
beschreven hoe speciaal te handelen in zulke gevallen. Aan de 
ledenvergadering wordt daarom niet alleen goedkeuring gevraagd voor de 
herverkiezing van de voorzitter, maar tevens voor de afgelopen jaar 
genomen besluitvorming en bestuurlijk functioneren van de voorzitter. De 
ledenvergadering gaat eenduidig akkoord bij acclamatie, waarvoor dank. 
- Will van Otterdijk (penningmeester); de ledenvergadering gaat akkoord 
bij acclamatie. 
- Wiljan Raijmakers (alg. ledenzaken); de ledenvergadering gaat akkoord 
bij acclamatie. 
De functie van secretaris was afgelopen jaar vacant. Peter van Enckevort 
heeft in mei aangegeven de functie van jeugdsecretaris te willen verruilen 
voor die van secretaris, op aanvraag van het bestuur. De 
ledenvergadering gaat akkoord bij acclamatie. De functie van 
jeugdsecretaris is inmiddels ingevuld door Mart Sanders. 
De bestuursleden Marnie Meulendijks en Corné Kuepers hebben afscheid 
genomen van hun bestuursfunctie, na jarenlange inzet en toewijding resp. 
sinds 2009 en 2010. 
Beide heren zijn door de voorzitter naar voren gehaald en in een 
toespraak uitgebreid persoonlijk bedankt. Bloemen en een speciaal 
aandenken zijn zeker van toepassing en worden overhandigd. 
 
8. Jeugdopleiding 
De voorzitter benoemt het feit dat een aantal jaren geleden de doelstelling 
is ingezet om het niveau van de jeugd te verhogen. Een korps aan 
vrijwilligers heeft hier inmiddels een grote bijdrage aan geleverd. 
Daarnaast is een jeugdtrainerscoördiator aangesteld, in de persoon van 
Rudy Wetzel. Het resultaat is onder andere dat inmiddels drie 17-jarigen 
in de selectie mee voetballen. 
Antoon geeft het woord aan Rudy, die een evaluatie zal geven. 
Rudy stelt zich nog eens kort voor en benoemt enkele zaken die hem 
opvallen: 
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- de sfeer bij de club is bijzonder goed, alsmede is een fantastische 
wedstrijdmentaliteit herkenbaar, 
- de trainingsarbeid kan beter. 
Laatst genoemd punt heeft ook te maken met het ontbreken van de juiste 
middelen. 
Voorheen werd gewerkt met trainersmappen en deze worden als 
ontoegankelijk ervaren. 
Daarom zal er een online digitaal trainingsvolgsysteem geïntroduceerd 
worden, omgedoopt tot SV Someren-Online. De spelers wordt zo vanaf 
het eerste balcontact tot aan de senioren een leerlijn aangeboden, 
waardoor een juist kwaliteitsniveau per leeftijdscategorie gewaarborgd is. 
De verrichtingen worden per speler door de jaren heen verzameld en 
vastgelegd. De oefeningen worden middels een kalendersysteem, met 
tekeningen én filmpjes duidelijk uitgelegd aan de trainers en spelers. 
De jaarvergadering is uitgekozen tot het moment van de officiële 
introductie van het systeem. Antoon en Rudy verrichten de officiële 
openingshandeling door de website op het groot scherm te tonen. De 
ledenjaarvergadering geeft applaus. 
Rudy geeft een korte introductie van het systeem aan de aanwezigen en 
licht toe dat er eind feb. ’15 een 1e evaluatie zal plaatsvinden van het 
systeem en eind mei ’15 de 2e evaluatie. 
Daarna zal Rudy een uitspraak doen over de tekortkomingen en 
pluspunten. Indien het succes van het systeem in voldoende mate 
aanwezig is, zal er een advies worden uitgebracht om door te gaan met 
het systeem voor een periode van 3 tot 5 jaar. 
Antoon bedankt Rudy voor zijn verhaal en de aanwezigen applaudisseren. 
 
9. Rondvraag 
De voorzitter geeft de aanwezigen de gelegenheid tot het stellen van 
vragen. 
Eddy Jansen: Vraag: Wat is de reden dat er geen gebruik mag worden 
gemaakt van het kunstgras in de zomerstop en hoe staat het bestuur hier 
in? 
Antwoord: de gemeente heeft eenzijdig ingegrepen met het uitvaardigen 
van een verbod. Er is op gezette tijden toezicht gehouden door de club 
tijdens de zomerstop, waarbij door de club geen excessen zijn 
geconstateerd. Het bestuur is in gesprek met de gemeente over invulling 
van de volgende zomer. Antoon is ervan overtuigd dat als we een goede 
toezichtorganisatie neer kunnen zetten én de gemeente gaat daarmee 
akkoord, dat gebruik onder te stellen voorwaarden mogelijk moet kunnen  
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zijn. Resultaten zullen t.z.t. kenbaar worden gemaakt aan de leden. Eddy 
geeft aan dat hiermee de vraag afdoende is beantwoord. 
Martien Jansen : Opmerking: De sponsorcommissie wordt in toespraken 
vaak in één zin genoemd met de naam Ferry Pape. Hoewel Ferry veel 
werk verzet en tevens voorzitter is van de commissie, wil ik hier graag 
benadrukken dat de andere commissieleden ook zeker heel veel tijd en 
energie steken in het tot stand brengen van de doelstellingen van de 
commissie. 
De aanwezige leden geven applaus. 
Antoon bedankt Martien en geeft aan dat het een terechte opmerking is. 
Gerard Slegers: Vraag: In hoeverre is het bestuur bezig met ,of zich 
bewust van, het feit dat het aantal jeugdleden (E,F) een dalende trend aan 
het inzetten is? Ik pleit voor promotie van het jeugdvoetbal. 
Antoon geeft aan dat het lastig is om feiten van de gemeente te betrekken 
in de vorm van demografische cijfers. Jaarlijks wordt er sowieso al mee 
gedaan aan de door de gemeente ondersteunde Sjors Sportief-actie. 
Hierop hebben we afgelopen voorjaar meerdere positieve reacties gehad. 
Onze nieuwe jeugdvoorzitter Berry Jacobs zal de aanwas en het behoud 
van (nieuwe) jeugdleden meenemen als doelstelling in zijn nieuwe functie. 
Antoon benadrukt dat het géén beleid van de club is om inwoners van 
buiten de dorpskern te werven. 
Gerard geeft aan dat hiermee de vraag afdoende is beantwoord. 
Frens Lomans: Vraag: Wat is de status van de beoogde 
renovatie/verbouwing van de kleedlokalen ? 
Antoon licht toe: de gemeente heeft een budget bekend gemaakt. Echter, 
de commissie Facilitaire zaken is van mening dat het voor dit bedrag niet 
uitvoerbaar is. Er is m.b.t. de begroting een aanzienlijk tekort. Het bestuur 
is van mening dat de renovatie op een goede manier dient te gebeuren. 
Derhalve staan we voor een uitdaging. We zullen met gedegen voorstellen 
moeten komen en met de gemeente in gesprek moeten gaan en blijven. 
We zullen de leden op de hoogte houden van de ontwikkelingen. 
Frens geeft aan dat hiermee de vraag afdoende is beantwoord. 
 
10. Sluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezige leden voor hun komst naar de 
ledenjaarvergadering, en hun aandacht. 
Tevens dank aan allen voor de steun aan het bestuur. 
 
Peter van Enckevort 
Secretaris SV Someren 
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AA-DRINK EN SV SOMEREN TEKENEN CONTRACT 
 
Op donderdag 16 oktober jl. sloot onze vereniging een contract met AA-
drink. Het bedrijf krijgt vanaf 2015 exclusiviteit voor wat betreft de verkoop 
van energiedrank.  
 
Namens AA-drink tekende de heer Hermans. Onze penningmeester Will 
van Otterdijk tekende voor SV Someren. Het bedrijf levert als 
tegenprestatie voor de verkoop van AA-drink een sponsorbijdrage aan 
onze club. 
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OVERLEG SENIORENCOMMISSIE 16 OKTOBER 2014  
 
1. Speler Ted Kromkamp is op eigen verzoek bij het 13e gezet. Hij is 
afkomstig van het 5e elftal.  
2. We hebben nu elke week 2 spelers ingepland bij het 13e team. Hopelijk 
hebben ze er dus nu genoeg. Hoe is de stand van zaken momenteel?? 
Lilian geeft in het vervolg door of zij spelers nodig heeft. 
3. De zaterdagwerkbeurten lopen, zover we weten, gesmeerd.  
4. Mededelingen vanuit het bestuur:  
Schorsingen komen niet aan bij de spelers, maar worden nu doorgestuurd 
naar Henry die ze vervolgens  doorstuurt naar de leiders. Deze moeten de 
schorsingen voor de betreffende spelers uitvoeren.  
5. Mededelingen van de scheidsrechters:  
Piet gaat bekijken of de scheidsrechters bij verzetting van de tijden ook 
zelf kunnen!! 
6. Rondvraag/mededelingen:  
Er moet meer gewisseld worden met de velden, dus alle teams moeten op 
alle velden kunnen spelen!! 
Er stond op de site van SV Someren bij de uitslagen van Someren 14 “niet 
akkoord”. De uitslag was bekend en ook bij de tegenpartij stond die juist 
op hun site, dit moeten we dus uitzoeken! 
Onze vergadering begint in het vervolg gewoon weer om 20.00 uur. 
  
Henry Tinnemans en Frans van Lieshout: seniorencommissie 
Corné Kuepers: bestuurslid 
Piet Timmermans: scheidsrechters 
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Veteranen Nieuws     

              

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discutabele penalty zorgt voor een 2 - 1 
overwinning voor Ommel 

                                    Toch een goed gevoel. 
                                Met alle gemak hadden we voor deze éérste wedstrijd 
van het nieuwe seizoen ons basisteam weer compleet. Aan het begin is de 
spirit altijd high en kraakt en piept er nog niks. We beschikten zelfs over een 
bult reservespelers op de bank. Voorafgaand aan de wedstrijd hing er me-
teen een prima teamgeest in de kleedkamer en sommigen van ons kwamen 
binnengelopen met de mededeling dat zij zich in de vakantieperiode hadden 
weten te disciplineren tot atletische proporties. Dat beloofde dus weer heel 
wat te worden. Daar kwam dan nog bij dat onze technische staf gezorgd had 
voor nieuwe ballen. 

                                                         De 1e helft liet al vrij snel zien dat er  
                                                         een balans was in het spel van de  
                                                         beide teams. Hoewel wij met onze  
                                                         aanvallen meer druk wisten te zetten en  
                                                         verschillende gevaarlijke acties op het  
                                                         doel van Olympia Boys creëerden,  
                                                         konden we telkens echter niet tot echte  
                                                         doorbraken komen. Peter had nog de  
                                                         beste kans in de eerste helft door  
                                                         vanuit ongeveer 25 meter een mooi  
                                                         schot op doel te lossen. Helaas ging de  
                                                         kogel net over de lat. De verdediging  
                                                         van Ommel liet zich niet zo gemakkelijk  
                                                         verrassen en met plotselinge  
                                                         doorbraken en gevaarlijke steekpasses  
                                                         brachten hun spitsen met regelmaat  
                                                         spanning aan de andere kant bij ons in 
de defensie. Daar kwam dan nog bij dat ze in Ommel probeerden om de 
tegenstander van de wap af te brengen. Zomaar ergens op het speelveld 
waren gele lijnen getrokken. Het moet nie gekker worden! 

Sjak bracht zoals gewoonlijk 
stabiliteit in de achterhoede. 
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Geert liet zich niet van de wap brengen door de verschillende kleur 
lijnen op het veld. 
 
Nou moet gezegd worden (want het blijkt dat ze in Ommel onze verslagen 
ook lezen, dus laten we dan maar gewoon zo eerlijk mogelijk verslag 
doen), dat Edwin Joosten voor ons over het algemeen nogal een 
gevaarlijke (lees: irritante) spits blijft. Hij bereidt zich altijd professioneel 
voor op deze wedstrijden. Als je de afgelopen maanden door Asten reed, 
zag je hem op de meest onverwachte stukken een sprint trekken. 
Uiteindelijk haalde dat weinig uit, want met onze tank in de achterhoede 
was er voor hem geen beginnen aan. 
 

 

Arno had 
wederom het 
spel van Edwin 
Joosten in z’n 

tes. 
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Maar goed, uiteindelijk wisten de mannen uit Ommel onze verdediging 
toch op een andere manier te kraken. Vanuit een aanval door het midden, 
werd een van hun spitsen door Martin uitgeschakeld op een volgens ons 
nog steeds legale spelwijze. De scheidsrechter besliste echter anders en 
wees naar de stip. 
 

 
Balen voor Martin, triomf voor de spits van Olympia Boys. 

 
Maar niet getreurd, er was nog een 2e helft. Met enkele wissels brachten 
we meer spelervaring op het middenveld. Rudy en Ruud lieten flink wat 
zweetdruppels ontstaan op de koppakking van de spelers van Ommel. 
Met groot gemak lieten ze aan hen zien hoe eenvoudig voetbal kan zijn. 
Over en weer werden er zuivere passes gegeven en toverde Ruud uit zijn 
trukendoos een waarachtige panna tevoorschijn. De verdediging van 
Ommel stond op wankelen en uiteindelijk speelde Rudy zijn man met 
geduld uit over de breedte van het veld voor de zestien meter en kon hij 
de bal met een boog over de keeper in het doel laten vallen. 
 
Maar goed, met een beetje geluk en wat ons spel betrof had dat eigenlijk 
ook gemoeten, had je binnen enkele minuten met drie doelpunten voor 
kunnen staan. Komt weer die gulden voetbalregel om de hoek kijken; “Als 
je zelf na vele kansen niet tot scoren komt, dan zal de tegenstander er 
een bij jou een in het doel leggen”. Een zo was het ook. Olympia Boys 
hadden meer geluk en wonnen uiteindelijk de wedstrijd met 2 tegen 1. 
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Ruud en Rudy wisten elkaar in deze wedstrijd met regelmaat te 

vinden. 
Oh ja… en Tiek, ik heb deze keer een iets korter verslag gemaakt, want 
anders krijgen we dit seizoen dat telefoonboek te snel vol! Deze zwets 
wordt u aangeboden door de deelnemers van de derde helft op het terras 
van “Ons Café”. 
 

Thuisduel tegen NWC levert en flinke nederlaag van 1 - 4 op  
 
Ondanks de rode loper toch verlies. 
De wedstrijd begon al direct met pressie voetbal door Asten. We hadden 
in korte tijd heel wat kilometers gemaakt met z’n allen. Daar kwam nog bij 
dat NWC veel beter wist te combineren en de bal snel rond speelde. De 
enige oplossing om dit tegen te kunnen houden was met een bere conditie 
achter die bal aan te rennen. Dat was het, dat kwamen we net effe tekort. 
 

 

Marc had het druk deze 
wedstrijd. Ondanks zijn 
vele reddingen hielden  

we het niet dicht achterin. 
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Maar de inzet was er bij iedereen van ons. Af en toe was er wel wat te 
veel inzet, want Frank had de kunst afgekeken van Martin in de wedstrijd 
tegen Ommel. Ook Frank liep bij het toepassen van een sliding op de bal 
helaas tegen een penalty aan. Op de filmbeelden die Wim zondag erna 
had rondgemaild, was te zien dat Frank eerst de bal speelde en dat de 
gewiekste spits van NWC onze scheids mooi op het verkeerde been wist 
te krijgen d.m.v. een gemakkelijk en prachtig uitgevoerde schwalbe. 
Gelukkig werd de penalty naast geschoten en konden we weer vol er 
tegenaan. Want veel meer zat er niet in voor ons. Asten bleef komen. 
Voor ons lagen er enkele kansen in de 1e helft, maar daar bleef het dan 
ook bij. Een mooi schot van Martien dat net rechts langs het doel van 
Asten weg draaide en een kopbal van Dennis die helaas geen gevaar 
oplevert voor NWC. 
 

 
 

Arno had het druk op rechts, maar stond z’n mannetje. 
 

Na de rust zette NWC er nog even een tandje bij door enkele verse 
spitsen op te stellen. Het werd er niet gemakkelijker op en het was 
alsmaar meer duidelijk dat we als team meer op elkaar ingespeeld moeten 
raken. Een eventuele kans kwam er voor Peter in de 2e helft om de eerste 
goal te zetten. Doordat hij zijn tegenstander bleef volgen in de zestien van 
NWC, kreeg hij bezit van de bal en kon hij met een schot uithalen naar de  
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rechterbovenhoek. De bal was net te hoog geplaatst en miste daardoor 
zijn doel. Volgende week gaat ie er in Peter, drie maal is scheepsrecht! 
 

 
 

Sjak was even vergeten dat we op kunstgras speelden. 
 

Oké, goed, maar wij hebben ook onze spitsen en die zie je heel lang niet 
en dan plotseling zijn ze in beeld. Precies zoals een goede spits moet zijn. 
Marco kon in de laatste 10 minuten de bal goed aannemen vanuit het 
midden en schoot vanachter zijn tegenstander de bal in een strak schot op 
goal. De keeper van NWC stond te ver naar links in zijn doel en zag de bal 
binnen de palen belanden. Wederom was de eer gered! 
 NWC is nog even een maatje te groot voor ons, maar we verheugen ons 
alweer op de return. Het moet toch weer een keer lukken om ze te 
kloppen! 
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Mooi stukje actie en concentratie op de bal en het spel van Jeroen, 
Marco en Antonie. 

 

Uitwedstrijd tegen Helmondia, tegenvaller door blessures 
De goals waren niet allebei even hoog! 
Deze wedstrijd heeft weinig tekst en uitleg nodig met een eindstand van 8-
1. Het was al bij de warming-up duidelijk dat het een zware pot zou gaan 
worden. Eerst viel Martien uit met een lichte kuitblessure, waardoor we 
minder kracht vanuit het middenveld zouden kunnen opbouwen. 
Vervolgens moest na ongeveer een halve wedstrijd Jeroen de strijd ook 
staken ook vanwege een lichte blessure. 
 

 
Dan maar vlaggen! 
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En Jeroen in zijn goeie doen! 
 
Toen trok Gerard zich in de 2e helft ook terug met een blessure en 
moesten we het vanaf de 10e minuut van de 2e helft zien te klaren met 10 
man. Dat ging maar net. Het was gewoon met z’n allen de pot achter 
dichthouden en als het kon uitbreken naar de overkant. Dat was flink 
aanpoten. 
 

 
Overleg in de rust, wie zou de volgende worden “die in de 

afvalcontainer zou belanden?” 
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Gerard was in de 1e helft nog overal. 
 

Rob liet als onze interim keeper prima werk zien. Hij had genoeg te doen 
en wist heel wat ballen op professionele manier uit de lucht te plukken of 
over de lat te tikken. Hij is het zeker nog niet verleerd. Twee lobjes van de 
tegenstander waren echter net te veel voor hem. Bij nader inzien bleek 
echter in de 2e helft dat de ene goal hoger was dan de andere, want Rob 
kon hier de lat wel aantikken zonder te springen. Maar daar had de 
tegenstander dus ook last van, want in de 2e helft maakte wederom onze 
Marco ons eerste en enige doelpunt. Had ‘ie dus wéér de eer gered hè! 
 

 
 

Nog effe en hij is onze topscoorder!!! 



58 



59 

Coach blijft vertrouwen uitspreken ondanks zoveelste 
nederlaag  
 
Lekker voetbal zonder winst 
 
Wat Feyenoord in deze fase van de competitie doormaakt weten wij maar 
al te goed. Voor ons was het ook de zoveelste nederlaag op rij. Hoe dat 
voelt daar laat de redactie van dit verslag zich niet over uit, dat is aan een 
ieder voor zich om te bepalen. Wel kunnen we wederom stellen dat er ook 
in deze wedstrijd door iedereen, met passie gevoetbald is, ondanks de 4 
tegendoelpunten. Als we met plezier ons kunst en vliegwerk op het veld 
laten zien, is er nog niks aan de hand. Onze winst zit nog in het vat zullen 
we maar denken. 
 

 
 

Dit was wat Peter even zag na de bodycheck. 
 

En als we het dan toch over vliegwerk hebben, komen we vanzelf uit bij de 
bodycheck waar Peter in de 1e helft tegenop liep. Hij werd in zijn vaart 
naar de bal lomp geblokt en moest daardoor al vroegtijdig gewisseld 
worden. Een voordeel had dat wel voor hem; kon ie lekker lang naar z’n 
nieuwe voetbalschoenen kijken. Zo zien we maar weer, elk nadeel heeft 
toch z’n voordeel. 
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De nieuwe schoenen van Peter werden door zijn tegenstander niet 
met respect behandeld. 

 
 
Verder was het een wedstrijd waar wij het vooral in het begin hadden laten 
liggen. Er werd in de eerste 10 minuten een overwicht door ons neergezet 
waar we de wedstrijd al direct mee hadden kunnen beslissen. Antoni 
kreeg verschillende kansen die hij eigenlijk had moeten verzilveren. 
Jammer Antoni, volgende keer beter! En dan zaten er uiteraard de nodige 
schoten op doel bij die óf recht in de handen van de keeper stilvielen of 
net links of rechts naast het doel in de struiken belandden. Hoe is het 
mogelijk dacht iedereen toen, als je de gezichten op dat moment 
tenminste moest geloven. Een enkeling durfde te denken dat dat hem 
nooit zou overkomen, maar gedurende het vervolg van de wedstrijd waren 
die ook snel weer genezen van zo‘n gedachte. 
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Even bijkomen. Ook onze spits heeft die momenten. 
 

 
 

Maar wat zat er in die fles? 
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Er was wel passie, daar spraken we al over. Vooral Dennis was op zijn 
linksback positie goed in vorm. Hij wist de ene na de andere aanval goed 
af te slaan. Tot dat ene moment waarop de communicatie het even af liet 
weten en Arno de terugspeelbal van Dennis netjes met twee handen in 
ontvangst nam. Volgende keer gewoon wegrossen die bal Dennis! 
 

 
 

Een van de momenten waarvan we dachten dat die de aansluiting 
zou maken. 

 
Wegrosmomenten hebben we trouwens in onze voetbalstrategieën 
regelmatig opgenomen. Ook deze pot was er zo’n moment waarop je 
denkt; “Nu of nooit!”. Frank, die overigens ook nieuwe schoenen had 
gekocht, had gedurende de tweede helft dezelfde gedachte als onze 
verslaggever; “Da ’s mijn bal!!” Uiteindelijk rolden er twee van de drie 
betrokken spelers bij deze wegrosactie over het kunstgras en had Frank 
als eerste de bal in een dwarse streep over het veld door de lucht 
weggewerkt. Gelukkig was alles en iedereen nog heel en was er opnieuw 
een ding geregeld; de tegenstander was gewaarschuwd, wij gaan altijd 
voor de bal! 
 
In de 2e helft was er nog genoeg energie over bij beide ploegen. Er werd 
over en weer goed gevoetbald en er waren van weerskanten mooie actie 
op doel. Zo was ook Rudy deze wedstrijd regelmatig gevaarlijk voor de 
tegenstander. Helaas gingen ook zijn schoten op doel deze keer niet 
binnen de palen. 
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Er zat genoeg voetbal in, maar afmaken moeten we nog leren. 
 

De derde helft was ook deze keer voor velen van ons weer cruciaal. 
Gespreksstof te over. We hadden de tegenstander alsnog uitgeschakeld, 
want die vertrokken eerder en wij konden met een gerust hart als laatste 
de kantine weer verlaten, met dank aan Ell, Hein en hun achterban voor 
de grandioze ondersteuning. 
 

 
Veteranen onder druk! 
 
Blessures blijven de mogelijkheden beperken. 
De eerste 15 minuten waren voor ons. We openden de score met een 
mooi doelpunt van Marco via een prima assist van Antoni. Wat daarna 
volgde was een steeds sterker wordend Bruheze waar wij onvoldoende 
antwoord op wisten. Door enkele vergissingen en persoonlijke missers en 
door gewoon overmacht van de tegenstander, moesten we jammer 
genoeg opnieuw in het stof bijten.  
We staan onder druk, maar we weten waar het door komt. Gewoon lekker 
blijven voetballen en met een bietje mazzel hebben we volgend seizoen 
twee veteranenteams, want aan de sfeer zal en kan het niet liggen! Geniet 
van de foto’s en van alles eromheen. 
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Rob had het druk en liet goed keeperswerk zien. 
 

 
 

Op het middenveld stond je je niet te vervelen. Dat was trouwens 
nergens op het veld. 
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Gewoon voetballen met passie. 
 

 
 

Was da nou buitenspel Toon? 
 

 
Aan de mandekking ontbrak het niet. Het gevaar kwam vanuit de 

lange ballen en counters. 
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Werken aan herstel in de rust. 
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John moest door alle blessureleed weer eens op de proppen komen. 

 

 
 

En er waren ook heel wat kansen! 
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SV Someren - Vlierden (3-0) 
 
Kansen zat!  
Het prima fotomateriaal van onze sportfotograaf Wim én de inbreng van 
Rob, de zoon van, maakten deze pot tot een leuke wedstrijd om in de 3e 
helft over na te praten.  
“Beste stuurlui” hadden we bij dit duel meer dan genoeg in en langs de 
dug-out. Enkele van hen mochten hun geuite bevindingen tijdens de 
wedstrijd d.m.v. een wissel direct in praktijk brengen. Dat leverde dan 
weer nieuwe en soms hilarische discussies op voor de rest van de 
achtergebleven “Beste stuurlui”. Uiteindelijk zou iedereen natuurlijk liever 
gevoetbald hebben, maar de blessures waren nog steeds niet allemaal 
verdwenen. 
 

 
 

Aan ”Beste stuurlui” geen gebrek. 
 
We zien dat er zich een langzame, maar gestage verandering voordoet in 
de race naar de topscoorder van dit seizoen. Terwijl Marco nog bovenaan 
staat met drie treffers, nadert Ruud hem in een vliegensvlug tempo met de 
2 treffers die hij in deze wedstrijd tegen Vlierden maakte. Twee mooie 
doelpunten die ik hem niet na doe! De rust bewaren en op het juiste 
moment de keeper uitschakelen, meer is het niet! Ik zal het proberen te 
onthouden Ruud! 
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Het 1e doelpunt viel trouwens vrij vroeg in de wedstrijd. Vlierden liet veel 
gaten vallen op alle posities in het veld. We wisten met onze spelopbouw 
daar goed gebruik van te maken. In onze afwerking schort het er dan wel 
weer aan, want anders had de score aan het eind van deze wedstrijd wel 
eens in de dubbele cijfers kunnen gaan lopen. 
 

 
 

Geert had weer een dikke vinger in de pap. 
 

Maar goed, we zijn blij met deze overwinning. Na het eerste doelpunt 
volgde even verder in de 1e helft een penalty voor ons team. Marco werd 
door zijn tegenstander voorzichtig aangetikt, waardoor Marco zich met 
beleid en nog net op tijd sierlijk tegen de kunstgrasmat liet vallen. 
 
Nou hadden we Rob onze scheids voor de wedstrijd de opdracht gegeven 
nu eens een keer géén penalty tegen ons uit te delen, dus heel even 
schoot de schrik er bij ons in, maar Rob snapte de noodzaak van een 2e 
treffer en wees hij naar de penaltystip. In de 14e minuut nam Rudy deze 
belangrijke taak op zich. Jammer genoeg was de goal op dit veld niet 
groot genoeg voor hem. 
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Met die enkele kansen voor Vlierden wist Marc wel raad. 
 

Ruud voelde de verantwoordelijkheid en wist de 2e treffer ook op zijn 
naam te zetten. De 3e treffer werd door Antoni gemaakt. Ook hij weet nu 
hoe het moet! 
 

  
Een wegdraai actie van Dennis. 
Hij miste met een kopbal op een 

haar na het doel. 

Zo lijkt het toch heel wat. 
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SV Someren – Zeilberg (1–5) 
 
We voetbalden beter in de mist.  
Het was even moeilijk om inspiratie te krijgen voor een verslag van deze 
wedstrijd. Na een prima 3e helft en een paar extra dagen bedenktijd moet 
ik zeggen dat we terug kijken op dit duel met een ander gevoel dan dat we 
vooraf gedacht hadden. Onvoorbereid, zullen we het zo noemen, of, te 
gemakkelijk, dat kan ook, want we zagen in dit duel een heel ander 
Zeilberg dan in het vorige seizoen. 
 

 
 

Opnieuw zagen we inzet van 
iedereen 

       Matin had het druk achterin. 

 
Er waren in ieder geval twee duidelijk aantoonbare verschillen. Ten eerste 
was er meer dan 25 meter zicht op het veld. Je kon de tegenstander zien 
aankomen! Dat was de vorige wedstrijd wel anders. Toen moest scheids 
Rene regelmatig naar mij als grensjager roepen of het wel of geen 
buitenspel was. Dat was het toen regelmatig. We wonnen die wedstrijd 
met 7-1. Ten tweede stond er nu een heel ander team van Zeilberg op de 
kunstgrasmat. Ze konden veel beter voetballen dan we hadden verwacht. 
En draai dan je tactiek maar eens bij! 
 
Het eerste tegendoelpunt viel al vroeg. In de 4e minuut kreeg een 
doorgebroken speler van Zeilberg de kans om met onze verdediging op 
zijn hielen toch op goal te schieten. Het schot trof ondanks het goed 
uitkomen van Marc toch doel. In de 23e minuut vergisten Frank en ik ons 
in de spelrichting van een van de spitsen van Zeilberg en wist deze 



76 

uiteindelijk de bal als laatste aan te raken in het keepersgebied. Met als 
gevolg het tweede tegendoelpunt. 
Tussentijds gebeurde er van alles op het veld. In de 18e minuut had 
Marco de pijp even leeg vanwege het te hoge speltempo van de 
tegenstander en moest hij gewisseld worden. Hij kwam even later weer 
helemaal fris terug in de wedstrijd. In de 25e minuut kreeg Gerard 
hetzelfde gevoel. Da’s dan ook weer een nadeel van als het níet mistig is, 
je moet constant blijven lopen, want iedereen ziet wat je doet, of juist niet 
doet. 
 In de 50e minuut kregen we de 0 – 3 om de oren. “Was Marc dan niet in 
vorm?” Jawel, ook in deze wedstrijd was hij op veel momenten de 
uitblinker met prima reddingen. Waar het dan aan lag? Het lef ontbrak er 
een beetje aan bij velen van ons. Passes werden vaak te voorzichtig 
gegeven, waardoor ze juist fout aankwamen en de schoten op doel misten 
met regelmaat de overtuiging. Toch bleven we voetballen en ontstonden 
er ook met regelmaat prima combinaties. In een van die combinaties gaf 
Marco in zijn comeback een prachtige assist op Antoni, die met een 
koelbloedige kopstoot de bal net voor de handen van de keeper in het 
doel wist te krijgen. In de 52e minuut stond de 1 – 3 genoteerd! 
 

 
 

De keeper van Zeilberg had de bal niet geraakt, maar Antoni wel! 
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              Gerard was blij dat hij de dug-out zag 
 
 
 

 
 

Soms ging het wel heel erg snel allemaal 
Foto’s: Wim 
Tekst: Marcel 
 

 

In de 55e minuut had Gerard opnieuw de pijp leeg.  
De tegenstander kreeg steeds meer overwicht.  
Zelfs Arno, onze steun en toeverlaat, vergat  
dat hij éérst de bal moest spelen. Gelukkig  
viel de tackel nogal mee. 
 
Verwarring alom in de achterhoede.  
We vergaten te voetballen; tik, tik  
en balbezit houden. In de 62e minuut  
volgde de 1 – 4 en een minuut later sloot  
Zeilberg hun doelpuntenreeks af met een  
juweel van een afstandsschot vanaf ongeveer  
twintig meter van het doel vanuit de rechterflank.  
Conclusie: Zeilberg was toch een maatje te  
groot en wij moeten de volgende keer gewoon  
onze kop erbij houden. 
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HUMOR MET FC DE KAMPIOENEN   
 
Belgische humor. 
Een deel van de naaktfoto’s van mezelf op internet heb ik verwijderd. 
De zwarte balkjes. 
 
Seks en alcohol is geen goede combinatie. 
Alcohol en seks daarentegen……. 
 
ISIS.      
Laat ISIS eindelijk WASWAS worden.  
 
Jelle Vossen gaat in Engeland spelen. 
Fox on the run. 
 
Sluwste schrijfgerei. 
Een geslepen potlood. 
. 
Oogarts.          
Ik moet van mijn vrouw vandaag naar de oogarts.  
Ze zegt dat ik sommige dingen anders zie. 
 
Goed voor 2 dagen Wenen. 
5 Kilo ajuin pellen. 
  
Festivalbier met lager alcoholpercentage. 
Ik vond ook al dat ik meer pinten kon verzetten. 
 
Jawel, ik heb een hangbuik. 
Maar dat maakt van mij nog geen zwijn.  
 
Cafébazin verstopte 500.000 euro zwart geld in het hondenhok. 
Politie kwam haar op het spoor na een anonieme tip uit het hondenasiel. 
 
Waarom hebben Belgen seks? 
Omdat je daar geen belastingen voor hoeft te betalen. 
 
Een onzin.      
Is soms nog beter dan een goed geschreven zin. 
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Fossiel vernoemd naar Mick Jagger. 
Ze komen tenslotte uit dezelfde periode.  
 
Reglement is reglement.  
Wild parkeren mag ook niet als je een Jaguar rijdt.  
 
Tongkussen. 
…is gewoon je tong in iemands bek steken, waarna de andere met zijn 
tong de uwe er weer tracht uit de duwen. 
 
 
TRÈS HOMBRES, en Guus en zijn “tob”voetballers   
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DAGJE UIT MET DE E1 VAN SV SOMEREN 
 
We hebben onlangs de spelers van de E1 ”ontvoerd” voor een gezellig 
dagje weg met het team.... . 
Met de hulp van ouders die hebben gereden zijn we vertrokken, van 
daaruit hebben we een teamfoto gemaakt en verstuurd aan de ouders 
zodat die wisten waar we hun kinderen mee naar toe hadden genomen .... 
Hemelrijk. 
Er was die zondag ook Festyland dus we zijn natuurlijk ook even bij de 
optredens van diverse artiesten wezen kijken zoals La Fuente, BZB, Stuk 
tv Dj’s,Andy van de Meijde en Roy Donders. Voor degenen die het valse 
zingen van Roy Donders niet aan konden horen hadden we oordopjes 
meegenomen....sorry Roy! 
Helaas was “onze Roy” ( leider van de E1) er niet bij omdat hij de dag 
ervoor geblesseerd was tijdens zijn eigen wedstrijd. Maar onze dame in 
het elftal was zo attent om toch aan Roy te denken en heeft dan ook een 
aandenken voor hem meegenomen vanuit zonnig Hemelrijk. 
Overal waren ze te vinden.... in de achtbaan, klimrots en in de helikopters. 
Ze hadden het zo druk dat ze bijna geen tijd hadden om te komen eten. 
Vanaf het festival terrein kwam er een speler aan en riep: “Hey Andy van 
de Meijde, die houd van lekkere meiden!!!!” 
Na afloop nog een teamfoto met al de uitgelaten snoetjes, dat zegt ge-
noeg! Toen het begon te schemeren en iedereen zijn buikje vol had en 
voldaan was, zijn we weer terug naar Someren gegaan..... .  
 
 Kids van de E1 bedankt voor de gezellige dag! 
Ouders bedankt voor het lenen van jullie kinderen en voor jullie 
vertrouwen. 
 
Bart Leenen 
 
Oh ja, de oordopjes mogen jullie houden voor als jullie mij en Roy niet 
willen horen tijdens de training!!!!!! 
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DE MASCOTTE 
 
Hallo allemaal ik heet Daan van Bree,  
Ik was de gelukkige die op 28 september mascotte mocht zijn tijdens de 
wedstrijd van het eerste elftal van SV Someren tegen Heidebloem. Voor 
dat de wedstrijd begon, kreeg ik een vest van de club waar MASCOTTE 
op stond. Ook stond ik als mascotte vermeld in het programma boekje. 
Erg leuk ! 
 

 
 
Samen met de spelers van het eerste het voetbalveld opgelopen. Nadat er 
getost was, mocht ik de aftrap doen en ben gelijk naar de naar het doel 
van de tegenstanders gegaan. Na enkele spelers van Heidebloem gepas-
seerd te hebben, maar gelijk een schot op het doel genomen. RAAK ! 
Dat was een goed begin van de wedstrijd. 
Daarna met de reserve spelers in de dug-out. In de eerste helft stonden 
we met 1-0 achter. In de rust lekker effe een balletje getrapt met een van 
de spelers van het eerste. 
 

 

Helaas zijn we de wedstrijd ver-
loren, maar we hebben ons best 
gedaan ! Na de wedstrijd mee de 
bestuurskamer in. Lekker broodje 
frikadel gegeten en een Aa-tje ge-
dronken. Toen nog een snoepzak 
als afsluiter. Uiteindelijk heb ik 
iedereen in de bestuurskamer nog 

een hand gegeven om te 

bedanken dat ik mascotte mocht  
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zijn en ben met een snoepzak onder mijn armen naar huis gegaan. Het 
was helemaal top ! Als je nog een mascotte zoekt, dan hoor ik het wel.  
 
Groetjes,  Daan. 
 
SV Someren – Venray op zondag 5 oktober 
Hallo ik ben Kevin Klaus en ik ben de keeper van SV Someren E5. 
Donderdag voor de wedstrijd kwam Peter Jan tijdens de training naar ons 
toe en vroeg aan ons wie zondag 5 oktober mascotte wilde zijn. 
Uit degenen die dit wilde zijn, werd ik uitgeloot. Ik moest die zondag 1 uur 
voor de wedstrijd aanwezig zijn. Onder het genot van een drankje moest 
ik een trainingspak en mijn voetbalschoenen aandoen. 
Gerard, die mij begeleidde, legde alles uit wat ik moest doen en wat mij 
zoal te wachten stond. 
Wat ik heel leuk vond was dat ik met de wisselspelers van SV Someren 
de warming-up mee mocht doen. Toen dat gebeurd was ging ik met alle 
spelers en trainers mee naar binnen voor de laatste bespreking. 
Toen liepen we met z’n allen naar de middenstip. Ik liep voorop, tussen de 
scheidsrechter en de aanvoerder van SV Someren. 
Vervolgens werd er getost en mocht ik aftrappen en naar de goal van de 
tegenpartij dribbelen om een goal te maken. 
Tijdens de wedstrijd heb ik de hele tijd in de dug-out gezeten. Het was 
jammer dat Someren verloren had, want ik vond ze best goed spelen. 
Na de wedstrijd kreeg ik nog een tosti, een zak chips en wat te drinken. 
Ik vond dit een hele leuke ervaring en hoop dat SV Someren de volgende 
wedstrijd wel wint. 

 

 
Groetjes Kevin   
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