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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 
    
    

    



5 

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 D Roy van Bakel Floreffestraat 47 27-11-03 0493-490264  
jun F Renzo  Bollaan Hoevenstraat 30 01-08-07 0493-473929  
jun A Sven  Deerns Keizerstraat 54 14-06-97 0493-490641  
mini-F Lynn  Hanse Loonhof 1 19-07-08 0493-479785  
jun E Sayidali  Kahiye Sijlkensstraat 31 16-06-04   
jun F Zakariye  Kahiye Sijlkensstraat 31 19-10-06   
jun F Bram  Kampwart Speelheuvelstraat 40 02-12-06 0493-490614  
jun E Indy  Knehans het Eegtje 19 28-06-04   
sen05 Ted  Kromkamp Berkel 9 05-04-94 0493-493471  
mini-F Luc  Leenen Amer 26 08-12-08 0493-841344  
jun E Isa  Lieshout Bartenweg 56 08-02-04 0493-490204  
mini-F Luc  Meeuwis Atalanta 5 01-10-08 0493-479759  
mini-F Rob  Meeuwis Ambachten 16 17-04-08 0493-473501  
jun B Bas  Meurkens Kruisstraat 21a 03-03-99 0495-593443  
mini-F Kian  Moors Garsteweg 9 23-05-08   
mini-F Ryan  Robins Amer 71 13-12-08 0620-392471  
jun C Bram  Swinkels Beatrixlaan 18 29-06-01 0493-496717  
jun D Xiao  Swinkels Lieropsedijk 66 09-12-03 0492-331797  
jun A Sander  Thaens Amer 53 20-05-97 0493-495673  
mini-F Stan  Tomassen Bartenweg 18 03-06-08   
mini-F Levy  Toonen Avennelaan 23 11-06-10 0493-842003  
jun E Stijn van de Ven Pasakker 2                 10-04-04    0493-472640 
 
 
 
UITGESCHREVEN ALS LID 
CAT. NAAM    ADRES     BONDSNUMMER 
jun F Maikel  Aben Bosselerstraat 22       PKXW21I 
jun E Lonneke van Beeck Avennelaan 29       QYBZ34I 
sen10 Mark van Bree Dilmanshof 31       FVGM49O 
fun. Hans  Groels Floreffestraat 19       QFKN117 
jun E Teun  Groels Floreffestraat 19       NLNV09S 
jun A Lisa  Haerkens Molenbergstraat 2       PWNT01L 
mini-F Tim  Hendriks Zandstraat 20       QLCN27Q 
don+ Mark  Jacobs Vliet 18       BYFX167 
jun A Bas  Klessens Provincialeweg 31       GCZK51E 
jun A Rick van Kol Mussel 13       GDLH01T 



8 

sel Robert  Kusters        Brouwer 12                FRQQ506 
fun. Bart  Leenen        Vaarselstraat 102          NYSG15W 
jun F Luc  Leenen        Vaarselstraat 102          PXDJ22P 
jun E Sem  Looijmans        Heikantstraat 56           NVRP77N 
sen07 Rens van Nieuwenhoven  Roggelstraat 7           BSZQ66R 
jun C Julia  Nooijen        Postelstraat 30           PKGP63E 
jun B Dave van Otterdijk        Kommerstraat 37           GGMK51Z 
don+ Milou  Respen        Kerkstraat 35                NYCH86F 
jun E Lotte  Sonnemans        Dorpsstraat 59           PKLR56P 
jun B Stan v.d. Veeke        Floreffestraat 93           LWQT53B 

 
ADRESWIJZIGINGEN 
CAT. NAAM    OUD ADRES NIEUW ADRES 
dam. Lindsey Stultiëns   de Weerden 12 Burgemeester             
                                                                     Wijnenstraat 40 (Asten) 
 
 
OVERSCHRIJVING 
Bas Meurkens van VV de Valk naar SV Someren 
Bas Klessens van SV Someren naar NWC 
Bianca Swinkels van SV Someren naar SVSH 
Luc Leenen van SV Someren naar NWC 
Renée Kersten van SV Someren naar R.K.S.V. Nuenen 
 
Hiermee komt het ledenaantal op 1321 
 
 
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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Geboren op 19 mei 2015 
Mare Geevers (dochter van Paul Geevers en Linda den Dekker) 
 

 
 



11 

 



12 

BERICHTEN VAN HET HOOFDBESTUUR 
 
Het einde van het seizoen is in zicht en de kaarten zijn geschud.  
Ons vaandelteam heeft het dit seizoen niet kunnen redden in de eerste 
klasse en speelt komend seizoen in de tweede klasse. Dat is voor ons als 
club even wennen maar bij dit feit moeten we ons neerleggen. Ook voor 
de spelers, het kader en de scheidende trainer is het een grote domper, 
het zal even nodig hebben om te betijen. Komend seizoen gaan we de 
mouwen weer opstropen met als doel mooie wedstrijden met een positief 
resultaat en misschien komt dan promotie naar de eerste klasse weer in 
zicht komt!  
 
Ons eerste vrouwenteam handhaaft zich in de hoofdklasse en dat is mooi, 
op naar een nieuw seizoen met goede resultaten. Een geweldige prestatie 
is het kampioenschap van vrouwen 2, mooi gedaan! 
 
Ook onze jeugdteams hebben het goed gedaan! Er zijn 
kampioenschappen gevierd bij de F1- F8 - E2 - B2 - B5 en A1. Bovendien 
is de A1 ook districtskampioen geworden.  
 
Alle teams van harte gefeliciteerd met het behaalde kampioenschap!  
 
Of je team nu wel of niet een succes heeft gevierd, we bedanken alle 
supporters die het hele seizoen weer als twaalfde man hun team hebben 
gesteund, zonder jullie zou het niet gaan! Ook in het nieuwe seizoen 
rekenen we op jullie! 
 
Wat dit seizoen nog in het verschiet ligt zijn de kampioenenavond, de 
vrijwilligersavond met voorafgaand hieraan de huldiging van de 31 
jubilarissen en het 50-jarig jubileum van de veteranen. We hopen bij elke 
activiteit op een mooie opkomst! 
 
Namens het hoofdbestuur, 
Mieke Hollanders 
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SOMEREN VROUWEN 1 BLIJFT IN DE HOOFDKLASSE 
 

Kregen we toch afgelopen maandag 18 mei, de volgende mail van de 
KNVB… 
----------------------------- 
Als gevolg van de resultaten in de nacompetitie tussen de Topklasse 
vrouwen en Hoofdklasse vrouwen is het niet meer noodzakelijk om de 2de 
ronde van de nacompetitie te spelen. Er promoveert namelijk 1 
zondagclub vanuit de zondag Hoofdklasse naar de Topklasse. Daarnaast 
zijn er geen degradanten vanuit de Topklasse naar de zondag 
Hoofdklasse. Dit betekent dat alle elftallen die de 2de ronde hebben 
bereikt (wij dus !!) zich plaatsen voor de Hoofdklasse vrouwen. Er worden 
dus géén nieuwe wedstrijden gespeeld. 
 
Met vriendelijke groeten, K.N.V.B.  
----------------------------- 
Nou, laat ie fijn wezen…. . Zeer zeker verdiend dames, hard gewerkt om 
toch de nodige punten in huis te houden om klassenbehoud in de 
hoofdklasse te verdienen. Toppie… en nu op naar een klein 
afsluitingsfeestje voor dit seizoen !!! 
 

              
 
Trudy Hasselman 



15 

 
 
 
 
 



16 

VROUWEN 2  KAMPIOEN! 
 
Eindelijk was het zover. Vandaag zouden we te weten komen of we 
kampioen werden of dat we nog een wedstrijd moesten spelen. Helaas 
hadden we het niet meer in eigen hand door onze 1-0 nederlaag tegen 
Merefeldia twee weken geleden.  
Vandaag stond de wedstrijd DESM - MMC op het programma. Deze 
wedstrijd moest nog uitgevoetbald worden, omdat die met nog 36 minuten 
te spelen was gestaakt. De stand was op dat moment 2 - 4. Dit betekende 
dat DESM 3x zou moeten scoren. Zou dit gebeuren dan moest er nog een 
onderlinge wedstrijd gespeeld worden. Wanneer dit niet zou lukken dan 
konden wij een feestje bouwen en zouden we kampioen zijn. 
Natuurlijk gingen we met het hele team naar deze wedstrijd kijken. Nadat 
ons mooie spandoek was opgehangen, ''Someren groet MMC"  was het 
om 11.00 uur zover. Iedereen was ontzettend gespannen. Nog nooit 
duurde 36 minuten zo lang. Na ongeveer 10 minuten maakte DESM hun 
1e doelpunt, 3 - 4. Oef, dat was een tegenvaller. Alles was opeens 
mogelijk. Maar hoe langer de wedstrijd voortduurde, hoe dichterbij ons 
kampioenschap kwam. Stiekem hadden we al gezorgd voor een aantal 
flessen champagne, medailles en een bloemetje.  
Dit bleek niet voor niks! Het fluitsignaal klonk en er was nog steeds maar 
één keer gescoord. KAMPIOEN!!! 
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Wat waren wij ontzettend blij!! Na een spannende periode was het 
eindelijk een feit, we zijn kampioen, we gaan promoveren naar de vierde 
klasse! 
Natuurlijk is het vreemd om zo een wedstrijd niet zelf te voetballen, maar 
iedereen was ontzettend blij.  
Nadat we een pilsje gedronken hadden zijn we richting Someren 
vertrokken. Hier werden we mooi ontvangen in de kantine! "Van Zummere 
en nie bang" klonk het door de kantine. We hebben een ontzettend leuk 
feestje gevierd in de kantine. Ook werd de platte kar nog geregeld. Deze 
vertrok later in de middag richting het dorp. Ontzettend gaaf! Na een ritje 
door het dorp hebben we nog een tussenstop gemaakt bij de Boemelaer. 
Toen hier de pilsjes op waren zijn we weer terug gegaan richting kantine 
en hebben hier nog even verder gefeest! 
 
Een ontzettend leuke dag. Ook met de vele supporters om ons heen! 
  
Allen bedankt voor deze mooie dag! 
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ONDERTEKENING CONTRACT MET JURGEN DE HAAN 
 
Begin van het jaar is al bekend geworden dat Jurgen de Haan per het 
nieuwe seizoen de hoofdtrainer wordt bij SV Someren.  
 
Op donderdag 21 mei jl. is alles officieel  gemaakt door middel van een 
handtekening onder het contract dat Jurgen verbindt aan SV Someren. Op 
de foto ‘s zien we hem en onze voorzitter ondertekenen en de 
samenwerking bekrachtigen met een handdruk. 
 
We wensen Jurgen veel succes toe! 
 

 
 

 
 
 
Namens het hoofdbestuur,  
Mieke Hollanders 
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SV SOMEREN EN SPORT PLAZA SOMEREN TEKENEN 
CONTRACTEN 
 

Sport Plaza Someren zal ook de komende 4 jaar de kledingsponsor zijn 

van SV Someren.   

Riny van der Wallen, eigenaar van Sport Plaza Someren, tekende op 28 

mei jl. het contract waarmee de voortzetting van de samenwerking met SV 

Someren een feit is. Namens onze vereniging tekenden de voorzitter en 

secretaris.  

 
 

Daarnaast is ook het contract met Deventrade BV door alle partijen 

getekend. Sport Plaza Someren is officieel dealer voor Deventrade, welke 

de kleding (Hummel) levert volgens gemaakte afspraken. Alle contacten 

lopen via Sport Plaza die ook alle bedrukkingen van de kleding verzorgt. 

 

We wensen Riny veel succes en gaan voor een goede samenwerking. 

 

Namens het bestuur, 

Mieke Hollanders 
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GESLAAGDE TRAINERS 
 
Woensdag 27 mei zijn er 4 trainers van SV Someren geslaagd voor hun 
opleiding Junior Training. 
Zij kregen op deze dag hun diploma uitgereikt door de KNVB. 
De geslaagde zijn Ron van Santvoort, Nick Verstraelen, Paul Fondon en 
Hubert Beeris. 
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DE AANVOERDERS 
 
Op zaterdag 28 maart hebben we "De Aanvoerders" op bezoek gehad op 
de Potacker.   
De doelstelling van hen is om zoveel mogelijk leden van SV Someren lid 
te maken van  "De Aanvoerders". Een mooi bezoek en met een tevreden 
gevoel vertrokken zij van ons sportpark.  
Als je nog geen lid bent geworden, dan kun je dit via de website gratis 
doen: www.deaanvoerders.nl. 
Als je lid wordt ontvang je gratis een mooie aanvoerdersband. Op de site 
van "De Aanvoerders" is uitgebreid te lezen wat hun doelstelling is. 
 
Namens de jeugdcommissie, 
Berry Jacobs 
 

 
 
 

file:///C:/Users/Bert/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CHLZII2N/www.deaanvoerders.nl
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GENOMINEERDE SPELERS PER ELFTAL VOOR DE  
“HANS MANDERS WISSELTROFEE”. 
 
Binnen de jeugdafdeling van SV Someren wordt jaarlijks tijdens de 
kampioenenavond de “Hans Manders Wisseltrofee” uitgereikt.  
Dit is een trofee voor de jeugdspeler die een voorbeeld is voor 
medespelers als het gaat om sportiviteit en respect richting tegenstanders 
en scheidsrechters. Daarnaast is deze speler een “trainingsbeest” en altijd 
aanwezig tijdens wedstrijden. Kortom een speler die het verdient om in het 
zonnetje gezet te worden.   
 
Hieronder de winnaars per elftal, gekozen door de leiders en trainers van 
het desbetreffend elftal:  
 
A-afd:  
A1: Luc Bouwmans 
A2: Lex Lemmens 
A3: Wouter Velings 
A4: Bennie Wijnen 
 
Winnaar A-afdeling: Lex Lemmens 
 
B-afd:  
B1: Michael Bremmers 
B2: Guillion Leijten 
B3: Wessel Pape 
B4: Luc Deerns 
B5: Jordy Crooijmans  
 
Winnaar B-afdeling: Michael Bremmers 
 
C-afd:  
C1: Wouter van Santvoort 
C2: Rico Sonnemans   
C3: Jarni Verstappen  
C4: Stef Kuepers 
C5: Job Driessen 
 
Winnaar C-afdeling: Stef Kuepers 
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D-afd:  
D1: Mark Oudshoorn 
D2: Kevin Thomassen   .. 
D3: Koen van de Boomen  
D4: Sam van Kol  
D5: Bram Janssen 
 
Winnaar D-afdeling: Bram Janssen 

E-afd:  
E1: Bram Raijmakers 
E2: Wojtek Debicki 
E3: Stan Adams 
E4: Evi Bouwmans 
E5: Chris Arts 
E6: Daan van Bree 
E7: Joran Fricke 
 
Winnaar E-afdeling: Stan Adams  
 
De winnaars -per afdeling- zullen worden gehuldigd tijdens de 
kampioenenavond, tijdens deze avond zal er tevens een algehele winnaar 
gekozen worden.  
Alle genomineerde spelers, gefeliciteerd met je uitverkiezing.  
 
Namens de jeugdcommissie,  
Mart Sanders  
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FIFA-HUMOR: DIE ZEHN BESTEN TWEETS VON SEPP BLATTER 

Ethik im Fußball, die Fifa geht voran! Das twitterte gerade Sepp Blatter. 
Überhaupt ist ein Blick in seinen Account beste Wochenendunterhaltung.  

Hier zitten die 2 oplichters de zaak alweer te bespreken hoe al dat geld 
wordt overgemaakt op een bankrekening in Quatar, wat niet te controleren 
is. 

En dan het bestuur van de  KNVB. Heel ruig mededelen misschien dat wij 
niet mee doen met de WK in 2018. 

Als ze dan zo tegen die Blatter zijn meteen melden dat ze niet meedoen. 
Kunnen ze ook eens bezuinigen op het zwaar overbetaalde voetbal ! 
Allemaal zakkenvullers die daar aan de macht zijn.  

Blatter, de hoofdman van de FIFA, die niet weet dat zijn collega’s 
miljoenen euro’s kregen. Ik zou het bijna geloven. Wat een oplichter. Ben 
benieuwd wanneer hij wordt opgepakt. 

Henry T en Peter R de Vies  

 
 

 

http://twitter.com/SeppBlatter/status/492060797624135680/photo/1
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VOETBAL ANNO 2015  !!!!!!!!!! 
 
Waar moet dit toch naar toe met die toeschouwers. 
Dat de spelers zich al niet aan alle regels houden is al erg genoeg, maar 
dat de toeschouwers zich ook ermee bemoeien is echt de limit. 
Gewoon alle wedstrijden zonder publiek. Misschien is dat wel de enige 
oplossing. 
 

 
 
Ik ben 37 jaar leider geweest en te maken gehad met spelers die zich niet 
altijd aan de regels hielden en soms flink over de schreef gingen. Maar die 
werden geschorst door de KNVB, door onze eigen vereniging en zelfs 
door mij persoonlijk. Normaal doen, handen thuis houden en anders ga je 
maar bij het boksen. 
Natuurlijk kregen we ook commentaar van het publiek, maar die dienden 
we dermate van repliek zodat die zich wel even rustig hielden. 
 

 



42 

Ik weet niet waar dit naar toe moet, maar dat er hard moet worden 
opgetreden is een ding dat zeker is. 
 

 
 
 
Ook heb ik het gevoel dat de huidige voetballer meer met feesten bezig is 
dan met het voetbal. Maar goed, we wachten de toekomst maar af en 
hopen dat ze de rem erop kunnen gooien. 
 
Ik wil alle teams bij de senioren, junioren en dames feliciteren met hun 
behaalde kampioenschap, maar wil ook de teams die gedegradeerd zijn 
moed inspreken. “Hou de kop omhoog en het volgend seizoen weer 
gewoon terug naar een hogere klasse”. 
 
Tenslotte wil ik alle vrijwilligers, bestuursleden, redactie, Ell en haar 
barpersoneel en het seniorencommissieteam bedanken en op naar het 
volgende seizoen. 
 
PRETTIGE VAKANTIE.  
 
HENRY TINNEMANS   
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OVERLEG SENIORENCOMMISSIE 21 MEI 2015  
 
1. 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
5. 
 
 
6. 
 
7. 
 
 
8. 

De nieuwe elftallen voor het volgend seizoen wordt gevraagd de 
mutaties aan ons door te geven. 
De spelers die stoppen en naar een ander elftal of club gaan moeten 
dit doorgeven aan de ledenadministrateur Thieu van Lierop. 
ledenadministratie@svsomeren.nl. 
Ook moeten alle spelerspasjes bij Thieu van Lierop (Voorbeemd 7) of 
bij Henry Tinnemans (Postelstraat 22) ingeleverd worden. 
Ik wil graag van alle elftallen een overzicht hebben van het huidige 
team. Deze gegevens graag doormailen naar Henry Tinnemans 
info@taksomeren.nl.  
Hoeveel jeugdspelers komen er over en hoe gaan we die verdelen. 
Frans van Otterdijk legt het e.e.a. toe. 
Er komen 17-20 jeugdspelers over, we gaan bekijken of zij een nieuw 
elftal kunnen beginnen of dat we ze moeten verdelen over de huidige 
teams. 
We gaan deze spelers indelen als we alle lijsten van de huidige 
teams binnen hebben. Op deze lijst staan alleen spelers die echt 
voetballen. Geen lijst met een stel reserves als lijstvullers. Spelers die 
helemaal niet spelen komen dus niet meer op de spelerslijsten! 
Als er een jeugdteam bijkomt moet er geschoven worden met de 
huidige teams. Dus dit team wordt er tussen geplaatst. 
De aanvangstijden voor de zondagwedstrijden worden aangepast. 
Als je thuis speelt kun je om 10.00 uur moeten beginnen, maar ook 
op een later tijdstip. Hou hier dus rekening mee. 
Mededelingen van het bestuur. 
Frans van Lieshout mailt de data van het bekerprogramma door. 
Mededelingen van de scheidsrechters. 
Piet Timmermans legt het een en ander uit met betrekking tot het 
volgend seizoen. 
Rondvraag/mededelingen. 
Er is bij een team onterecht een boete opgelegd van € 100 en dit is 
gekort op de boetepot. Dit wordt uitgezocht !! 
Er is een verzoek gekomen vanuit de Heise Bierfeesten of er teams 
zijn die bardiensten willen draaien op zaterdag en zondag tijdens 
deze bierfeesten. Er staat een uurvergoeding tegenover en gratis 
drinken !! Als je team interesse heeft neem dan contact op met Wiljan 
Raijmakers 
 

 

mailto:ledenadministratie@svsomeren.nl
mailto:info@taksomeren.nl
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Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe en we gaan de teams voor het 
volgend seizoen opzetten. Hierover hebben we nog contact. 

 
HENRY TINNEMANS EN FRANS VAN LIESHOUT 
SENIORENCOMMISSIE 
 
FRANS VAN OTTERDIJK  NAMENS HET BESTUUR  
 
PIET TIMMERMANS NAMENS DE SCHEIDSRECHTERS    
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DRIE KEEPERSTRAINERS GESLAAGD 
 
Vrijdag 29 mei zijn er 3 keeperstrainers van SV Someren geslaagd voor 
hun opleiding keepercoach niveau II. 
 
Zij kregen op deze dag hun diploma uitgereikt door de KNVB. 
 
Geslaagde zijn: 
Marc Verstappen  
Sandra Swinkels  
Luc van Lierop 
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HUMOR MET FC DE KAMPIOENEN   !!! 
 
Belgische humor 
 
Voetbalclub KSV Alsemberg opgedoekt omdat veld verdwijnt. 
Die Oost-Europese dievenbendes worden alsmaar driester. 
 
IS heeft nu ook eigen televisiekanaal. 
Kunnen we binnenkort naar “So You Think You Can Dance” voor IS 
strijders kijken en naar  “IS warriors Got Talent”.  
 
Maradona ontmoet paus Franciscus. 
Eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat de paus nog tijdens zijn aardse 
bestaan zijn werkgever te zien zou krijgen. 
 
Reciprociteit. 
Als jij niet op mijn begrafenis komt, kom ik niet op de jouwe! 
 
Lente 
Zijn er in de lente ook eikels? 
 
Vlaming eet slecht en beweegt te weinig. 
Langer en beter kauwen is de boodschap. 
 
Blijven zitten in de kleuterklas. 
De juf had mij graag. 
 
Klimaatverandering. 
Dan moet je eens bij ons thuis komen kijken, het water staat me aan de 
lippen. 
 
Evolutie. 
Mijn gabbertijd loopt stilaan op zijn einde. 
 
Zure regen. 
Is er nog wel iemand die de regen proeft. 
 
Existentiële levensvraag. 
Als je om problemen vraagt, moet je dan ook met twee woorden spreken. 
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Aan de Antwerpenaar. 
Bedenkt dat gij fijn stof zijt en tot fijn stof zult wederkeren. 
 
Ik voel dat ik ga sterven. 
Nog maximaal 85 jaar, schat ik. 
 
Nieuwe baan. 
Sinds twee maanden ben ik verantwoordelijk voor de doorstroming van de 
Atlantische Oceaan. 
 
Arbeid macht frei. 
Vandaar dat ik me geketend voel. 
 
Tupperware. 
Voor als je je etensresten niet vandaag, maar op een andere dag wilt 
weggooien. 
 
 
TRES HOMBRES en de groeten uit Belgium en een plezante vakantie 
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Veteranen Nieuws     
              

 
                                      Liessel - SVSomeren (8-2) 
                                                2 mei 2015 
 
 
 
 
Laten we het een slechte generale noemen. 
Deze wedstrijd leek wel een kopie van het duel dat we in november thuis 
tegen Liessel speelden. Ook deze keer waren er te veel persoonlijke 
fouten (ook redactie steekt hand in eigen boezem), waardoor we onnodig 
en in een rap tempo op een forse achterstand kwamen. 
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Er ging te weinig rust uit van ons spel. De tegenstander maakte daar slim 
gebruik van door snel op onze fouten te reageren, waardoor we te veel 
balverlies leden. Passes waren vaak onnauwkeurig of werden met net 
even te weinig overtuiging gegeven. Er moest heel wat achter de feiten 
aan gelopen (gerend) worden om dat weer telkens goed te maken. 
 

 
 
 
Maar we hadden gelukkig Rob. Die bracht onder andere  
extra vaart op het middenveld. Nou kon Rob natuurlijk niet  
in z’n eentje alle problemen oplossen in deze wedstrijd,  
maar hij deed wel flink z’n best om er nog een mooi  
duel van te maken. 
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Vooral in de eerste vijftien minuten konden we een vuist maken tegen 
Liessel. De eerste kans kreeg Marco. Via een schot van René vanuit het 
middenveld kopte de tegenstander de bal weg uit de zestien. Rob wist de 
bal te onderscheppen en passte door op Antoni. Deze kon de bal 
voorleggen op Marco, die rakelings langs het doel van Liessel schoot. Een 
tweede doelkans kreeg Antoni enkele minuten later. De Liesselse keeper 
had zich echter prima opgesteld in het strafschopgebied, waardoor het 
slechts bij een mooie kans zou blijven. 
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En toen volgden gauw genoeg de eerste tegendoelpunten. Jeroen zat na 
zijn blessure van de vorige week wat voorzichtig in de wedstrijd. Hij gaf 
zijn man even te veel ruimte, met als gevolg dat de bal in ons doel kon 
worden gekopt. Uit een waardeloze inworp van mijzelf ontstond een 
volgend tegendoelpunt. Maar we kwamen terug! Uit een spelsituatie op 
links schoot Rob vanaf de middenlijn de bal voor de zestien van Liessel. 
Marco hield vervolgens balbezit tussen twee tegenstanders en passte de 
bal op Antoni, die het karwei wist af te maken. Toen leek alles nog koek 
en ei. 
 

 
 
Gaandeweg de wedstrijd moesten we steeds meer meters maken en 
liepen we steeds vaker achter de feiten aan. Het technisch spel en 
gepingel van Geert en Ruud kon daar moeilijk verandering in brengen. De 
spitsen van Liessel wisten de gaten te benutten in onze verdediging en 
maakten het ons flink moeilijk. Het ene na het ander tegendoelpunt kregen 
we om onze oren. 
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Maar opnieuw wisten we terug te komen. Uit een mooie voorzet van Rob 
bijna vanaf de achterlijn van de tegenstander, kreeg Marco de bal voor de 
voeten, kapte zijn man uit en knalde de bal in het net van Liessel. Dat 
spelletje kende onze tegenstander echter ook. Ze pakten de draad weer 
gewoon op na de 2e tegentreffer en lieten weinig heel van ons. 
 
Thuis gekomen is er dan altijd nog de derde helft. De ene keer duurt die 
wat langer dan de andere keer. En de ene keer met wat meer dorstige 
kelen dan de andere keer. Maar het is wel een opsteker als je op zulke 
momenten kunt beschikken over echte supporters. Nog effe en we 
overwegen om een seizoenkaart uit te brengen. Tiek jonge, de eerste is 
voor jou! 
 
 
Foto ’s: Wim 
Tekst: Marcel 
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SVSomeren - Lierop (1-2)  
9 mei 2015 
 
Mediaspektakel als voorproefje op het 50-jarig jubileumfeest. 
 
Helaas kunnen we dit verslag niet openen met de mededeling dat we 
voetbalden voor een uitverkocht stadion, maar wat we wel hadden was 
echte media aandacht. We zijn hiermee natuurlijk al helemaal vertrouwd 
geraakt door de professionele foto- en filmbeelden van Wim. Echter, voor 
deze wedstrijd had de organisatie van het 50-jarig veteranenjubileum ook 
een andere mediagigant uitgenodigd. SIRIS-tv stond bij de aftrap klaar om 
een spetterende wedstrijd voetbal op beeld vast te gaan leggen. 
 

  

 
Nu waren ze bij SIRIS al wel voorbereid op wat er komen zou, dus we 
zagen geen rare gezichten van de cameraploeg gedurende de wedstrijd. 
Lierop had er ook weinig moeite mee dat zij werden gevolgd, want al na 
ongeveer een kwartier maakten zij hun eerste doelpunt. 
Naast het maken van mooie voetbalbeelden had SIRIS ook aandacht voor 
het publiek dat was toegestroomd. Er waren namelijk ook oudgedienden 
op deze wedstrijd afgekomen. 
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Maar goed, het spel op het veld ging gewoon door en we stonden er na 20 
minuten spelen niet zo rooskleurig voor, want we hadden ons 2e 
tegendoelpunt moeten incasseren. Zelf hadden we ook diverse kansen 
gehad, maar wisten deze niet af te maken met doelpunten. Er waren wel 
hele mooie acties bij, te veel om allemaal op te noemen. 
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Eén actie willen we er toch wel even extra uitlichten, omdat die toch een 
klein gouden randje gaf aan het jubileumgevoel. Vanuit een door René 
prima genomen corner kreeg Frank een prachtige kopkans waar én de 
defensie én de keeper van Lierop geen raad mee wisten. Het was 1-2 
geworden. Opnieuw hadden we weer voldoende gespreksstof voor een 
gezellige 3e helft! 
 

 
 
Foto ’s: Wim 
Tekst: Marcel 
 
Velden - SVSomeren (2-1)  
16 mei 2015 
 
Wedstrijd vanuit twee invalshoeken beschreven. 
 
Omdat Mulo zich had afgemeld, had Bart de opdracht gekregen om een 
vervangende voetbalclub te zoeken. Complimenten voor Bart, want het 
was ‘m wéér gelukt om de veteranen in beweging te houden. We konden 
afreizen naar het warme zuiden. Wim onze beeld- en geluidtechnicus had 
het nóg verder zuidelijk gezocht voor een weekje, dus daarom geen mooie 
beelden deze keer! 
Op de grasmat van de Limburgse voetbalclub IVO uit Velden werd de 
aftrap gedaan. Voor een wedstrijd die we eigenlijk gewoon hadden 



63 

moeten winnen, waren alle condities in ons voordeel. Goeie grasmat (hier 
en daar wel wat weinig gras, maar niemand had de dag erna ergens last 
van), lekker weertje (op het moment dat de wedstrijd begon brak de zon 
door) en een tegenstander die als team wat de gemiddelde leeftijd betrof 
kon matchen met ons eigen team. Kat in het bakkie. Althans daar leek het 
een hele poos op.  
 
Hoewel het spel zich gedurende de eerste 15 minuten vooral afspeelde op 
het middenveld en op onze helft, kregen we door goed combinatiespel en 
rustige passes steeds meer grip op de wedstrijd. Vanuit een mooi 
opgezette aanval kreeg Martien uiteindelijke de kans om via een 
afstandsschot de bal in het doel van Velden te krijgen, 0-1. De stand bleef 
lange tijd ongewijzigd. Er waren voor ons kansen, maar die werden voor 
de zestien of op het middenveld goed opgevangen door de tegenstander. 
Door enkele dreigende situaties kwam Velden zelfs bijna op gelijke 
hoogte. Een van de prachtige reddingen van Marc, die de bal letterlijk 
vanuit de duikvlucht uit de lucht wist te plukken, voorkwam een 
tegendoelpunt. Er werd lekker gevoetbald en de aanval werd telkens 
rustig van achteren opgebouwd. 
 
In de 2e helft kwam Velden sterker terug. Enkele wissels brachten bij hen 
meer gevaar in de aanval. Al snel volgde de gelijkmaker. Voor onze 
spitsen daarentegen waren er ook kansen genoeg. Een bal van Marco 
werd maar net door de keeper van Velden over het doel getikt en ook 
schoten van Martien en René werden door hem en door een van hun 
spelers op de doellijn gekeerd. Aan de andere kant gaf Marc opnieuw een 
presentatie in stevig keeperswerk weg. Bij een aanval door Velden kaapte 
hij de bal weg voor de voeten van de opkomende spits. Een prachtige 
redding die zeker in de gesprekken van een derde helft of op onze 
jubileumavond thuis hoort. We kregen dus een goed voorbeeld van hoe 
voetbal er uit hoorde te zien. Om dit voorbeeld dan weer verder goed te 
blijven uitvoeren werd gaandeweg de wedstrijd steeds moeilijker. De 
kansen waren er geweest. Helaas ook voor de tegenstander. Die hadden 
thuis meer geluk en wisten de balans uit de wedstrijd te halen door een 2e 
tegendoelpunt te scoren.  
 
Foto ’s en film: Wim (vanuit een zon overgoten Turkije doet hij iedereen de 
hartelijke groeten!) 
Tekst: Marcel 
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SVSomeren - ONDO (1-3)  
23 mei 2015 
 
Na rust kraakt ONDO de code. 
 
Met een prima instelling gingen we deze wedstrijd in. Dat was ook goed te 
zien aan het voetbal waarmee we het eerste kwartier deze partij openden. 
Er werd goed en strak overgespeeld naar elkaar. De aanval zat telkens 
goed in elkaar. Het was alleen nog maar wachten op de eerste treffer. 
 

 
 

ONDO was duidelijk aan het afwachten wat hun tactiek moest zijn. Zij 
begonnen erg defensief met af en toe een counter via hun wel zeer jonge 
veteraan in de spits. Omdat deze kort op de man werd gedekt kon hij 
alleen maar laten zien hoe goed hij kon over passen en wat zijn 
acceleratiesnelheid was. Fouten maken in de verdediging was er dus niet 
bij. 
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Vanuit een genomen corner werd de bal in ongeveer de 20e minuut door 
de verdediging van ONDO niet goed weggewerkt en wist Geert de bal 
opnieuw breed te leggen op Martien. Hij kon vervolgens voor het 
strafschopgebied een strak schot afvuren dat maar net naast ging. We 
behielden overzicht en probeerden de bal goed rond te spelen. Er werd op 
alle posities flink strijd geleverd om de bal. 
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Aan het einde van de eerste helft ontstond er door een als tackel 
beoordeelde actie op een van de spitsen van ONDO voor het 
strafschopgebied een vrije trap voor de bezoekers. De door Wim 
gemaakte filmbeelden toonden naderhand aan dat onze scheids een 
beoordelingsfoutje had gemaakt en dat het hier duidelijk ging om een 
perfect neergezette schwalbe. De vrije trap werd op professionele wijze 
links over de muur geschoten en ging aan buitenkant paal het doel voorbij. 
Marc had daar rekening mee gehouden en hoefde de bal alleen maar na 
te kijken. 
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De druk werd voor Heusden steeds groter doordat we ons spel steeds 
meer naar hun helft hadden verlegd. Het was zoeken naar hun zwakke 
plekken in de verdediging. Door een zwakke plek kreeg Antonie 
uiteindelijk de bal toegespeeld, wist hij balbezit te houden en via een 
gericht schot de openingstreffer te maken. 
 
Even voor het rustsignaal kreeg Arno nog een kans om onze voorsprong 
verder te vergroten. Helaas stuitte zijn schot op de doelman van ONDO. 
De kansen werden minder en de tegenstander was steeds meer in hun 
eigen spel gekomen. Via een terugspeelbal van de linksbuiten van ONDO 
werd de bal vanuit links voor ons doel gebracht. Omdat we de bal niet 
direct wisten weg te werken, kreeg de rechtsvoor van de tegenstander de 
kans om een schot op doel te lossen. Hij scoorde daarmee de 
gelijkmaker. Na rust leken onze kansen verkeken en zorgde ONDO ervoor 
dat zij de regie in handen kregen. Het leek wel of zij onze code hadden 
gekraakt en wij geen juiste speltactiek konden vinden om het hun moeilijk 
te maken. We moesten het gelijkspel uit handen geven en vervolgens nog 
een derde tegentreffer incasseren. 
 
Foto’s en film: Wim  
Tekst: Marcel 
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SVSH - SVSomeren (1-4) 
29 mei 2015  
 
Thuisploeg gaat flink onderuit. 
 
In de week voorafgaand aan deze wedstrijd stuurde Jan ons per mail 
zoals elke week de voorlopige spelerslijst door. Dat was effe schrikken! 
De lijst met afmeldingen was bijna net zo lang als de lijst met spelers. Met 
maar twee reservespelers zouden we het moeten gaan opnemen tegen 
het team van SVSH. Oei, oei en we wisten ook allemaal dat enkele 
spelers de laatste paar wedstrijden vroegtijdig hadden moeten stoppen 
vanwege kleine blessures. Hoe lang zouden zij het volhouden in deze 
dorpsderby? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verder hadden we ook niet de beschikking over twee van onze vaste 
steunpilaren achterin. Zonder Frank en Martin  
moesten we het dus nu zelf oplossen. In de  
opstelling had onze coach ervoor gekozen om 
in de verdediging flink wat snelheid te brengen.  
Met Peter als voorstopper en Jeroen als  
laatste man moest het zelfvertrouwen gered  
zijn. Het had een plan van Van Gaal kunnen  
zijn geweest, want negen van de tien aanvallen  
van de Hei werden hierdoor in de kiem  
gesmoord. Dat hadden ze niet verwacht bij de thuisspelende ploeg. 
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In eerste instantie meenden we dus achterin de nodige voetbalervaring te 
missen. Daardoor waren we extra scherp en zaten we vanaf het begin in 
de duels fel op de bal. De ploeg uit de Hei kon hier geen goed antwoord 
op vinden en kwam hierdoor niet in hun spel. Ze lieten grote gaten vallen. 
Daar maakten wij goed gebruik van. Met Hans, Martien en Rudy stond er 
een sterk middenveld en konden we de ene na de andere aanval 
opzetten. 
 

 
 
Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut toen Hans vanuit zijn positie op 
linkshalf de bal breed speelde op Rudy. Deze wist handig balbezit te 
houden en passte zuiver op Ralf die op zijn beurt mooi voor kon leggen op 
Marco die vrij gekomen was van zijn man en de klus met een strak schot 
op doel afmaakte. SVSH mocht de bal op de middenstip leggen. Het spel 
werd hervat. Er kwamen zo’n tien minuten waarin beide teams over en 
weer gevaarlijk werden en kansen kregen. Antonie miste een doelkans 
door de bal in het zijnet te schieten en aan de andere kant zag SVSH de 
bal op de kruising afketsen en even later voor de voeten van Wilbert 
Nijssen vrij voor doel door Marc worden weggegrist. Er ontstonden mooie 
duels en Marc liet op zijn beurt ook in deze wedstrijd weer solide 
keeperswerk zien. Ondanks ons sterke spel zette hij zo’n acht reddingen 
op zijn naam, waardoor de frustratie bij de thuisploeg steeds groter werd. 
Hierdoor kregen wij als ploeg steeds meer zelfvertrouwen en ontstond er 
in de 20e minuut opnieuw een mooie aanval.  
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De assist voor het 2e doelpunt kwam van Martien die na de kreet “NU” 
van Ralf de bal meteen diep passte, waardoor Ralf de bal prachtig in de 
linker kruising kon knallen. 
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Vijf minuten voor tijd ontstond er vanuit een corner een derde doelpunt. 
Ralf schoot de bal voor het doel van de keeper van SVSH. Marco had 
positie gekozen tussen een tegenstander en de keeper. De bal daalde 
precies op maat. Dat had de doelman ook door en zag even het hoofd van 
Marco aan voor de bal en sloeg hem maar net boven het hoofd van Marco 
weg zo het doel in. Ruststand 0-3. 
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Na rust konden we ons offensief voortzetten. De Hei probeerde keer op 
keer om een opening te vinden voor hun eerste doelpunt. We bleven 
solide voetballen en een 4e treffer kondigde zich opnieuw bij ons aan door 
een pass die Dennis op Rudy gaf in de 55e minuut. Rudy hield balbezit en 
schoot de bal vlot door op Ralf. Deze stoomde door naar voren en schoot 
de bal voor de zestien van SVSH in een strakke lijn via de binnenkant van 
de paal zo achter de doelman in het net. 
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Ondanks dat ze toch af en toe door wisten te breken tot voor het doel, 
gaven we de tegenstander niet veel kansen om te scoren. Maar het zou 
de Hei niet zijn als ze niet een van die situaties uiteindelijk toch wisten uit 
te buiten. In de 56e minuut ontnam Peter in ons penaltygebied Wilton 
Boerekamp een scoringskans, door hem de bal voor de voeten weg te 
schieten en hem daarmee ook licht op de schoen te raken. De scheids uit 
de Hei wees meteen naar de stip. Hans Truijen mocht de klus afmaken. 
Daarmee was de eer voor SVSH gered. 
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De thuisploeg probeerde nog een eindoffensief in te zetten. Dat leverde 
nog enkele gevaarlijke spelsituaties voor ons op. Een schot op doel 
knalde maar net via de lat over en Marc werd nog enkele malen op zijn 
reactievermogen getest. We hadden een mooie wedstrijd neergezet en 
het seizoen goed afgesloten. 
 

 
 
 
Foto’s en film: Wim  
Tekst: Marcel 
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VERSLAG VAN HET E, F EN MINI-TOERNOOI 
 
Het was een drukte van jewelste op De Potacker op zaterdag 30 mei. 
Maar liefst 104 teams voetbalden die dag tijdens het E, F en Mini-toernooi. 
Na een geslaagde dag gingen de spelers en speelsters tevreden naar 
huis met een medaille en, als zij eerste of tweede waren geworden in de 
poule, ook nog een beker. 
 
Gelukkig zat het weer tijdens het toernooi mee, op een flinke regenbui 
tijdens de prijsuitreiking van de F en mini’s en een klein buitje in de 
middag na. In de ochtend werd er op 12 veldjes tegelijk gevoetbald. Acht 
F-veldjes en vier voor de allerkleinste spelers van de mini’s. Er werd 
fanatiek gestreden, maar het spelplezier en de sportiviteit stonden voorop.  
 
In de middag was het de beurt aan de E-teams. Zij speelden op zes 
normale veldjes en op een groter veld voor de kantine werd 9 tegen 9 
gespeeld. Het team van RKVV Velsen (Noord-Holland), die speciaal vanaf 
hun kamp in Vorstenbosch naar het toernooi in Someren waren gekomen, 
gingen er in deze E1-poule met de overwinning vandoor. Ook onze vaste 
bezoekers van SV Ouderkerk (ook Noord-Holland) waren weer met een 
flink aantal teams van de partij. Zij verbleven dit weekend op De Hoof. De 
andere teams kwamen uit de omgeving van Someren. 
 
Op een paar kleine dingen na, liepen de spelers en speelsters gelukkig 
geen blessures op. Als er wel even iets aan de hand was, stonden de 
EHBO’ers meteen klaar om in actie te komen. Naast de inzet van deze 
EHBO’ers, willen wij alle andere vrijwilligers bedanken die hun bijdrage 
hebben geleverd aan dit toernooi, van de scheidsrechters tot de 
parkeerwachters en van de mensen op het wedstrijdsecretariaat en de 
omroepers tot de beheerders van de kleedlokalen en de mensen van de 
materiaal- en terreincommissie. We danken ook Ell en de meiden van de 
kantine voor de goede zorgen gedurende het toernooi en boer Maas voor 
het parkeren in zijn weiland. Tot slot willen we alle spelers en speelsters, 
begeleiders en toeschouwers bedanken voor hun sportieve inzet en 
aanmoedigingen.  
 
Tot volgend jaar bij het E, F en Mini-toernooi in 2016. 
Mike Aarts en Toon van Otterdijk 
Organisatie E, F en Mini-toernooi SV Someren 
 
Verslag: Toon van Otterdijk en foto ’s Jan van den Broek 
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DE MASCOTTE 
 
Ik vond het erg leuk om mascotte te zijn bij SVS1 tegen Bekkerveld. 
Er werd een foto gemaakt van mij en de aanvoerder en de scheidsrechter. 
Het was een erg spannende wedstrijd maar er werd niet gescoord. 
Uitslag 0-0. 
 
Ik heb drinken gekregen en een snoepzak en na de wedstrijd een broodje 
frikandel. Helemaal ge-wel-dig. 
 
Groetjes, 
 
Teun Groels 
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