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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 06-53240007 

Sponsorcommissie  José Kusters Waver 13 495511 
Kienen en entree Noud van Lieshout Zuiderstraat 43 494243 
    
Alg. ledenzaken  Carola Kessels Beerze 18 496052 

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 Paul Wijlaars Slinge 9 440480 
Groepsleider  F Dick van Bommel Wapendrager 7 06-41471250 
Sportverzorging Tonnie van Lieshout Pasakker 98               495184 
Trainerscoördinator Volgt                               
    
 

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. 

sen.13 Farhan  Alhaj Middelstraat 21 21-01-96 0493-441251  
mini-F Lucas  Berger Laan ten Roode 63 25-10-09   
fun. Niels  Bouwmans de Aa 18 30-11-97 0493-490358  
jun E Cas v.d. Elzen Avondrood 10 23-02-05 0493-840637 
 
 
ADRESWIJZIGINGEN 
CAT. NAAM OUD ADRES NIEUW ADRES 

Don.+ Erwin vd Winkelmolen Kuinder 10 Kommerstraat 53 
Sel. Vincent v.d. Bogaart Geerkensweg 20 Atalanta 21 
Sen.07 Thijs Sonnemans Boerenkamplaan 38a Molenstraat 1d 
Sen.09 Grard Wijnen Mussel 3 Avennelaan 1 
Dam.  Sanne van Diepen Pioenroosstraat 21 Orchideeenstraat 46 
Fun. Gerard Hurkmans Bosselerstraat 31 Dieze 23 
 
sen.13 Farhan  Alhaj Middelstraat 21 21-01-96 0493-441251  
mini-F Lucas  Berger Laan ten Roode 63 25-10-09   
fun. Niels  Bouwmans de Aa 18 30-11-97 0493-490358  
jun E Cas v.d. Elzen Avondrood 10 23-02-05        0493-840637 
 
 

 
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 
 
Notulen ledenvergadering 2015 
 
1. Opening door de voorzitter.  
 
De vergadering wordt geopend door de voorzitter Antoon Sonnemans 
(verder genoemd VZ). De aanwezige leden worden van harte welkom 
geheten.  
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen.  
Er zijn geen ingekomen stukken, maar wel mededelingen:  
- de VZ staat even stil bij de 5 overleden leden van afgelopen seizoen,  

- en er zijn 10 afmeldingen binnen gekomen. De namen worden door de  
VZ voorgelezen.  
 
3. Notulen algemene ledenjaarvergadering d.d. 18 september 2014.  
De VZ vraagt aan de leden of er op- of aanmerkingen zijn.  
De notulen van de algemene ledenjaarvergadering dd. 18 sept. 2014 
worden verder zonder op- of aanmerkingen ongewijzigd goedgekeurd 
onder dankzegging aan de notulist.  
 
4. Financieel verslag seizoen ’14-’15 en begroting seizoen ’15-’16.  
Will van Otterdijk, penningmeester, doet verslag van het afgelopen 
boekjaar en presenteert de begroting voor opvolgend jaar.  
Voor het boekjaar ’14-’15 kunnen we concluderen dat de opbrengsten in 
lijn zijn met de uitgaven. Ook voor de begroting ’15-’16 geldt dat de 
begrote opbrengsten en begrote uitgaven sluitend zijn met elkaar.  
Will bedankt de kascontrolecommissie, Brian Maas en Henk van de Laar, 
voor hun bijdrage aan het tot stand komen van de gepresenteerde cijfers. 
De aanwezigen applaudisseren voor zowel Will, Henk als Brian.  
 
5. Contributie.  
Het bestuur is voornemens om de contributie te verhogen vanaf komend 
seizoen 2015-2016, voor de voetballende leden.  
Argumenten hiervoor zijn dat de afgelopen jaren de contributie bevroren is 
geweest, alsmede dat de contributie op die manier in lijn gebracht kan 
worden met de clubs van omringende gemeenten. Al met al is SV 
Someren nog goedkoop.  
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Will presenteert de contributieverhogingen voor resp. de senioren, 
junioren en pupillen, en vraagt toestemming aan de ledenvergadering. 
Deze gaat akkoord.  
 
6. Verslag kascontrolecommissie.  
Will vraagt aan Brian Maas om het woord te nemen en verslag te doen 
namens de kascontrolecommissie van hun bevindingen.  
Brian doet een woordje vooraf en geeft aan dat Henk en Brian zeer prettig 
hebben samengewerkt met Will.  
De bevindingen kunnen als volgt worden samengevat:  
- Inhoudelijke toelichting van de cijfers heeft Will zojuist correct 
weergegeven, en behoeft geen herhaling  
- De kascontrolecommissie heeft afgelopen jaar geadviseerd om de 
kosten en opbrengsten komend seizoen beter en korter op de bal te gaan 
beheren. Daar is goed gehoor aan gegeven. Dit wordt vanaf nu elk 
kwartaal gedaan.  

- Ondanks dat boekjaar positief is afgesloten, heeft bestuur ervoor 
gekozen in te zetten op een lichte contributieverhoging. Daar kun je over 
twisten en is een keuze. Of het de juiste keuze is, kunnen we pas achteraf 
bezien.  

- We hebben kunnen vaststellen dat ondanks economische druk, de 
sponsorcommissie er toch in is geslaagd om goed werk te verrichten, 
waarvoor complimenten.  
Brian bedankt, mede namens Henk, Will voor de gastvrijheid, openheid en 
duidelijkheid, waardoor de controle op een vlotte wijze heeft kunnen 
plaatsvinden.  
Brian geeft aan dat Will heeft verzocht aan Brian en Henk of zij nog een 
jaar de taak van kascontrole op zich wil nemen, en die vraag is positief 
beantwoord.  
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.  
De VZ bedankt Brian en Henk hartelijk voor de tijd en energie die zij 
hebben gestoken in de controle en de heren ontvangen applaus.  
 
7. Plannen, speerpunten.  
De VZ legt uit aan de leden dat tijdens de jaarlijkse strategische 
bestuurssessie, de speerpunten zijn benoemd per commissie/bestuurslid.  
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Elk bestuurslid zal deze komend seizoen als hoofddoelstelling meenemen 
en trachten invulling hieraan te geven.  
Samengevat:  
- Voorzitter: interne communicatie (beseffen we dat info aankomt?), en 
invulling voetbaltechnisch jeugdbeleid (te denken aan 
jeugdtrainerscoördinator).  

- Ledenzaken: aantrekken jeugdleden.  

- Penningmeester: financiële visie 2030 opzetten, en nadenken over 
invulling van batig saldo.  

- Secretaris: contracten gemeente verbeteren.  

- Communicatie: mogelijkheden van website benutten en optimaliseren, 
en trachten meer wedstrijdverslagen te bemachtigen.  

- Seniorenvoetbal: vrouwenvoetbal op de kaart zetten, en scheidsrechters 
werven.  

- Jeugdvoetbal: de besturen HB en JC dichter bij elkaar brengen, en 
invulling geven aan voetbaltechnisch jeugdbeleid.  

- Ledenadministratie: de ledenadministratie in goede orde continueren.  

- Facilitaire zaken: betere invulling geven aan de diensten en toezicht.  

- Fondsenwerving: het werk meer en beter verdelen onder de 
commissieleden, alsmede opzetten van nieuwe actiecommissie. Deze 
gaat zich bezig houden met speciale acties.  
Een algemeen speerpunt zal zijn verbetering van Interne Communicatie. 
De oplossingen liggen in de antwoorden op de vragen:  
- Wat denken wij dat onze leden aan informatie missen of te laat 
ontvangen?  

- Op welke manier kunnen we afstanden verkleinen tussen en binnen 
afdelingen of commissies?  

- Hoe krijgen en houden we leden enthousiast?  
 
8. Jaarverslag seizoen 2014-2015.  
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. Het jaarverslag zal ook 
op de website gepubliceerd worden.  
 
9. Verkiezing bestuursleden. 
Dit jaar is er één bestuurswisseling in het dagelijks bestuur te benoemen.  
Wiljan Raijmakers (Alg. Ledenzaken) gaat het DB verlaten. Hij was sinds 
2007 actief als bestuurslid en gaat het rustiger aan doen. Antoon benoemt 
een hele rij aan punten die we aan hem te danken hebben. Wiljan blijft  
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actief als lid van de recreatiecommissie, wedstrijdomroeper, 
ceremoniemeester, scheidsrechter en lid van de ijscommissie, alsof dat 
niet genoeg is.  
Voor de talloze bewezen diensten heeft het DB besloten Wiljan te 
benoemen tot erelid.  
Antoon overhandigt de oorkonde en een cadeau aan Wiljan en hij is blij 
verrast. De leden applaudisseren terecht. Bloemen zijn er voor zijn vrouw 
Irma, en ook de kinderen zijn aanwezig. Wiljan bedankt.  
Carola Kessels wordt voorgedragen voor de functie Alg. Ledenzaken. 
Carola is jarenlang actief geweest bij de jeugd als groepsleidster afd. F. 
De ledenvergadering gaat akkoord bij acclamatie.  
Verder is afgelopen seizoen Frans van Otterdijk in hoofdbestuur 
aangetreden als voorzitter van de Seniorencommissie. Hij heeft daarmee 
Corné Kuepers opgevolgd.  
 
10. Investeringen: aanbouw serre of pannaveld.  
Op het wensenlijstje staan al langere tijd zowel een serre (of overkapping) 
als een pannaveld (of speedsoccerveld). In de begroting is komend jaar 
slechts ruimte voor één van die projecten.  
Na uitleg over de waarom-vraag en wijze van projectinvulling, heeft het 
bestuur aan de ledenvergadering voorgesteld om in 2016 de serre te 
realiseren en in 2017 het pannaveld.  
De volgorde is een keuze geweest maar is niet bewust gekozen.  
De leden zijn kritisch over het detailniveau van kosten, over de wijze van 
oplevering, en over voor- en nadelen. Zij verzoeken daartoe aan bestuur 
de projecten verder uit te werken.  
De VZ geeft aan dan wel graag de goedkeuring te ontvangen voor één 
van de benoemde projecten. Een werkgroep zal dan verdere details 
uitwerken. De ledenvergadering gaat akkoord bij acclamatie.  
De leden vragen zich verder af of de prioritering omgedraaid kan worden.  
Het pannaveld heeft immers een doel met betrekking tot voetbal, en dat is 
waar de club voor staat. De serre is dat daarentegen niet.  
Het bestuur stelt voor in deze situatie, om te stemmen. Stemming 
resulteert in een ruimschootse meerderheid (80%) voor pannaveld cq 
speedsoccerveld.  
De VZ bedankt de leden voor inbreng en stemming, en zal dit verder 
uitwerken.  
 
11. Wandelvoetbal Senioren.  
De VZ benoemt een nieuwe tak van voetbalsport voor 60+, namelijk 
Wandelvoetbal.  SV Someren wil hier graag invulling aan gaan geven.  
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Wat houdt het in?  
- gedoseerd sporten, niet rennen  
- veld 5 bij 20 meter  

- 4 of 6 tallen en onbeperkt wisselen  

- geen buitenspel, geen keepers, geen slidings  

- duwen of schouderduw niet toegestaan  

- niet scoren vanaf eigen helft  

- gegarandeerd sport plezier.  
 
12. Rondvraag.  
De VZ geeft de aanwezigen de gelegenheid tot het stellen van vragen:  
1) Gerard Slegers: “Het ledenaantal is gelijk gebleven, en toch is de 
contributieopbrengst gedaald. Hoe kan dat ?”  
 
Antw.: verklaring is gelegen in een aantal ex-leden waarvan we de 
openstaande contributie niet meer hebben kunnen innen.  
2) Eddie Jansen: “Wat is de status van zomerstop-voetbal?”  
 
Antw.: afgelopen zomer is het toezicht mis gegaan, en heeft de gemeente 
de poort gesloten omdat buitenstaanders aan het voetballen waren, en 
ook nog met fout schoeisel. Volgende stap is om te gaan werken met 
clubpasjes en toezicht. Dit moet nog uitgewerkt worden en heeft 
aandacht.  
3) Harrie vd Voort: “Ik heb 20 jaar gewerkt als vrijwilliger. Nu dat ik gestopt 
ben en donateur ben geworden, moet ik ineens meer contributie betalen?”  
 
Antw.: dat is nu eenmaal beleidskeuze en lijkt raar, maar kan ook als 
logisch uitgelegd worden. Op dit moment kunnen we daar niets aan 
veranderen.  
 
13. Sluiting.  
De VZ bedankt de aanwezige leden voor hun komst naar de 
ledenjaarvergadering, en hun aandacht.  
Tevens dank aan allen voor de steun aan het bestuur.  
 
Voor verslag:   
Peter van Enckevort 
Secretaris SV Someren 
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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 organiseerde de 
Commissie Normen en Waarden in samenwerking met Veilig verkeer 
Someren de jaarlijkse fietscontrole. 
 
Op maandag 16 en dinsdag 17 november zijn de fietsen weer 
gecontroleerd op een goede 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 
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BESTE MINISPELERTJES 
 
Wij de trainers Harrie, Antoon, Hassan en ondergetekende vinden dat het 
bijzonder goed gaat met jullie. Er wordt keihard gewerkt, geluisterd, de 
gezelligheid spat er vanaf en bijna iedereen gaat goed vooruit. Ook de 
wedstrijdjes gaan aardig en het spel wordt steeds beter en op de  
trainingen gaan de techniek oefeningen steeds beter en iedereen heeft er 
plezier in als de oefening weer slaagt.  
Mini Boys, het gaat prima en ook wij hebben er veel zin in en bij dit alles 
mogen wij zeker de leiders en de coördinatoren Dick en Eddy niet 
vergeten. 
Ook mogen wij de vader van Adbirahman (Abdi) niet vergeten die ons 
altijd keurig helpt met de trainingen. Een sympathieke man die SV 
Someren samen met zijn zoontje een warm hart toedragen. Ook onze 
voetbalsterretjes Saar, Sterre en Resa boksen sterk en bekwaam tegen 
de jongens op, wat denken de heren wel. 
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VOETBALDIPLOMA 
Ook dit seizoen staat dit voor de Mini’s voor de tweede keer op het 
programma. Vorig seizoen een enorm groot succes dat fantastisch bij de 
club maar vooral ook bij de voetballertjes aansloeg en dikwijls moesten we 
horen dat dit voor herhaling vatbaar was, heel zeker mee doorgaan. 
Zelfs de clubvoorzitter dhr. Antoon Sonnemans was zeer enthousiast en 
sprak dat dit de vereniging goed zal doen en nog meer bekendheid zal 
geven. De minitrainers hebben dan ook besloten hiermee door te gaan en 
zijn al druk bezig er iets moois van te gaan maken.  
Diverse mini trainingen voor dit diploma zijn al in stilte afgewerkt en meer-
dere hiervoor volgen nog. Het gaat op het ogenblik zeer goed met de 
vooruitgang van de spelertjes, maar er zijn nog enkele twijfelgevallen 
waaraan we nog flink moeten werken en dat doen wij graag en het moet al 
heel gek gaan willen we diegenen niet over de streep trekken. 
Een opmerking is er wel betreft het behalen van het voetbaldiploma. 
Nieuwe minispelertjes moeten zich voor 1 januari 2016 bij de club 
aanmelden als nieuw lid anders zullen deze moeten wachten tot het 
volgende seizoen 2016-2017. WIJ VRAGEN HIERVOOR BEGRIP. 
In de maand mei 2016 zal de diploma uitreiking op een woensdagmiddag 
plaatsvinden. 
Beste Messi’s, in januari gaan we voor twee maanden de sporthal in, iets 
wat ook ieder jaar weer een succes is. Van Dick krijgen jullie e.e.a nog wel 
te horen. 
 
 
Allemaal heel veel plezier en succes toegewenst. 
Jullie mini toBtrainer, 
Broer Hilverda 
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TALENT VAN DE MAAND: ROMY KUEPERS 

donderdag 19 november 2015 
 

 
 

      Elke maand willen wij vanuit vrouwenvoet- 
        balnieuws door middel van een aantal  
          persoonlijke vragen een jeugdspeler in  
            de spotlights zetten die al op landelijk  
              niveau speelt, voor de maand novem- 
                   ber is dat: Romy Kuepers, speel- 
                      ster van SV Someren, uitkomend  
                                   in de hoofdklasse op  
                                       zondag. 
 
 
                                   Stel je zelf eens voor: 
                      Mijn naam is Romy Kuepers en  
                   speel bij SV Someren in vrouwen 1   
                     in de hoofdklasse. Ik heb mijn  
                      HAVO diploma gehaald en  
                           studeer nu voor leerkracht. 
                         Mijn positie in het veld is op het                   
                           middenveld, ik kan zowel op  
                           links als rechts uit de voeten. 
 
                            Is dit je eerste club als   
                             speelster of heb je nog   
                               ergens anders gespeeld? 
 
                                    Ik speel al sinds mijn   
                                       vroege jeugdjaren bij   
                                         Someren en het                
                                                        bevalt mij  
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hier uitstekend dus nee, ik heb geen andere clubs gehad. Tot en met de 
D-jeugd heb ik bij de jongens gevoetbald, daarna ben ik in een 
meidenteam terecht gekomen en heb daar met dat team in een 
jongenscompetitie gevoetbald  wat erg goed is geweest voor mijn 
ontwikkeling. Vanuit de B-jeugd heb ik de overstap gemaakt naar de 
dames van Someren. 

En dan gelijk vanuit de jeugd naar vrouwen 1? 

Nee, ik heb het eerste jaar bij vrouwen 2 gevoetbald, maar vanuit daar 
ben ik al diverse malen mee gegaan met vrouwen 1 en dit jaar speel ik bij 
het eerste elftal van Someren 

Dan is natuurlijk gelijk de vraag: hoe bevalt het voetballen  in de 
hoofdklasse? 

Goed, het is wel wennen aan het niveau en elke wedstrijd die ik meedoe 
moet ik er keihard voor werken maar dat heb ik er voor over. 

Is er veel verschil tussen jeugd- en vrouwenvoetbal? 

Het gaat sneller en ook fysiek is het pittiger, toch gaat het mij goed af 
mede doordat ik in de jeugd ook tegen jongens heb gevoetbald en ook in 
een jongensteam heb gespeeld. 

Wat zijn je ambities en waar denk je over 5 jaar te staan in het 
vrouwenvoetbal? 

Mijn ambities zijn voor mij dat ik mijn plaats de komende jaren in Someren 
bij vrouwen 1 zal blijven behouden, ik hoop hier nog lang te blijven 
voetballen want voor mij is het een geweldige club. 

Tot slot: wat geef je meiden met ambitie mee: 

Plezier staat voorop! Als je plezier hebt in het spelletje en je traint met de 
juiste inzet en scherpte dan is er veel mogelijk, want alleen dan kun je 
jezelf blijven ontwikkelen. 
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KAARTEN IN DE KANTINE VAN SV SOMEREN OP 
DONDERDAGAVOND 
 
Helaas is de jastafel op de donderdagavond sinds het begin van dit 
seizoen na 40 jaar leeg. Door het afhaken van enkele vaste spelers 
komen we helaas handjes tekort voor een volle tafel met kaarters. 
Hierdoor dreigt er op dit moment een traditie in de clubhistorie te worden 
afgesloten. 
 
Vele zeer bekende namen binnen onze club, zoals Frens Lomans, Christ 
van de Mortel, Toon Lomans, Wil van Lieshout, Jan Thielen, Herman van 
Kollenburg, Theo de Laat, Jo van Seggelen, Tiny van Doorn, Frits Deerns, 
Piet van den Einden en zo kunnen we er nog velen opnoemen, hebben 
deze traditie jarenlang in stand gehouden. 
 
Tijdens deze avonden was niet alleen het kaarten belangrijk. Ook de 
onderlinge verhalen en discussies die elke avond weer plaats vonden, die 
niet alleen over het kaarten gingen, maar vooral ook over voetbal en ook 
vele andere onderwerpen. Voor alle kaarters waren deze avonden echter 
vooral een avond van ontspanning. Door diverse omstandigheden is er 
hopelijk slechts een tijdelijk tekort aan kaartspelers. 
 
We willen ons hierbij nog niet neerleggen en doen een oproep of er nog 
leden (ook niet leden zijn welkom) zijn die op de donderdagavond een 
kaartje willen leggen in de kantine van SV Someren. We hebben de 
afgelopen jaren bijna altijd gejast en willen dit graag voortzetten, maar 
beseffen dat we waarschijnlijk een uitstervend ras zijn en kunnen evt. ook 
rikken. Natuurlijk zijn de verstokte jassers ook bereid om nieuwe spelers 
op te leiden in dit kaartspel. 
 
Meestal kaarten we van omstreeks 20.00 uur tot ca. 24.00 uur. Van deze 
tijden kan eventueel afgeweken worden. Bovendien worden we tijdens 
deze avonden ook nog bediend door de ver uit beste kantinebeerder(ster) 
van alle verenigingen. 
 
Indien je belangstelling hebt, kun je dit melden bij Toon van Maris (ook al 
30 jaar elke donderdagavond van de partij). Telefoon 0493-491097 - 
mobiel 06-19844277 - mail a.vanmaris1@chello.nl. 
 
 
 

mailto:a.vanmaris1@chello.nl
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Veteranen Nieuws     
Een wedstrijd met alleen maar hoogtepunten 
SPV Veteranen-SV Someren (2-6) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Degenen die niet bij deze wedstrijd aanwezig konden zijn 
hebben zeker wat gemist. Het was een sportieve ontmoeting 
met prachtige hoogstandjes. Het veteranenteam  
van SPV had een flinke zichtbare verjonging  
ondergaan, dus ons uithoudingsvermogen  
werd weer op de proef gesteld. Als ant- 
woord op hun opstelling hadden wij Rob  
Schuts als gastspeler plus voldoende reser- 
vemateriaal op de bank. Daar kwam nog bij  
dat onze spitsen flink op scherp stonden,  
omdat ze in de vorige wedstrijden net niet tot  
scoren kwamen. 
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SPV opende de wedstrijd met pressievoetbal. De jongere spelers onder 
hen combineerden snel, waardoor het voor ons even zoeken was naar de 
juiste spelwijze. We werden meteen gedwongen goed er bovenop te 
zitten. Achterin hield Frank de touwtjes strak in handen en werd daarin 
gesteund door duidelijke taal van Marc. Het zorgde voor een soepel 
lopende opbouw van achteruit naar het middenveld. Daar werd het 
speelveld kleiner en dus kwam het vaak aan op baltechniek en snelle 
korte passes. SVP kon regelmatig onze aanval breken en probeerde met 
dieptepasses hun niet ongevaarlijke jonge spitsen te bereiken. 
 
In de 23e minuut kreeg onze rechtsbuiten Arno v. O. de bal vanuit het 
middenveld mooi aangespeeld door Ruud. Arno wachtte door slim balbezit 
te houden op het juiste moment met zijn voorzet. Zijn schot vond precies 
de schoen van Antoni, die met een sprong in de lucht de bal met een hoek 
in het doel van SPV kon leggen. De druk was er even af en het 
zelfvertrouwen groeide. SPV creëerde wel mogelijkheden, maar werd niet 
echt gevaarlijk. In de 29e minuut zag Bas zijn kans rijp om te scoren. Via 
een strakke pass van een meter of tien opnieuw vanuit het middenveld 
kreeg hij de bal van Rob aangespeeld. Na een slalom langs verschillende 
verdedigers schakelde hij als laatste ook de keeper van de tegenstander  
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uit. De tegenstander wankelde, maar bleek elastisch. Meteen na de 
spelhervatting via de middenstip werd er door hun een offensief ingezet 
over de linkerflank. De bal werd niet voldoende weggewerkt door ons 
waardoor SPV de mogelijkheid had gekregen om een voorzet te geven. 
Wat volgde was een van de mooiere doelpunten uit de privécollectie van 
deze jongen. Tussenstand 1-2. 
 

 
 
In de 2e helft was er bij ons gewisseld en kwamen Arno K., Geert en 
Jeroen fris het veld in. Voor de tegenstander betekende dat grote 
neusgaten, want met de snelheid van Geert op rechts, Jeroen op links en 
het vernietigende vermogen van Arno in de achterhoede moesten zij een 
extra tandje bijzetten. Meteen in de 40e minuut kwam er via Jeroen een 
breedtepass op Antoni die de bal verder breed passte op Ruud. Hij 
maakte met zijn beweging naar buiten het veld breder en wist de bal hoog 
in de 16 van SPV te leggen. De defensie kon de bal nog met een omhaal 
buiten het strafschopgebied krijgen, maar daar stond Rob om op zijn beurt 
met een strak afstandsschot de bal in het doel van SPV te boren. Het ging 
lekker, maar elke onoplettendheid werd door SPV afgestraft. In de 56e 
minuut kregen we een penalty tegen. Marc werd opnieuw getest. Het 
schot knalde op de paal en werd in de rebound ook gemist. Strakker 
dichthouden achterin werd er geroepen! Dat lukte aardig. Het volgende  
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doelpunt kondigde zich gauw genoeg in de 60e minuut aan via een 
dieptepass vanuit de verdediging op Geert die in zijn spurt naar het doel 
de bal meenam en met een mooi doelpunt de 1-4 scoorde. De thuisploeg 
bleef voetballen en kwam via ongelukkig balverlies van onze kant in de 
zestien in balbezit en maakte via een voorzet de 2-4. Voor Geert kon de 
wedstrijd echter niet lang genoeg duren. Hij had de smaak goed te pakken 
en zette in de 65e minuut zijn 2e treffer op zijn naam door op rechts vanuit 
de achterlijn met een mooie effectbal de bal magistraal tussen de keeper 
en de paal te plaatsen. De tegenstander had een zware dag. Door 
onvoldoende druk vanuit hun middenveld kreeg Ruud aan het einde van 
de wedstrijd de kans om een afstandsschot te lossen dat door de keeper 
maar net over het doel werd getikt. Ons slotoffensief werd ingeluid door 
een pass door het midden op Geert, die in de 69e minuut zijn hattrick van 
deze wedstrijd binnen haalde. Eventuele geïnteresseerden kunnen in 
overleg met de redactie uiteraard altijd filmbeelden en foto’s van dit duel 
komen bekijken! 
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Veteranen SV Someren-NWC (0-3) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                     Het leek wel een wedstrijd tegen de A1   
                                                                van Asten. Asten presenteerde   
                                                                       zich als een jong veteranen-  
                                                                            team. De wat ouderen   
                                                                                onder hen hadden ge- 
                                                                                   kozen voor de reser- 
                                                                                      vebank en lieten   
                                                                                   het loopwerk over  
                                                                                  aan de jongere garde.   
                                                                                Het leek wel of we af  
                                                                              en toe speelden tegen   
                                                                           de A1 van NWC. 
                                                                         Het duel opende zich in de   
                                                                       eerste 15 minuten met een  
                                                                   overwicht van de kant van de 
tegenstander.                                          Marc liet zien dat hij gerekend 
had op flinke tegenstand. Hier en daar moest hij het ook hebben van de 
hulp van zijn defensie, zoals de bal die door Peter voor de linkerhoek van 
het doel werd weg gepoeierd. Asten voetbalde veel op de counter. Daar 
hadden we op gerekend en we wisten vaak de aanval al te stoppen voor 
de zestien. Het overwicht van NWC werd door ons af en toe uit balans 
gebracht door zuivere passes en counteren over de flanken. Af en toe 
ontstonden daaruit nog aardige kansen. 
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De tegenstander bleef druk zetten en vanuit een voorzet over links 
ontstond er voor ons doel een grabbelsituatie naar de bal door Marc, die 
tot twee keer toe de bal wist te keren, maar uiteindelijk in een druk 
strafschopgebied werd geklopt. We gingen de rust in met  
een 0-1  tussenstand. 
 
De 2e helft leek veel op de eerste. Voetballend liep het  
aan onze kant niet onaardig. Hier en daar lieten we gaten  
vallen, maar kwamen ook weer door een prima teaminzet  
gauw genoeg aan de bal. Het was te merken dat Asten niet  
met een goed plan de tweede helft in was gekomen. Onze  
verdediging moest weer flink aan de bak, maar tussentijds  
ontstonden er ook enkele kansen om op gelijke  
hoogte te komen. We moesten risico’s  
nemen. Daardoor creëerden we onbedoeld  
ruimtes voor de tegenstander om te coun- 
teren. Uit sommige situaties had Asten meer  
kunnen halen, maar telkens vonden zij Marc  
op hun pad. 
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In de slotfase van de wedstrijd verslapten we twee keer, of beter gezegd 
de aanval van Asten was net even beter georganiseerd. Het 2e 
tegendoelpunt ontstond vanuit een lage voorzet op links, die door een van 
de spitsen van NWC goed werd opgepikt en met een korte draaibeweging 
het net trof. De 3e tegentreffer daalde vanuit een genomen corner op links 
over onze defensie precies op het hoofd van een NWC speler, die de bal 
tussen Marc en Peter het doel in kreeg. Conclusie: Gewoon lekker blijven 
voetballen, dan komen de kansen vanzelf! 
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SV Someren-RKSVN Veteranen (0-4) 
 

 
 
Van deze wedstrijd volgt slechts een heel kort verslag. Soms moeten we 
een duel gewoon snel weer vergeten en ons focussen op de volgende pot. 
 
De tegenstander uit het Limburgse Neer liet ons binnen enkele minuten 
merken dat we nog niet wakker waren. Speltechnisch gezien waren zij de 
betere ploeg. We werden vaak ver op onze eigen helft teruggedrongen.  
 

 

Scherp blijven was dus het devies en proberen de 
kleine kansjes te benutten die zich af en toe 
voordeden. Alles bij elkaar hadden wij 2 tot 3 
kansen gehad om te scoren. Het schot van Ralf 
had er in gemoeten. Hij liet de bal aan de 
verkeerde kant van de paal het veld verlaten. 
Misschien was het te donker in die hoek van het 
veld? En dan was er het schot van Peter dat 
vanachter zijn tegenstander uit gelost werd op 
doel. De keeper van Neer zag het net op tijd, 
anders was onze eer gered geweest. 



47 



48 

Neer maakte er met drie uitgespeelde kansen en een penalty een 
duidelijke overwinning van. Het kwam er daarna op aan wie de derde helft 
zou gaan winnen. Ondanks dat we niet met het gehele team in de kantine 
kwamen opdraven was het een gezellige overwinning geworden met 
voldoende spelanalyses om de eerste maanden weer mee vooruit te 
kunnen. 
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Liessel-SV Someren (2-1) 
 

 
 
 

 
 
Het voetbalduel werd op een sappige grasmat gespeeld met gelukkig een 
normale mastenverlichting. Aan het begin van de wedstrijd was het weer 
even wennen aan de echte voetbalbodem. De energie die er bij elke 
aanval vrijkwam leek namelijk wel voor de helft te verdwijnen tussen de 
pieren. Het zou dus een fysiek zware ontmoeting worden, waarbij nog 
kwam dat de vele glijpartijen een aanslag deden op het verloop van de 
duels. 
 
Liessel kwam op met twee snelle spitsen. Ook deze keer wisten we door 
elkaar goed te coachen hun counters zoveel mogelijk te beperken. Hier en 
daar lukte het hen toch om door te breken. Een heel mooi opgezette 
aanval vanuit hun rechter defensieflank brak via goed positiespel op het  

                                               Na de zware nederlaag van de vorige   
                                                      wedstrijd tegen Neer, hadden we weer   
                                                         een week de tijd gehad om ons voor   
                                                        te bereiden op de ontmoeting tegen  
                                                          Liessel. Bij aankomst leek het even  
                                                            of dat ze in Liessel wel heel erg aan  
                                                              het vooruit lopen waren op de  
                                                           einduitslag van deze wedstrijd, om- 
                                                         dat er op het veld voor de accommo- 
                                                     datie  voorbereidingen werden getroffen   
                                            voor een gigantisch vreugdevuur. Of was dit 
de manier in Liessel geworden om een lichtwedstrijd te spelen? 
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middenveld door tot onze verdediging voor de zestien. Het geloste schot 
dat strak en laag bij de grond de linkerhoek van ons doel naderde kon 
door Mark maar net met de hand worden verlengd naar de buitenkant 
voor langs de goal. Onze Stip liet ook in deze wedstrijd weer puike 
prestaties zien! Bij elke spelhervatting verliep onze spelopbouw over het 
algemeen goed. Hier en daar waren er natuurlijk wel wat verkeerd 
geplaatste passes maar er werd lekker gevoetbald en iedereen zette zich 
naar eigen vermogen in. Het balbezit van Liessel was meer, maar zij 
stuitten telkens op taaie tegenstand van onze kant. 
 

 
 
Onze coach had vers en jong bloed geregeld voor dit duel. Met Tommy 
van de Laar in de aanval was het zijn idee om meer gevaar voor de 
tegenstander te creëren. Dat was ‘m gelukt. Tegen het midden van de 1e 
helft passte Ralf de bal door op Tommy die balbezit wist te houden voor 
de lijn van de zestien. Toen er vanuit de dug-out “knallen” werd geroepen 
passte hij de bal door op Hans. Zonder te aarzelen werd er door Hans een 
sneaky balletje over de grond op doel geschoten, waar de keeper van 
Liessel zich behoorlijk in had vergist. De bal stuitte voor de liggende 
doelman op en belandde mooi in het net. Wat volgde waren enkele 
pogingen van de thuisploeg om op gelijke hoogte te komen met hun 
bezoekers. Onze defensie deed wat er van hen verwacht werd en werkte 
de ene na de andere aanval naar voren weg. Op het middenveld werd er 
door Martien, Ralf en Hans ook goed werk geleverd.  
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Zij wisten vaak de bal van de tegenstander los te krijgen om vervolgens 
onze voorhoede te bereiken. Dat leverde mooie acties op, waarbij er door 
goed samenspel mogelijkheden ontstonden om de voorsprong te 
vergroten. Zoals het schot van Ralf dat op de kruising van het doel weg 
ketste. Liessel zorgde pas laat in de 1e helft voor een antwoord met de 
gelijkmaker. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto/filmreportages: Wim       Tekst: Marcel 
 

                                                                De 2e helft moesten we het doen  
                                                                met wat minder voetbaltechniek,  
                                                                maar we kregen er wel net zoveel  
                                                                inzet voor terug. Ook Liessel had  
                                                                gewisseld, maar zij hadden er  
                                                                alleen maar meer voetballend  
                                                                vermogen bij gekregen. Frank had  
                                                                het flink druk met de nieuwe spits,  
                                                                wat automatisch betekende dat de  
                                                                rest van de defensie ook scherper  
                                                                moest reageren op de bewegingen   
                                                                over de flanken.  Een mooi schot  
                                                                op ons doel werd door Marc met  
                                                                een prachtige duikbeweging naar  
                                                                de bal net over de lat getikt. Liessel  
                                                                werd sterker. De enige manier om 
dit te keren was doordrukken en nog dieper ploegen door de zware grond 
van Liessel. Dat lukte bijna toen Martien via een vrije trap het been raakte 
van een tegenspeler die toevallig op de juiste plaats stond. Dit was dé kans 
geweest om los te komen van Liessel. Jammer, maar vrij snel daarna 
gebeurde het tegenovergestelde en wist Liessel een tweede treffer te 
maken via een mooi opgezette aanval. Het werd moeilijk. De ene na de 
andere aanval volgde elkaar op. De spanning steeg toen opnieuw een 
counter op ons doel werd ingezet en Peter met de longen van een paard, 
zo leek het, de doorgebroken spits met een sliding wist te beletten om een 
zuiver schot te lossen. De bal schoot voor Marc langs die het doel 
probeerde te verkleinen en knalde op de rechter doelpaal weer het 
speelveld in. Liessel probeerde van alles, maar verder lieten wij ze niet 
komen. Met een sportieve eindstand van 2-1 werd de wedstrijd afgefloten 
en hadden ze in Liessel, toen we allemaal huiswaarts reden, toch nog 
gezorgd voor een gigantische vreugdefik. 
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