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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  Frans van Otterdijk Elenburgweg 5 06-10265710 

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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NIEUWS VAN DE LEDEN     
 
NIEUWE LEDEN 
CAT. NAAM ADRES GEBOREN TEL. 
jun E Lonneke van Beeck      Avennelaan 29         15-04-05             0493-479588 
mini-F Sterre Boots                Heideblauwtje 28      30-08-09            0493-698720 
mini-F Yinthe Boots                Heideblauwtje 28 09-02-08            0493-698720 
jun F Lucas Eijsbouts             Grebbe 29                 03-10-07            0493-473510 
jun E Ties Gielen                    Postheuvel 13           28-01-05  
jun D Joey Jeuken                  Vaarselstraat 40       07-09-02            0493-494554 
mini-F Kyran Kanters              Eendracht 31            27-03-08            0493-471155 
 
 
UITGESCHREVEN ALS LID 
CAT NAAM ADRES BONDSNUMMER 
sen05 Ted Kromkamp          Berkel 9                   FXMM85S 
 
 
MEDEDELING  
S.v.p. alle wijzigingen o.a. afmelden, adres- en of functie wijzigingen  
doorgeven aan de ledenadministratie, dit kan per telefoon of e-mail.  
Aanmelden op afspraak, tel. 0493-495139  
of via ledenadministratie@svsomeren.nl.  
Bij voorbaat dank. 
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BERICHTEN VAN HET HOOFDBESTUUR 
 
Service voor ons leden - het advertentiebord! 
 
Vanaf deze week hangt in de gang bij de kleedlokalen, duidelijk in het 
zicht, een nieuw bord waarop leden en ook ouders van onze jeugdleden 
voetbal gerelateerde spullen kunnen aanbieden. Wat de een niet meer 
kan gebruiken, is misschien voor de ander een uitkomst! Bijv. met een te 
klein shirt van je kind, dat nog in prima staat is, kun je een ander weer blij 
maken en dat tegen een gereduceerde prijs of om niks mocht je dat liever 
willen!  
 
Het bord werkt eenvoudig, je ziet dit systeem  ook vaak bij de diverse 
supermarkten. Je pakt een blanco kaartje uit het bijbehorende bakje, vult 
het in en plaatst dit op het bord. Is er iets bij wat je kunt gebruiken, neem 
dan contact op met degene die de spullen aanbiedt en regel het met 
elkaar. Zo helpen we elkaar allemaal vooruit! 
 
Dit alles met dank aan de commissie facilitaire zaken voor het maken en 
regelen van het bord en de kaartjes! 
 
Namens het bestuur, 
Mieke Hollanders 
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WILJAN RAIJMAKERS KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN 
 

Tot zijn grote verrassing is Wiljan Raijmakers op 24 april jl. door 

burgemeester Veltman koninklijk onderscheiden voor het vele werk dat 

hij als clublid en vrijwilliger heeft verzet voor onze vereniging. De 

aanvraag gedaan vanuit SV Someren en het Oranjecomité Someren is 

daarmee gehonoreerd en ten volle verdiend door de decorandus. 

Tijdens de plechtigheid ontving hij felicitaties, de bijbehorende 

onderscheiding en een groot applaus van de aanwezigen. Bloemen 

waren er voor zijn vrouw Irma. Ook voor haar en hun zonen Tim en 

Joep waren er felicitaties, want niets zo belangrijk als het thuisfront dat 

achter je staat. Namens SV Someren richtte onze voorzitter het woord 

tot Wiljan en lichtte toe waarom deze onderscheiding dik en dubbel 

verdiend is. 
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Wie kent binnen onze vereniging Wiljan niet. Sinds 8 jaar lid van het 

hoofdbestuur voor de afdeling ledenzaken en in het verleden 4 jaar 

bestuurslid senioren. Als vice-voorzitter heeft hij altijd de beleidslijnen 

bij de voetbalclub mee uitgezet, een mooie club met een groot ledental 

van rondom de 1300. Een bestuurder die steeds erg betrokken en 

voorbereid is om via vergaderingen en andere overlegvormen het 

verenigingsbelang te dienen. Verantwoordelijkheidsgevoel en 

enthousiasme voeren daarin de boventoon. Je kunt altijd een beroep 

op hem doen. 

 

 
 

Daarnaast heeft Wiljan veel activiteiten voor de leden georganiseerd. 

De recreatiecommissie van SV Someren, onderdeel van ledenzaken, 

organiseert jaarlijks vele activiteiten op het sportpark, waarbij er 

steeds een hoge opkomst aan leden wordt bereikt en er een geweldige 

saamhorigheid en sfeer ontstaat, mede door de drijvende kracht van 

Wiljan en het enthousiasme dat hij altijd uitstraalt. Ook het vinden en 

behouden van vrijwilligers voor de diverse functies binnen de 

vereniging is een belangrijk doel, waarin hij al vele jaren steeds maar 

weer slaagt. We kennen hem als een enthousiast iemand die er altijd 

volledig voor gaat. Hij doet dit alles samen met andere vrijwilligers en 

daar is hij trots op. De hulp van anderen waardeert hij altijd ten volle. 

 

Normen en waarden staan bij SV Someren hoog in het vaandel. Als lid 

van deze commissie draagt Wiljan actief zijn steentje bij, denk bijv. 

aan de acties voor veiligheid. Daarnaast is hij een man die gemakkelijk 
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contacten legt en die als ceremoniemeester, spreekstalmeester en 

wedstrijdomroeper de verenigingsactiviteiten van toelichting, 

commentaar en de nodige humor voorziet. Zijn ongedwongen manier 

van praten heeft dan ook altijd de aandacht van het publiek. Verder 

staat hij als clubscheidsrechter elke zondag zijn mannetje. Een van zijn 

verdere activiteiten is bij vriesweer de aanleg van een ijsbaan, waarbij 

hij een van de drijvende krachten is en in de rol van ijsmeester, 

gastheer en toezichthouder alles organiseert waardoor hij heel de 

Somerense gemeenschap veel plezier bezorgt. Samenvattend: een 

bezige bij die veel taken heeft binnen de vereniging en dat gedurende 

een groot aantal jaren! 

 

Onlangs heeft Wiljan aangegeven aan het einde van het seizoen te 

stoppen als bestuurslid. Het is een mooie tijd geweest waar hij en de 

rest van het bestuur met veel plezier op terug kijken. Voor wat betreft 

alle andere taken, daar verandert niets aan, het bloed kruipt waar het 

niet gaan kan. Hij blijft een verenigingsmens en een vrijwilliger in hart 

en nieren waaraan wij als leden van de vereniging nog veel plezier 

kunnen beleven!  

 

Als bestuur en ook namens alle leden van SV Someren feliciteren wij 

Wiljan van harte met zijn koninklijke onderscheiding.  

 

Namens het hoofdbestuur, 

Mieke Hollanders 
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CAROLA KESSELS VOLGT WILJAN RAIJMAKERS OP ALS 
BESTUURSLID LEDENZAKEN 
 
Onlangs heeft Wiljan Raijmakers aangegeven dat hij gaat stoppen als 
bestuurslid ledenzaken per het nieuwe seizoen.  We respecteren zijn 
besluit en zullen bij zijn afscheid nog uitgebreid terug komen op zijn staat 
van dienst. Wiljan blijft actief binnen onze vereniging als lid van de 
recreatiecommissie, parkomroeper, scheidsrechter en niet te vergeten als 
spreekstalmeester bij de diverse activiteiten!  
 
Als bestuur zijn we direct op zoek gegaan naar een opvolger voor deze 
omvangrijke functie waarbij ook het vice-voorzitterschap hoort en zijn 
daarin geslaagd. De opvolger is gevonden in de persoon van Carola 
Kessels. Zij zal op korte termijn aanschuiven binnen het bestuur om zich 
zo de functie eigen te maken. Per het nieuwe seizoen kan ze dan direct 
van start!  
 

 
Carola Kessels, momenteel nog lid van het jeugdbestuur (zie foto, zittend 
helemaal rechts) wordt het nieuwe hoofdbestuurslid ledenzaken 
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Carola, 50 jaar en lid van onze club sinds 2009, is geen onbekende 
binnen de vereniging. Momenteel is ze actief als leider van de A3, helpt 
regelmatig bij het kienen, is jeugdbestuurslid en last but not least is ze 
groepsleider van de F-afdeling, een drukke functie die veel organisatie-
talent vergt!   
 
Wonend in Someren en in het dagelijks leven werkzaam als administratief 
medewerkster bij EKB. Carola getrouwd met Jack Kessels, fanatieke 
supporter van ons vaandelteam, is moeder van Timmie, speler bij onze A-
junioren en dochter Lotte Kessels. Naast voetbal zijn haar hobby ’s tennis, 
toneel, lekker eten en plezier maken!  
 
Carola, hartelijk welkom binnen het bestuur en we wensen je alle succes 
toe!  
 
Namens het bestuur,  
Mieke Hollanders 
 

 
Carola Kessels 
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VIER SPONSOREN TEKENEN EEN NIEUW OF VERNIEUWD 
CONTRACT BIJ SV SOMEREN 
 
Op zondag 3 mei 2015 mocht SV Someren een aantal sponsoren 
begroeten voor het ondertekenen van een sponsorcontract. De 
ondertekening vond plaats in een druk bezochte bestuurskamer 
voorafgaand aan de wedstrijd van SV Someren vrouwen 1 tegen de 
vrouwen van Venray 1 en het vaandelteam van SV Someren tegen 
Bekkerveld. 
 
Voorzitter Antoon Sonnemans heette iedereen van harte welkom en na 
een korte toespraak en presentatie over onderstaande sponsorbedrijven 
werden de contracten ondertekend. 
 
Sportwinkel Bij Willem 
 
Sportwinkel Bij Willem gevestigd aan Julianastraat 73-75 te Asten draagt 
al jaren diverse sportverenigingen in de regio een warm hart toe. Naast 
diverse vormen van sponsoring geeft het bedrijf gelegenheid aan de 
consumenten om een keuze te maken aan welke vereniging men de 
korting van het aankoopbedrag wil afstaan. Hierdoor zijn deze 
verenigingen in de gelegenheid om voor de waarde van deze korting 
materialen aan te schaffen benodigd voor de vereniging. Een prachtig 
initiatief waar veel verenigingen dankbaar gebruik van maken. Naast het 
brede assortiment is Bij Willem een prima bedrijf waar je ook voor een 
goed advies te raden kunt gaan. Kwaliteit en service naar de klant heeft 
het bedrijf hoog in het vaandel staan.  
 
Daarnaast is Bij Willem al sinds 2011 sponsor van SV Someren. Naast 
sponsoring van vrouwen 1 en 2 is het bedrijf ook meerdere jaren sponsor 
geweest van SV Someren C6. 
Nadat bekend werd dat de SV Someren vrouwen 1 promoveerde naar de 
hoofdklasse en diverse jeugdleden overkwamen naar de selectie is 
voorgesteld om van vrouwen 1 en 2 één selectie te maken. Bij Willem 
wilde graag meedenken om een hernieuwd sponsorcontract te tekenen 
voor deze selectie. Wij danken Bij Willem heel hartelijk voor zijn steun de 
afgelopen jaren en vertrouwen op een nog jaren voortdurende sportieve 
samenwerking! 
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Autoservice van der Vlugt  

 

Autoservice van der Vlugt is al sinds 1994 het autoreparatie bedrijf voor 

alle merken. Het bedrijf is gevestigd aan het Half Elfje 18 te Someren en is 

een universeel RDW erkend auto reparatie bedrijf met kwaliteit en 

klantvriendelijkheid hoog in het vaandel. Verder zijn zij gespecialiseerd in 

het uitlijnen van auto ’s en kunt u bij hen terecht voor o.a. APK keuring, 

grote/kleine beurt, remrevisie, uitlaatsystemen en reparatie.  

 

Naast het feit dat Autoservice van der Vlugt al geruime tijd 

reclamebordhouder is gaat het bedrijf met ingang van heden SV Someren 

vrouwen 2 sponsoren met trainingspakken. De dochter van Marco van der 

Vlugt speelt bij vrouwen 2. 

 Autorijshool Wilco van der Valk  
 
Wilco van der Valk heeft een autorijschool in Deurne en met meer dan 25 
jaar ervaring! Autorijschool Wilco is niet alleen actief in de gemeente 
Deurne zelf maar ook ver daar buiten. Voor zowel het autorijbewijs, 
aanhangerrijbewijs, motorrijbewijs en het bromfietsrijbewijs kun men er 
terecht. Een leuke en goede rijschool waar kwaliteit en aandacht voor de 
leerling voorop staat. 
 
Om meer naamsbekendheid in de regio te krijgen maar ook om iets terug 
te doen voor de gemeenschap heeft Autorijschool Wilco de stap genomen 
om bij diverse verenigingen sponsoring op te pakken in de doelgroep die 
uiteraard het meest voor hem geschikt is. Zo ook bij SV Someren waar hij 
sinds dit seizoen shirtsponsor van SV Someren A4 is geworden en tevens 
reclamebordhouder is van twee mooie reclameborden aan ons prachtige 
hoofdveld.  
 
Afhaalcentrum de Meer  

Eigenaar Mohamed Ramzy van afhaalcentrum de Meer geeft aan dat hij 
recentelijk is gestart in het mooie centrum van Someren met een 
afhaalcentrum van gerechten gebaseerd op vooral de Turkse en 
Italiaanse keuken. 
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Naast het afhalen van Turkse broodjes, heerlijke pizza`s en donner- en 
kipgerechten kun je er ook terecht voor heerlijke complete mixed grill 
schotels. Mohamed hoopt dat door sponsoring van het 14e elftal zij net 
zoveel mooie resultaten zullen behalen als hij nu al doet in de opstartfase 
van zijn bedrijf. Ga bij gelegenheid maar eens proeven van de heerlijke 
gerechten!  
 
SV Someren dankt bovenstaande sponsoren voor het vertrouwen dat zij 
geven aan onze club en wensen hen zowel zakelijk als sportief veel 
succes toe. 
 
Namens de sponsorcommissie, 
Ferry Pape 
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MOOIE OPKOMST PRESENTATIE EN ONTHULLING SVS  CADEAU-
BON 
 

De sponsorcommissie van SV Someren heeft op 30 april jongstleden, 
onder de warme en positieve belangstelling van vele sponsoren, 
leden en vrijwilligers, de SVS CADEAUBON mogen presenteren! 
 
 
De presentatie en onthulling van de bon, verzorgt door Tommy Meeuws, 
is zeer positief onder de aanwezigen ontvangen. Natuurlijk waren er een 
paar vragen en kanttekeningen maar duidelijk bleek uit de presentatie dat 
SV Someren met dit prachtige initiatief een gebaar terug probeert te 
maken naar haar Sponsoren die de vereniging al jaren een warm hart 
toedragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De SVS Cadeaubon kunt u inwisselen bij de deelnemende sponsoren 
welke u kunt vinden op onze website. De cadeaubon is te verkrijgen in 
coupures van 5-10-20 en 25 Euro. 
 
Dus leuk als grote maar ook als kleine attentie! 
 

 

Een mooi initiatief waarvan SV Someren hoopt dat het door de komende 
tijd heen                                                                              een waar suc-
ces mag                                                                               worden! 
 
Binnenkort                                                                           zal op een 
drietal                                                                                  verkooppunten 
binnen de                                                                            gemeente 
Someren                                                                              de SVS 
Cadeaubon                                                                      te verkrijgen zijn. 
Geschikt voor iedere                                            verjaardag of een andere 
speciale gelegenheid! 
Leuk om cadeau te                                               geven en leuk om 
cadeau te krijgen en                                            je steunt er ook nog eens 
onze actieve                                                     sponsoren mee!! 
 
De verkooppunten waar                              de SVS CADEAUBON 
binnenkort verkrijgbaar                                   is zijn: 
- Kantine SV Someren                                 Ell en Hein Verberne 
- Bakkerij van de Mortel  
- Tabaks- en gemakswinkel A. Meeuws 
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Namens de sponsorcommissie, 
Ferry Pape 
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NELLY VAN LIESHOUT WORDT IN HET ZONNETJE GEZET 
 
Nelly van Lieshout, een van onze langstzittende actieve vrijwilligers, is 50 
jaar in dienst bij haar werkgever en dat is een mijlpaal! Om Nelly in het 
zonnetje te zetten is er vanuit haar werkgever een bericht gekomen dat wij 
hierbij graag onderstaand op onze website plaatsen. Nelly en Gerry, 
namens iedereen vanuit de vereniging, van harte gefeliciteerd! 
 
 Namens het bestuur, 
 Mieke Hollanders 
 

 
 

Nelly van Lieshout (rechts op de foto) en Gerry Moors 
Foto: Van der Weerden Kleding 

 
Nelly van Lieshout-Moors en Gerry Moors hebben een belangrijk jubileum 
te vieren, in het bijzonder Nelly. Zij is 50 jaar in dienst bij Van der 
Weerden Kleding en dat is speciaal. Haar zus Gerry is 45 jaar in dienst. 
Beiden zijn aangenomen door oprichter Antoon van der Weerden en 
begonnen in de “fournituren “ zaak die het toen was. Nelly is onze 
vertrouwde coupeuse die al het veranderwerk op maat maakt.  
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Het vak heeft ze geleerd van Harry van der Weerden die meester 
kleermaker was. Daarnaast is Nelly, evenals haar zus Gerry, verkoopster 
in de winkel en voorzien zij klanten van een goed advies op zowel de 
heren- als damesafdeling. Beiden hebben vele veranderingen in de mode 
meegemaakt zoals ook vele verbouwingen van het interieur van de winkel. 
 
Nelly is inmiddels oma en doet veel vrijwilligerswerk bij SV Someren. 
Daarnaast heeft ze, na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, 
gekozen om toch te blijven werken.  
 
Toon van der Weerden is trots op deze vrouwen, vaste waardes in zijn 
winkel. Op 2 mei jl. zijn ze in ’t zonnetje gezet door de werkgever!  
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VOETBALVERENIGING SV SOMEREN DENKT AAN DE TOEKOMST 
 
Voor het eerst in de geschiedenis van SV Someren is er dit jaar een 
diploma training gehouden. Op woensdagmiddag 29 april was het dan 
eindelijk zover. De spanning stond op de gezichtjes van de allerkleinste 
voetballertjes. Na een seizoen keihard hun best te hebben gedaan bij de 
minitrainingen en wedstrijdjes keken zij ernaar uit of ze toch wel het 
felbegeerde voetbaldiploma zouden ontvangen. Het werd een uniek 
sportgebeuren want nooit eerder werden er voetbaldiploma’s bij SV 
Someren uitgereikt.  
 
Drijven, dribbelen, schieten en de schaar waren de voetbal opdrachten. 
Maar ook het gedrag; vriendelijkheid en netjes in woord en gebaar waren 
hier punten die aan de orde kwamen. Van de 13 spelertjes slaagde 
iedereen en hierna kon het feest beginnen, samen met de ouders, 
broertjes, zusjes en de opa’s en oma’s.  
 
Wat waren de “Mennekes” trots en gelukkig toen zij uit handen van hun 
trainers het mooie diploma ontvingen. Het werd een voetbalfeest om nooit 
meer te vergeten. Trots tonen hieronder de voetballertjes van SV 
Someren hun welverdiende diploma.  
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Spelertjes op de foto staand van links naar rechts: Jelle Sleegers, Olaf 
Sonnemans, Stan Harbers, Teun Sanders, Dirk van Dam, Noah Meeuws 
en Kyan Vreede. 
 
Spelertjes op de foto zittend van links naar rechts: Duuk Joosten, Sander 
van Eijk, Koen Sonnemans, Willem van Deursen, Vasco da Costa en 
Oliwier Skolik. 
 
Trainers: Harrie Boerekamp en Broer Hilverda" 
Tekst en foto: Broer Hilverda 
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SV SOMEREN 3 KOMT NIET VERDER DAN EEN GELIJK SPEL 
 
Nadat vorige week bekend was geworden dat Someren 3 volgend 
jaar ook weer in de 1e klasse zal blijven spelen, was het doel om de 
komende wedstrijd(en) vrijuit te voetballen. De tegenstander was 
Venloooooosche boys 2. Voorafgaand aan de wedstrijd werd verteld 
dat we graag 3 punten mee naar Someren wilden nemen om zo 
Venlosche boys de nacompetitie in te sturen.  
 
Someren 3 begon slecht aan de wedstrijd tegen ‘de boys’ uit Venlo. Na 
slordig balverlies op het middenveld kwam de bal bij de linksbuiten die 
uithaalde. Keeper Niels ‘hurky’ Hurkmans wist het schot in eerste instantie 
nog te keren, maar de spits van Venlosche Boys was er om de rebound af 
te maken. Na de tegengoal gingen de Boys inzakken en lieten ze 
Someren 3 het spel maken. Someren 3 kwam beter in hun spel en maakte 
in minuut 20 de verdiende gelijkmaker. Na in eerste instantie een vrije trap 
matig genomen te hebben, nam Fabio ‘Vermi-G’ Gaglianello, die zijn 
studie genoot aan de Maas/Waal College, de bal vol op de slof en schoot 
de 1-1 tegen de touwen. Een fraai weetje: Fabio heeft zijn studie nooit 
afgemaakt om een carrière als profvoetballer te realiseren. Bij Someren 3 
komt hij dan ook prima tot zijn recht. De ruststand bij Venlosche Boys 2 
tegen Someren 3 was 1-1. 
Tijdens de rust volgde er geen donderspeech van trainer Hans van 
Santvoort omdat het tweede gedeelte van de eerste helft gecontroleerd 
werd door Someren. We moesten gewoon doorgaan waar we gebleven 
waren en dan kwamen de kansen vanzelf. Deze filosofie bleek na 52 
minuten gespeeld te hebben meer dan waar te zijn. Na een goede actie 
van Jan van der Veen over de rechterflank, legde hij de bal breed en kon 
Fabio Gaglianello afdrukken voor zijn tweede van de middag. Nog een 
fraai weetje: Fabio heeft zijn totaal aantal doelpunten met 50% 
vermeerderd na deze middag. Someren 3 stond dus met 1-2 voor in 
Venlo. Net als de eerste goal van Venlo, kwam de tweede goal van Venlo 
wederom uit slordig balverlies vanuit het middenveld. Hij, die niet 
genoemd zal worden (hij weet het zelf), speelde de bal in de voeten van 
de spits van Venlosche boys waarna deze vrij op de keeper af kon gaan. 
Het stond dus weer gelijk in Venlo. Someren 3 knokte zich echter terug en 
kon via een snoeihard schot van Jan van der Veen met links de 2-3 
noteren. Dit bleek echter niet voldoende te zijn want Venlosche Boys 
kwam terug naar een 3-3 gelijk spel. Een voorzet met erg veel effect kon 
niet worden gepareerd door onze keeper waardoor de spits van Venlo 
voor zijn 3de van de middag kon tekenen. 
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Someren 3 heeft uit bij Venlosche Boys dus niet het resultaat behaald wat 
ze eigenlijk voor ogen hadden. Volgende week staat er echter weer een 
wedstrijd op de planning. Dit keer komt Prinses Irene uit Nistelrode op 
bezoek. Someren 3 zal uit zijn op eer herstel. Dit belooft een mooie pot te 
worden. 
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Veteranen Nieuws     

              

 
                             En toen was Rood, de kleur van ….. de overwinning! 
 
 
 
 
De einduitslag was 5 - 2. En dat tegen een Bruheze waar we de 
laatste wedstrijd een dikke jas van hadden gekregen! Waar lag het 
aan? Er werd in ieder geval meer strijd om de bal geleverd. We zaten 
er beter bovenop, waardoor de tegenpartij veel balverlies leed. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                          Het klinkt misschien wat onzinnig,  
                                                          maar de kleur rood had de spelers  
                                                          van Bruheze toch even op het   
                                                          verkeerde been gezet. Dat hadden  
                                                          ze effe niet verwacht. Een tegen- 
                                                          stander die van kleur veranderd was  
                                                          en dan ook nog beter voetbalde dan  
                                                          in de vorige wedstrijd. Ze hadden na- 
                                                          tuurlijk zoiets gehad van: ”Daar hoe- 
                                                          ven we ons niet al te druk over te  
                                                          maken. Die maken we weer van ’n  
                                                          goeie in.” Nou, daar hadden we ze. 
effe ’n poepie laten ruiken. Hoewel. De openingstreffer werd na ongeveer  
                                                         10 minuten plotseling door het  
                                                         gastteam gemaakt. Marc had zich  
                                                         vergist in de lengte van de spits van 
Bruheze. Beide heren kwamen elkaar tegen in de lucht op de rand van 
het keepersgebied. De tegenstander hield aan de botsing even een 
ongemakkelijk gevoel in de heup over, maar had met het hoofd wel net 
de bal voor de vuisten van Marc kunnen weg koppen en scoorde 
daardoor 0 - 1 . Met deze actie bracht Bruheze ons echter niet uit balans. 
We bleven goed storen. De passes kwamen beter aan dan in andere 
wedstrijden en er was zelfs weer ruimte voor wat gepingel door Ruud. 

Duidelijke verschillen waar de 
tegenstander grote moeite mee 

had.. 
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Tegen het einde van de 1e helft maakte Ralf met een uitbraak op rechts 
zich vrij van zijn tegenstander en stevende hij bijna langs de achterlijn 
recht op de doelman af. Met een berekend schot wist hij de bal via de 
korte hoek door de benen van de keeper van Bruheze in het doel te 
schieten. Ruststand 1 - 1. 
 

 
 
 
 
 

Op 2 na hield Marc zoals gewoonlijk alle ballen buiten het doel. 

Ze waren er helemaal klaar voor om in de 2e helft toe te slaan. 
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Na rust was er gewisseld en kregen we er nog meer aanvalssterkte bij. Op 
rechts kon Geert met zijn snelle acties voorin flink wat druk zetten op de 
defensie van Bruheze. In de spits werd het oppassen geblazen voor de 
tegenstander met Marco in de zestien. Hans was doorgeschoven naar de 
linksbuiten positie en kon met zijn blitse schoenen het kleurenprobleem 
voor Bruheze verder vergroten. Dat lukte hem aardig, want hij zette 
zomaar weer twee treffers op zijn naam. Maar, de tegenstander bleef 
gevaarlijk. Dat werd duidelijk, toen vanuit een counter van onze kant we 
plotseling balverlies leden en Bruheze een tegencounter forceerde op 
rechts. Ondanks het verdedigende werk van Dennis wist hun rechtsbuiten 
de bal voor het doel te krijgen en werd deze via een sliding van zijn 
ploeggenoot op goal geschoten. Daar probeerden Peter en Jeroen de 
schade nog te beperken, maar de bal was helaas al over de doellijn 
geweest. Tussenstand 1 - 2. Dat werd dus opletten, niet verslappen en 
gewoon doorgaan met vastbijten in de tegenstander. Jeroen bracht even 
later toch maar zelf weer wat rust in de tent. Hij reageerde oplettend, toen 
via een voorzet van Geert of misschien was het een schot op goal, de 
keeper van Bruheze de bal niet goed buiten de zestien wist te knallen, 
waardoor Jeroen mooi kon scoren. Niet veel later na goed storend voetbal 
en positiespel van o.a. Frank scoorde Martien de 3 - 2 vanuit een mooie 
assist van Hans. Bruheze was verzwakt. Het reageerde niet meer fel 
genoeg en was uit het veld geslagen door de steeds hoger oplopende 
scoren van hun tegenstander. Dit hadden ze niet verwacht. Maar het leed 
was voor hen nog niet geleden. Zoals al vermeld had Dennis met zijn 
assist Hans aan zijn 1e treffer geholpen. Onze laatste treffer ontstond 
vanuit een pass op rechtshalf door Jeroen op Martien die op het 
middenveld de bal door wist te passen op Ruud. Met zijn strakke pass 
vanuit het halfveld zorgde Ruud vervolgens voor de tweede assist op 
Hans, die de bal na wat dreigen uiteindelijk in het net van Bruheze schoot. 
 

 

De derde helft was ook 
een makkie! 
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Vlierden - SV Someren (1 - 1) 11 april 
 
Zo, dat was ie dan weer. Zo’n wedstrijd die iedereen weer wakker heeft 
geschud. Een wedstrijd die niet te vergelijken was met die van de week 
ervoor. Het zal wel aan de grasmat hebben gelegen, zullen we dan maar 
zeggen. Of aan de versterking bij de tegenpartij. SPV had namelijk drie 
spelers te weinig. Het werd dus onderhandelen of niet spelen. Dat laatste 
konden we ons niet voorstellen, dus werden er drie van onze spelers 
tijdelijk verhuurd aan de tegenstander. Nou die drie hadden we dus nog 
nooit zo fanatiek zien voetballen. 
 

 
 
 

 
Als het effe kan moesten we er dus maar een niet al te uitgebreid verslag 
van maken deze keer. De foto ’s van Wim laten een felle strijd zien, 
tussen spelers waar de spanning vanaf straalt. 
Er waren van onze kant in deze wedstrijd aanvalsmomenten genoeg. 
Daar ontbrak het echt niet aan. In de tweede helft stond het echter nog 
steeds 0 - 0. Jeroen doorbrak de spanning door vanuit een wat rommelige 
situatie in het keepergebied van SPV de 0 - 1 te scoren. 
 

Dit zijn ze dan. 
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Jeroen had weer een flink aandeel in de opbouw van de aanval. 

Rudy zette de verdediging van Vlierden regelmatig onder druk. 
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Uiteindelijk laten we ons dan op het allerlaatst toch nog de kaas van het 
brood eten. 
 

Nog energie zat. 

De einduitslag! 
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Neerkandia - SV Someren 5 - 1, 18 april 
 
..... met 2e helft gelijk spel! 
 
Toen bekend werd dat de wedstrijd tegen Zeilberg was afgelast, omdat 
Zeilberg te weinig spelers had, werd er direct achter de schermen gezocht 
naar een oplossing voor dit probleem. Er moest natuurlijk wel gevoetbald 
worden! 
 

 
 
 
 
Binnen no time was een vervangende tegenstander geregeld en wel 
Neerkandia. Met dit bericht ging iedereen waarschijnlijk effe rechtop zitten 
achter de computer. Dat betekende dus vol aan de bak, want Neerkandia 
laat er geen gras over groeien. 
Het werd dus alles uit de kast halen voor ons. Dat leverde aan beide 
kanten spelsituaties op waarbij het even piepte en kraakte. 
 
 
 
 
 
 

We liepen tegen zware tegenstand op. 
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Non de jus die kwam hard aan. 

Er werden dus over en weer wat waarschuwingen 
uitgedeeld. 
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Er werden wat waarschuwingen uitgedeeld: “Pas op, hier sta ik!” Ondanks 
deze fysieke krachtmetingen konden we niet voorkomen dat de tegen-
stander meerdere malen door onze defensie kon breken. Ze waren weer 
net even te snel voor ons, die mannen van Neerkandia. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Geert zorgde voor extra dreiging op rechts. 

Al vrij vlot viel daardoor in de 
5e minuut het 1e tegendoel-
punt. Door veel balverlies en 
te voorzichtig voetbal ontstond 
in de 17e minuut de 2e tegen-
goal en in de 25e het 3e 
tegendoelpunt. Het regende 
dus zo’n bietje treffers voor 
Neerkandia. Er waren wel wat 
kansen voor de blauw-witten, 
maar daar ging te weinig drei-
ging vanuit. Hij stond er weer, onze John. 
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Het was dus belangrijk om telkens de kop er goed bij te houden en rustig 
het spel op te bouwen. Met deze tactiek konden we echter niet voorkomen 
dat de tegenstander in de 32e minuut hun 4e doelpunt scoorde. In de rust 
moesten we dus ons plan bijstellen. Er werd even tactisch gewisseld en 
we zorgden daarmee in de 2e helft voor blijvende stootkracht. 
 

  
Gewoon rustig opbouwen van 
achter uit en oe-eige nie druk 

make. 

Onze tweede keeper in deze 
wedstrijd. 

 
Dreigende passes op ons doel bleven ook in deze speelhelft niet uit. Maar 
ons samenspel verliep wat soepeler en we leden minder balverlies. 
Helaas liepen we in de 3e minuut van de 2e helft tegen een wel heel 
makkelijk toegekende penalty aan. Marc zat wel in de goeie hoek, maar 
de bal was net even sneller, 5 - 0. De wedstrijd werd voorgezet en we 
brachten meer druk op de ketel. Enkele spannende momenten werden 
door Arno K. op de doellijn alsnog koelbloedig opgelost. En dan is er altijd 
nog die ene spits, die met z’n “grauwte bakkus” effe in de rust spelers op 
scherp probeert te zetten. “Grauwte bakkus” of nie, maar Ruud wist uitein-
delijk wel de eer te redden en maakte in de 20e minuut van de 2e helft zijn 
doelpunt. 
 

 

 

Geert zorgde voor extra dreiging 
op rechts. 
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SV Someren - Mifano (0 - 5) 26 april 
 
Met blessures strompelend naar het fluitsignaal.  
 
Nu Rutten met zijn Feyenoord laat zien dat ze nog niet zeker zijn van de 
derde plek, mogen wij ons ook wel eens achter onze oren gaan krabben! 
Na een prima eerste helft in de wedstrijd tegen Mifano, werden we in de 
tweede helft meedogenloos van de mat gespeeld. Er moet dus wel wat 
gebeuren willen we kunnen schitteren op ons jubileumtoernooi! 
 

 
 
 
 
 
Gelukkig weten we waar het aan gelegen heeft tegen Mifano. Drie spelers 
moesten met een blessure het veld verlaten. Een flink stuk van onze 
veerkracht en snelheid was daarmee uit de ploeg gehaald. Niet te lang bij 
stilstaan, die dingen gebeuren dus ook bij de veteranen.  
Gewoon nog effe nagenieten van de foto’s van Wim en volgende week 
gewoon weer flink er tegenaan. 
 
 
 
 

We voetbalden in de 1e helft met overzicht en speelden de bal 
goed rond. 
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Peter verloor z’n man niet uit het oog. René kwam net wat meters tekort, 
anders had het misschien heel anders gelopen! “Kiek, hier hedde ge ‘m 
nog us.” Ruud bouwde de aanval op, terwijl Geert zich aanmeldde voor de 
2e helft. Hans had niet z’n goeie schoenen aan! 
 

 
 
 
 
 

Veerkracht en snelheid. 

Rene kwam net wat meters tekort, anders had het misschien heel 
anders gelopen! 
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Kiek, hier hedde ge ‘m nog us. 

Ruud bouwde de aanval op, terwijl Geert zich aanmeldde voor de 2e 
helft. 
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Hans had niet z’n goeie schoenen aan! 

Peter verloor z’n man niet uit het oog. 
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HUMOR MET FC DE KAMPIOENEN   !!! 
 
Belgische humor 
 
Ik ben verliefd. 
Nu nog iemand vinden op wie ik dat gevoel kan loslaten. 
 
Mijn neef heeft goed geboerd. 
Dat doet hij overigens niet zelden na consumptie van zijn melkje. 
 
Ik ben uit de kast gekomen. 
Maar er zat een spiegel in de kastdeur. En dan ben ik er maar weer 
ingekropen. 
 
Joggen lijkt wat op seks. 
Je wil er snel weer vanaf zijn. 
 
Boekhouders. 
Wie naar de bieb gaat en nooit iets terugbrengt, is ook een boekhouder. 
 
Spoorwegincident. 
Wie plant er een wielerwedstrijd die over een spoorweg moet!! 
 
Steeds meer jonge mensen lijden aan ouderdomsdiabetes. 
Het bewijs dat de jeugd geen geduld meer heeft. 
 
Grote kuis. 
De voorjaarsklassieker van mijn vrouw. 
 
Opgepast voor drug die honderden keren sterker is dan heroïne. 
Crack die dat overleeft. 
 
Ik heb een nieuw lief. 
Het is nu wachten op het eerste handgemeen. 
 
Megafusie in varkenssector. 
En ze zaten al zo dicht op elkaar! 
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Selfiestick. 
Waar is de tijd dat er op festivals interesse was voor selfmade stickies dan 
voor selfiesticks? 
 
Ik ga niet op reis. 
En hoef dus niks mee te nemen. 
 
Ik denk. 
… dat de zeven magere jaren hun tel kwijt zijn. 
 
Met welke formule… 
..bereken je het middelpunt van de belangstelling? 
 
TRES HOMBRES en drinkers van de kampioenen 
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SV SOMEREN F8 KAMPIOEN 
 

 
 
Vandaag mocht ik aanvoerder zijn in de wedstrijd tegen SSE F3. Het zou 
een spannende wedstrijd worden. We konden namelijk vanmiddag kam-
pioen worden als we zouden winnen. De eerst helft was leuk en we 
scoorden om en om. Het eerste doelpunt was van ons. De tweede van 
hen en de derde van ons en zo ging het door. Nog een paar minuten voor 
het einde was de stand gelijk, maar toen scoorden wij en stonden we dus 
voor met 4-5. JIPPIE!!! De scheidsrechter floot iets later af en wij 
sprongen blij in de lucht. 
                                    

WE WAREN KAMPIOEN! 
 
Verslag door Martien 
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SV SOMEREN E2 KAMPIOEN 
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DE MASCOTTE 
 
Lotte Sonnemans mascotte tijdens wedstrijd tegen Wilhelmina (12 april) 
 

 
 

Ik vond het leuk om mascotte te zijn.  
Het was leuk om met de grote jongens mee te doen. 
Het was een spannende wedstrijd die ze gewonnen hadden en het 
broodje frikadel was ook heel lekker!! 
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Russel Maas mascotte tegen RVU 

 
Russel Maas speler van de E3, was de mascotte tijdens de wedstrijd 
tegen RVU op 26 april. Mede dankzij zijn aanmoedigingen wist Someren 
toch een 1 - 1 gelijkspel te behalen. 
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Teun Groels mascotte tegen Bekkerveld 

 
Teun Groels was de mascotte tijdens de wedstrijd tegen Bekkerveld. 
Mede door zijn aanmoedigingen wist Someren een gelijkspel te behalen! 
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