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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. 
mini-F Kay  Claessens   Molenstraat 28 03-06-09 0493-496962 
 
UITGESCHREVEN ALS LID 
CAT. NAAM ADRES BONDSNUMMER 
don. Marcel  Looijmans Kerkendijk 30 SV Someren 
jun C Rian  Sharif Noorderlaan 20 NQJM42J 
 
 
ADRESWIJZIGINGEN 
CAT. NAAM   OUD ADRES NIEUW ADRES 
Don.  Frans Jozef Knapen   Lieropsedijk 31 Beatrixlaan 2 
Sel. Tjardo Knapen   Lieropsedijk 31 Beatrixlaan 2 
 
OVERSCHRIJVING 
Luc Lemmen van Sparta ’18 naar SV Someren 
Isa Lemmen van Sparta ’18 naar SV Someren 
 
 
Hiermee komt het ledenaantal op 1338 
 
 

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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Pieter speelt in Someren 6 en is tevens jeugdscheidsrechter. 
 

 
 
 
Martien is verzorger bij Senioren en is tevens donateur+. 
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Dirk is grensrechter bij de selectie en oud speler van ons eerste team. 
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CLUBLID ANDRÉ VAN DE KERKHOF OVERLEDEN 
 
Wij ontvingen het droevige bericht dat ons clublid André van de Kerkhof 
op 5 januari is overleden. André was lid van SV Someren vanaf 1991 en 
als donateur verbonden aan onze club. Hij is slechts 67 jaar mogen 
worden. Wij zullen hem blijven herinneren binnen onze vereniging. 
 
Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw Ria, de kinderen, kleinkinderen en 
familie. Wij wensen hen veel sterkte toe met dit grote verlies. 
 
Namens het bestuur, 
Mieke Hollanders 
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BERICHTEN VAN HET HOOFDBESTUUR 
 
Het eerste clubblad van het jaar 2016. We wensen iedereen nog een goed 
jaar toe! 
 
De tweede helft van het seizoen 2015-2016 is begonnen en de  
wedstrijden zijn ondertussen ook van start gegaan. Alle teams veel succes 
de komende maanden! Zoals altijd hopen we op mooie wedstrijden, vol 
spanning, met goede resultaten en veel sportiviteit! 
 
We gaan er ook in 2016 weer voor! 
 
Namens het bestuur, 
Mieke Hollanders 
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BERICHT VAN HET HOOFDBESTUUR EN DE SPONSORCOMMISSIE 
 
Graag vragen we vanuit het Bestuur en de Sponsorcommissie eenieder 
aandacht voor het onderstaande: 
 
Ben je een kampioensteam en wil bijv. de teamsponsor of een ouder een 
kampioensshirt schenken of een andere donatie doen, als commissie 
vinden we dat natuurlijk prima! Wel willen we vragen dat je als team dit 
vooraf bij ons meldt, zodat wij ook op de hoogte zijn en zo het overzicht 
kunnen houden. Beter nog, je spreekt ons aan en wij regelen het verder 
samen met jullie. Wij zijn onze sponsoren graag goed van dienst en willen 
alles eromheen liefst 100% in beeld hebben.  
Maar niet alleen bij kampioenschappen, ook voor alle overige 
sponsorzaken van bijv. kleding kun je bij ons terecht. Benader niet 
rechtstreeks de sponsor maar doe het altijd via ons. Dat is de juiste 
manier, wij bespreken het en doen ons best er voor te zorgen dat het 
goed komt. Wil je als team iets aanschaffen en heb je geen sponsor, klop 
toch altijd bij ons aan, wellicht kunnen we iets voor jullie betekenen! 
Met zoveel leden/teams blijft het moeilijk om alles steeds weer in goede 
banen te leiden. Vandaar dat wij een kort stappenplan, in samenspraak 
met het bestuur, hebben opgezet zodat iedereen weet waar hij terecht kan 
en wat de procedure is. 
 
Stappenplan 
Stap 1: Speler, leider, team of functionaris die een wens, aankoop of 
dienst heeft om e.e.a. voor hemzelf, de vereniging of het elftal te bestellen 
legt deze vraag neer bij de eindverantwoordelijke van zijn afdeling. 
 
Stap 2: De eindverantwoordelijke van, bekijkt het voorstel, neemt een 
beslissing of gaat in overleg met het bestuur of de sponsorcommissie om 
de mogelijkheden te bespreken.  
 
Stap 3: Samen met het bestuur of de sponsorcommissie wordt bepaald 
waar de wens, aankoop of dienst wordt uitbesteed/aangekocht.  
 
Voor alle duidelijkheid: de sponsorcommissie bepaalt niet maar probeert 
alleen een service te verlenen waar de aankoop of dienst het beste kan 
worden besteed!  
 
Namens het bestuur van SV Someren en de Sponsorcommissie, 
Ferry Pape 
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NIEUWJAARSRECEPTIE – JURGEN DE HAAN OOK KOMEND 
SEIZOEN HOOFDTRAINER 
 
Binnen onze vereniging is op 3 januari het nieuwe jaar begonnen met de 
traditionele nieuwjaarsreceptie. Een gezellig samenzijn van leden met 
partner, waar iedereen volop de gelegenheid heeft om elkaar een goed 
jaar toe te wensen. Dit alles onder de goede zorgen van onze 
recreatiecommissie en kantinebeheerders Ell en Hein met personeel. 
Later op de middag volgde een optreden van tonprater Andy Marcelissen 
die de sfeer compleet maakte met daarna een happy hour! Voorafgaand 
aan de nieuwjaarsreceptie vond wederom op het hoofdveld een leuke 
wedstrijd plaats tussen de leiders en trainers van de mini/D/E/F-afdeling. 
Een mooi initiatief!  
 

 
 
Tijdens deze middag werd bekend gemaakt dat Jurgen de Haan ook het 
komende seizoen de hoofdtrainer van SV Someren zal zijn. Jurgen laat 
zich zien en onderscheidt zich als een trainer met drive, visie en de 
absolute wil om spelers beter te maken. Ook heeft hij veel aandacht voor 
de jeugd. Zijn persoonlijkheid, heldere communicatie en enthousiasme 
daarbij opgeteld, heeft er toe geleid dat het bestuur en de trainer een 
nieuw contract zijn overeengekomen. Jurgen van harte gefeliciteerd! 
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Voorzitter Antoon Sonnemans heette namens het bestuur alle aanwezigen 
van harte welkom. Zijn woorden: ”Aan het begin van opnieuw een 
spannend en enerverend jaar 2016, wil ik jullie hier in de kantine allemaal 
een heel bijzonder en gelukkig 2016 toewensen. Daarbij spreek ik de 
hoop en het vertrouwen uit, dat al onze leden en andere gasten van de 
Potacker in 2016 wederom heel veel plezier op ons sportpark gaan 
beleven”, bevatte een mooie nieuwjaarswens die hij mede namens het 
bestuur overbracht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Aansluitend stond onze voor-
zitter stil bij 2015 en keek terug.  
Aandacht was er voor het over-
lijden van onze leden Tjeu 
Gielen, Ad van den Eijnde, 
Huub Raijmakers en Harrie 
Relou. Hun herinnering leeft 
voort binnen onze club. 
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Het eerste seizoen van de trainers Jurgen de Haan (bij Someren 1), Niels 
Roijakkers (bij Someren 2) en Richard Aben (bij vrouwen Someren 1). Zij 
gaan voor een goede tweede helft van de competitie. 
 
De organisatie door de recreatiecommissie van o.a. het zeer geslaagde 
Frühlingfest, de geweldig ontvangen Biercantes, de Zwarte Pieten training 
en de Kerstavond met fantastisch entertainment van eigen leden, 
voorafgegaan door een heuse dienstenveiling met een prachtige 
opbrengst voor de club.  
 
Er waren prachtige, succesvolle acties zoals de SV Someren cadeaubon, 
de actie Scoren voor de club en de Grote Clubactie dit alles op initiatief 
van de sponsorcommissie. Daarnaast tekende diverse sponsoren een 
nieuw contract. Sportpunt tekende als kledingsponsor een nieuw contract. 
 

 
 
Onze jeugdafdeling zit nooit stil en zorgde voor de opleidingen junior 
trainer en keepercoach 2, eveneens de Grote Clubactie, diploma’s voor de 
mini’s en F-jes via Broer Hilverda en Harry Boerekamp, het geslaagde E-
F-mini-toernooi, de kampioenenavond met de kampioensteams: A1, B2, 
B5, E2, F1, F8 en het Kersttoernooi voor de E- en F- jeugd. Daarnaast zijn 
ze altijd in de weer om alle jeugdleden voetbalkennis bij te brengen en 
plezier in het spel te laten beleve 
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In mei 2015 is Wiljan Raijmakers koninklijk onderscheiden voor het doen 
van veel vrijwilligerswerk, een mooie onderscheiding. Ook in mei wordt 
een prachtig Hemelvaarttoernooi gehouden met 48 teams, een compleet 
succes!! Er zijn KNVB-Bekerfinales op de Potacker met complimenten van 
de KNVB voor de organisatie vanuit onze vereniging. Vrouwen 2 wordt 
kampioen en dit wordt flink gevierd! Speler van het jaar wordt Bas 
Boonman. Tijdens de Vrijwilligersavond met 31 jubilarissen wordt Frans 
van Doorn benoemd tot Lid van Verdienste en Toon van Heugten tot 
Vrijwilliger van het Jaar. Tijdens de jaarvergadering in september wordt 
Wiljan Raijmakers benoemd tot erelid van SV Someren. Carola Kessels 
treedt toe tot het bestuur als opvolger van Wiljan en neemt alle 
ledenzaken voor haar rekening. Tevens wordt zij de nieuwe vice-
voorzitter. 
 

 
 
De seniorenafdeling, een altijd actieve en drukke afdeling, vierde in juni 
het 50-jarig bestaan van de veteranenafdeling. De dag werd begonnen 
met een toernooi in de middag met aansluitend een barbecue voor spelers 
en oud-spelers. 
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De afdeling communicatie was het hele jaar in touw met 
wedstrijdverslagen, artikelen, foto ’s, de club-tv en het clubblad. Na 10 jaar 
trouwe dienst van de “oude” website wordt in september de nieuwe 
website online gezet. De ontwikkeling van de nieuwe website was een 
flinke klus waar bijna een jaar voorbereiding aan vooraf ging. Een 
uitstekend resultaat van de werkgroep onder leiding van Gerwin Wijnen in 
samenwerking met het bestuur.  
 
Ons sportpark ligt er altijd piekfijn bij door de goede zorg vanuit facilitaire 
zaken. Elke week weer zorgen de VUT-club en de materiaal- en 
terreindiensten dat alles op rolletjes draait en dat iedereen met plezier kan 
voetballen. De Vut-club bestaat in 2016 25 jaar en dat gaat niet 
onopgemerkt voorbij. 
 
Wat is een vereniging zonder een enthousiaste voorzitter, een goed 
draaiend secretariaat, een op orde zijnde ledenadministratie en een 
accuraat penningmeesterschap. Ook dit jaar zijn de verantwoordelijken 
hiervoor weer volop in touw geweest. 
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Als club en bestuur kunnen we niet zonder de hulp van vele vrijwilligers. 
Trainers, leiders, kaders, scheidsrechters, alle commissies, de VUT-club, 
de materiaal- en terreindiensten, bestuursleden en alle verdere 
betrokkenen die zich inzetten. Allemaal enorm bedankt! Ook in 2016 
hopen we weer op jullie enthousiasme, betrokkenheid, inzet en steun.  
 

 
 
Ook danken we alle sponsoren hartelijk dat ze onze club een warm hart 
toedragen. Eveneens een dankwoord voor de gemeente en politiek voor 
de goede samenwerking. Last but not least een dankjewel aan alle 
supporters, jullie steun is altijd van belang voor alle teams! 
 
Wat kunnen we in 2016 verwachten.  
Aandacht voor onze selectie. Dat onze spelers en speelsters een mooie 
2e seizoenshelft mogen hebben, waarin we voor alle prestatieteams de 
gestelde sportieve doelstellingen gaan proberen te halen. Ook de 
recreatieve teams komen aan bod. We hopen voor hen eveneens op een 
mooi seizoen met resultaat en fijn voetbal. Voor allen geldt sportiviteit, 
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respect, acceptatie en vooral plezier langs de velden. Daar zijn we bij SV 
Someren aan gewend, we blijven er aan werken van jong tot oud, dus 
vanaf de mini’s tot en met de veteranen! Verder krijgt de voortgang van 
het pannaveld absolute aandacht. Er staan weer volop activiteiten op 
stapel binnen onze club! Alle informatie hierover is te vinden op de 
website: www.svsomeren.nl. 
 

 
 
Een mooi jaar is voorbij! Een nieuw jaar is van start gegaan! We wensen 
iedereen een goed 2016 toe met fantastische uitdagingen. 
 
Namens het bestuur, 
Mieke Hollanders 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.svsomeren.nl/
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OPROEP VRIJWILLIGERS 
 
Geachte ouder/verzorger, 
Geachte grootouder, 
Geacht clublid, 
 
Graag vragen we ieders aandacht voor het onderstaande. 
 
Als commissie en bestuur zijn we afhankelijk van veel vrijwilligers. 
Momenteel zijn we dringend op zoek naar vrijwilligers voor de 
avonddiensten op de maandag-, dinsdag-, woensdag- en 
donderdagavond. Belangrijke reden hiervoor is dat we als bestuur de 
veiligheid van de leden belangrijk vinden en dat daarom een goede 
bezetting nodig is. Vandaar dat wij via deze brief  
een beroep doen op uw hulp. 
 
Tijdens de avonddienst bemant u de beheerdersruimte. U hoeft dit niet 
alleen te doen want u kunt de dienst samen doen (op de avond welke u 
het beste uitkomt) met uw partner, een vriend(in), een goede kennis, een 
andere ouder of een medeclublid. Met name veel ouders/verzorgers 
brengen de kinderen naar de training en hebben wellicht dan een paar 
uurtjes over voor de avonddienst. Of heeft u als clublid een paar uurtjes 
over, dan is de avonddienst misschien een goede invulling. 
 
De verwachting is dat u dan 1 maal per 4 weken een dienst zou draaien. 
Om de avond niet te lang te maken, kunnen we de tijd splitsen in 2 
blokken: van 17.30 uur tot 19.30 uur en van 19.30 uur tot 21.45/22.00 
uur.  
 
Denk niet: “Dit is niets voor mij”! Het is leuk werk en iedereen (ouder dan 
16 jaar) kan het werk doen. Tussendoor zit u in de verwarmde 
beheerdersruimte, er is koffie, internet en zelfs tv.  
 
We hopen op veel reacties en uw medewerking! Dankuwel. 
 
Namens het hoofdbestuur, 
Twan Engelen, Bestuurslid facilitaire zaken 
 
Voor meer informatie: tel. 06-53717851 of info@svsomeren.nl. 
 
 

 

 

mailto:info@svsomeren.nl
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AAN DE SPELERS, TRAINERS EN LEIDERS VAN SV SOMEREN 
 
Een training bestaat uit twee delen: de voorbereiding en de uitvoering. 
Thuis heeft de trainer alles goed voorbereid, volgens het schema, en daar 
nog wat extra’s aan toegevoegd want hij kent zijn gabbers goed. 
Even later is hij op het sportpark, met diezelfde gabbers, en samen nemen 
ze pilonnen, hesjes, ballen en twintig kilo goeie zin mee. 
Het (kunst)grasveld ligt er blinkend bij en na tien minuten blinken ook de 
voorhoofden van de spelers, de longen worden gevuld met zuurstof en de 
spieren worden soepeler dan het vlees van de plaatselijke keurslager ooit 
zal worden. 
Alle voorzieningen kloppen terwijl de persoonlijke spullen geduldig aan de 
kapstokken in de brandschone kleedlokalen wachten op de terugkeer van 
de helden.  
 
Dan volgt de uitvoering. 
Er wordt met dieptepassen gestrooid, er worden vurige duels uitgevochten 
in de Brabantse modder en er zijn rondo’s van het hoogste niveau.  
En iedereen is wel eens de lummel, maar voor heel kort. 
En dat alles in het belang en onder de vlag van SV Someren! 
En uit eigenbelang. 
Er is gezelligheid, verbondenheid en een gezonde concurrentie. 
En een koe laat, tweehonderd meter verder, haar laatste vlaai vallen, 
keurig in de goot. 
De avond valt ook zacht. 
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En dan is er plotseling de derde helft. 
Die heet ‘Het achterlaten van een schoon kleedlokaal’. 
Als enkele trainers enige minuten na afloop van de training de bebouwde 
kom inschieten, schieten de armen van enkele spelers ook uit hun kom 
om, zonder toezicht, de derde helft te vieren. 
Er wordt met diepteplassen gestrooid, aanstekers zorgen voor vuurwerk, 
er wordt een rondo gedraaid van uitwerpselen en een medespeler wordt 
uitgescholden, in onvervalst Brabants dialect voor mother(piep). 
 

 
 
Als allerlaatste gaat de toezichthouder naar huis. 
Hij is de enige die de vierde helft heeft vol gemaakt, hij heeft meer dan 
een uur extra gewerkt en hij voelt zich de eeuwige lummel. 
De avond valt nogmaals, maar nu valt hij keihard tegen. 
Hij zet alles op een rijtje, in een alfabetische volgorde: ‘Aanstekers 
gevonden’, ‘Ballen in de maïs niet gevonden’, ‘Cement opgeruimd’,    
         ‘Drollen verwijderd’, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

‘Etensresten uit het sleutelgat gepeuterd’ en zo maakt 
hij de zesentwintig letters vol, o.a. ‘Geen Helden   
                                     Gezien’.  
                                   Hij fietst langs de koeienstal en  
                                 heeft even het idee om die ene  
                              koe, die nog lang niet aan de keur- 
                                     slager toe is, op de velden los te  
                                       laten. Schijt je rijk uit wraak. 
                                     Maar zijn clubliefde wint het van  
                                  de teleurstelling en met tweehon- 
                               derd kilo kwaaie zin op zijn rug trapt               
                             hij verder. 
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Binnen de bebouwde kom zet hij zijn gedachten vragend op een rijtje. 
Hoe nu verder? 
Moeten we de formulieren weer gaan invoeren en ‘Niet ingeleverd =  Niet 
trainen?’ (een voorstel van leider V). 
Gaan we alle trainingen met een kwartier inkorten zodat er tijd is voor de 
schoonmaak? (een idee van bestuurslid W). 
Kunnen we de contributie verdubbelen zodat we een professionele 
poetsploeg (lees ‘Cleaning Service’) kunnen inhuren? (moeder X). 
Gaan we bepaalde teams uitsluiten? (een vraag van trainer Y). 
Worden trainingen voorlopig afgelast? (de oplossing van supporter Z). 
 
Want als belonen en humor niet meer helpen en de zelfdiscipline ont-
breekt dan moet men wel eens terugvallen op maatregelen. In het belang 
van SV Someren en in het eigen belang. 
 
Namens ‘De commissie Normen en Waarden’, 
Henk Manders 
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HUMOR MET FC DE KAMPIOENEN !!! 
 
Belgische humor 
 
Winterstop 
Vroeger betekende dat dat er verscheidene dingen gestopt waren omdat 
het winter was. Nu stopt de winter er zelf mee 
 
Opwarming van de aarde 
Allemaal goed en wel die opwarming van de aarde, maar ik heb met 
kerstmis wel wat beters te doen dan mijn gras maaien! 
 
Lemmy Killmister  
Hij was een man uit een stuk. Dat zal binnenkort veranderen. 
Ik vrees dat het plotseling toetreden van Lemmy tot “The Great Gig in the 
Sky“ zal leiden tot zware geluidsoverlast.  
Zij pleitten alvast voor een streng toezicht op de naleving van de 
geluidsnormen. Zij die vandaag meenden donderslagen bij heldere hemel 
te horen, geen paniek, het was gewoon Phil Taylor die zijn oude groeps-
makkers verwelkomde met een loeier van een drumsolo. 
 
800 Duitse vrouwen dienen klacht in voor aanranding op 
Oudejaarsavond 
Duitse politie toont 25 arrestanten, dat is dus eentje per 32 vrouwen. Straf 
?? 
 
Het houdt maar niet op! 
Sjiieten, soennieten, alawieten…En nu op het etiket van mijn fles wijn: 
sulfieten. Wat moogt ge nu eigenlijk nog drinken. 
 
Ondertussen op de datingsite “Singles met niveau“ 
Tegengekomen: Martin van de Laarm en Henry Tak. Niet tegengekomen 
Chris Jacobs. 
 
Orgie in Brussel 
Politieagentes zochten dekking. 
 
Greet Wilders 
Schreeuwwitje. 
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“Shit” zei mijn date 
Jij komt uit Reet. 
 
David Bowie voor het eerst op een in Amerikaanse top 
Wat zal hij blij zijn. 
 
Simomart: “Bowie vroeg me om een setlist te mailen “ 
Bleek later het kortste optreden van Bowie te zijn, aangevuld met een  
hele avond namedropping.  
 
Het is toch gewoon zo 
De ene zegt niets, de andere zegt niets en voor je het weet, hebben die 
twee woorden. Ik vond dat jullie dit mochten weten. 
 
TRES HOMBRES,  Louis v Gaal de clublose trainer!! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



44 



45 

JEUGD GENIET VAN DE JAARLIJKSE OLIEBOLLENTOCHT 
 
Zaterdag 2 januari 2016 was het dan weer zover. De jaarlijkse 
oliebollentocht voor de E en F jeugd stond op het programma. Een 
jaarlijkse traditie, waar de jeugd zichtbaar plezier aan beleefd. 
Iets na 10 uur begonnen 58 jeugdspelertjes aan de tocht. De kinderen 
moesten op het mooie sportpark van SV Someren, 12 “verstopte” 
opdrachten gaan zoeken. Bij elke opdracht hoorde een vraag.  Zo 
moesten ze Justin Beeber herkennen, maar kregen ze natuurlijk ook leuke 
voetbalvragen. Tussen de opdrachten door werden ze getrakteerd op 
overheerlijke oliebollen. Die lieten ze zich goed smaken. Van de ruim 250 
gebakken oliebollen, was aan het einde van de ochtend geen kruimeltje 
meer over. 
Uiteindelijk was de groep met de meeste goede antwoorden de winnaar. 
Dit was dit jaar het jongste team, de mini’s. Deze groep mocht als eerste 
een keuze maken uit  58 kleine cadeautjes. Daarna mochten ook de 
andere deelnemers kiezen uit deze cadeautjes. Zo ging uiteindelijk 
iedereen tevreden en met een cadeautje naar huis. Het is mooi om 
achteraf van ouders te horen dat ze het een hele leuke activiteit vonden. 
Hier doen we het voor. 
Volgende jaar komt er weer een oliebollentocht. Wellicht tot dan! 
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3E NIEUWJAARSWEDSTRIJD EINDIGT ONBESLIST 
 
Voorafgaand aan de Nieuwjaarsreceptie werd ook dit jaar een wedstrijd 
gespeeld tussen de leiders/trainers van de mini/F/E en D afdelingen. 
Deze editie met zeer gemêleerde teams, het verschil met de jongste en de 
oudste speler betrof liefst 46 jaar. Dit was overigens niet te zien op het 
veld. Waar de één het moest hebben van zijn snelheid of traptechniek 
compenseerde de ander dit met zijn ervaring of spelinzicht.  
De “oudste” speler tevens verdediger maakte daarom ook de terechte 
opmerking “ Ik hoef niet naar de aanvaller te lopen want die komt 
automatisch naar mij toe” nadat hij van de zijlijn wat opmerkingen had 
gekregen. Dit deed mij denken aan een uitspraak die ik eerder had 
gehoord van Co Adriaanse: “Een verdediger moet altijd naar de man 
blijven kijken want ik heb een bal nog nooit zien scoren.” 
 

 
 

Het was een leuke en sportieve wedstrijd waar onderlinge duels fanatiek 
werden uitgevochten en gecreëerde kansen overeenkwamen. 
Mooie acties, goed samenspel, countervoetbal afgewisseld met schoten 
op doel met geweldige reddingen en schitterende doelpunten. Het was 
zondag allemaal te zien op het kunstgrasveld. 
Nadat de scheids had gefloten voor einde wedstrijd was bij sommige 
spelers een blijk van opluchting te zien en kwamen de spelers onder luid 
applaus met een glimlach van het veld. 
Volgens betrouwbare bron was het daarna erg stil in de kleedkamer. 
Gelukkig was (bijna) iedereen snel hersteld en werd de derde helft met 
veel spelers en aanhang gezellig gevierd tijdens de Nieuwjaarsreceptie in 
de kantine. Hier kwamen de sterke verhalen los en werd er humoristisch 
nagepraat en teruggekeken over de geslaagde wedstrijd die in de boeken 
zal gaan met de eindstand 3-3. 
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Team A: (Someren thuistenue) 
Mark Swinkels, Remy Bazen, Daan Cortenbach, Ronny Caron, Dirk van 
Berlo, Dirk Cuunders, Roland Martens, Piet Meeuwis, Marc Verstappen, 
Willem de Smit, Ruud v/d Boomen, Martin v/d Ven, Eelco Debeij 
Coach: Johan Klaus 
 
Team B: (Someren uittenue) 
Paul Fondon, Sander Maas, Roy Bukkems, Piet Jansen, Mark 
Jongeneelen, Willy v/d Boomen, Ramon van Dam, Roland Kanters, Marc 
Sanders, Hein Verberne, Paul Mengde, Toine v/d Sanden 
Coach: Ferry Pape 
 

 
 
 
Met dank aan: 
Omroeper: Fons Hasselman 
Fotograaf: Jan v/d Broek 
Arbitrale trio: Willy v/d Boogaert, Cor Bukkems, Gerrit Vestjens 
4e  official: Jolanda Vestjens 
 
Kleding: Harrie Vestjens 
Gluhwein/choco/thee: Ell Verberne 
Materiaal/terrein commissie. 
Spelers en overige mensen die deze wedstrijd mogelijk hebben gemaakt. 
 
Co Adriaanse 
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JEU DE BOULE  - PV ‘T ACKERTJE 

 

De Jeules de Boulesvereniging is opgericht omdat de oudere leden van 

de voetbalclub niet meer toekwamen om actief te sporten dat wil zeggen 

voetballen. Daarom kwamen enkele leden van de voetbalclub op het idee 

om 5 Jeules de Boulebanen aan te leggen. 

Op dit moment hebben we 8 banen. Dat gebeurde 1 januari 2000. We 

bestaan dus al 16 jaar op de Potacker. 

Maar de belangstelling onder de oudere leden is niet zo groot. Veel 

actieve leden die nu nog voetballen hebben al veel gebruik gemaakt van 

de banen om een spelletje te spelen. En zij waren zeer enthousiast van 

het spelletje. Daarom vinden wij het zo jammer dat we weinig toeloop 

krijgen van leden van de voetbal om toe te treden tot onze Petanque-

afdeling die valt onder de voetbalclub. Als u lid bent van de voetbalclub 

hoeft u het voor contributie niet te laten. We vragen van u dan 15 euro om 

de kosten te dragen die we moeten maken. 

Voor een shirt, trui en bodywarmer wordt gezorgd. Alleen ballen zijn voor 

eigen rekening. Deze verschillen veel van kwaliteit en dus ook in prijs. We 

zouden graag wat nieuwe leden willen begroeten bij onze Jeules de 

Bouleclub. 

Er vallen wat leden weg vanwege de leeftijd en gezondheid. Schroom niet 

om u aan te melden. Kom enkele weken vrij met ons spelen om te zien en 

ervaren dat het een mooi sportgebeuren is welk  op hoge leeftijd nog 

bedreven kan worden. 

Ons oudste spelend lid is op 83 jarige leeftijd nog kampioen geworden van 

onze club. 
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We spelen het gehele jaar door 52 weken.   

Dus geen moment van uitrusten of zoiets, uw conditie blijft op peil het hele 

jaar. In de wintermaanden spelen we binnen op banen van JBC Asten. 

In de zomerperioden spelen we op ons prachtig paviljoen op de Potacker 

in Someren. Daarom nogmaals een oproep naar alle leden van SV 

Someren. 

Meld u aan als speler van onze club als u niet meer kunt voetballen omdat 

de conditie niet meer voldoende is.  

Bij ons kunt u nog altijd nog sportief bezig zijn. 

U kunt bellen naar:  

Hans Boerekamps 06-16811418 

Jack Boerekamp    06-34251597 

Ton Uitdehaag       06-28045231  

 
 



53 

 



54 

B1 TOERNOOI IN NETTETAL DUITSLAND 
 
Dit toernooi speelde zich af in een hal waarin 3 speedsoccer-velden 
(laola-velden) lagen. De spelers van onze B1-selectie waren verdeeld 
over 2 teams, die elk in een andere poule waren ingedeeld. De andere 
B1-teams waren van GSG Duisburg, VSF Amern uit Duitsland en SV 
Blerick en RKSV Liessel uit Nederland, elk dus met 2 teams.  
 

 
 
Beide teams van Someren begonnen het toernooi tegen Blerick en dat 
waren meteen de enige wedstrijden waarin puntverlies werd geleden, 
hoewel dat pas achteraf bleek. Enige consternatie ontstond toen Someren 
in de veronderstelling was dat ze deze wedstrijden wel hadden gewonnen. 
Het waren wedstrijden van een hoog niveau en zoals het spel op zo’n 
speedsoccer-veld veroorzaakt, een heel hoog tempo. 
 
In de wedstrijden tegen de andere teams werd er gewonnen met 6-5, 8-1, 
9-3 en 8-4 door goed te combineren en goed af te ronden. Er werd 
regelmatig erg stevig gevoetbald, met name door de Duitse tegenstan-
ders, maar Someren liet zich daar niet in meeslepen en bleef beheerst 
combineren en vooral op het juiste moment scoren. 
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Door een wat warrige toernooileiding, maar vooral scoretelling, kon het 
dus gebeuren dat er geen team van Someren in de finale stond, maar 
werd er om de 3e en 4e plaats gespeeld tussen Someren B1-team A en 
Someren B1-team B. Deze wedstrijd eindigde in 7-7 en strafschoppen 
moesten een beslissing brengen. Someren B1 won deze strafschoppen-
serie. Jamie van Loon was met grote voorsprong topscorer van het toer-
nooi en mocht dan ook terecht met de beker in de lucht worden gefotogra-
feerd. 
 

 
 
Aan spelers en staf van B1 was vooraf gevraagd om terug te koppelen 
wat ze vinden van de afmetingen, grasmat, doelen, spel en dus de totale 
beleving van spelen op zo’n speedsoccer-veld. Iedereen was daar na af-
loop erg enthousiast over. Spelers en staf van B1 kunnen de aanleg van 
juist zo’n speedsoccer-veld bij SV Someren dan ook van harte aanbeve-
len. 
 
 



57 

 
 

 
 
 



58 

 
 
 



59 

EERSTE PLAATS SOMEREN F1 MANEGEVOETBAL ASTEN 
 
Zaterdag 9 januari hebben onze mannen van de F1 deelgenomen aan het 
manegevoetbal in Asten. 
Het was wel even wennen om op zo’n klein veld te spelen met wat andere 
spelregels. Ook wilde de bal niet echt rollen in dat losse zand. In totaal 
werden er 4 wedstrijden gespeeld. De eerste wedstrijd was een gelijkspel.  
 
Wedstrijden 2 en 3 werden gewonnen en wedstrijd 4 eindigde weer in een 
gelijkspel. 
 
We wisten nog niet zeker of we de 1e geworden waren, dus met de 
prijsuitreiking was het nog even spannend, maar…… het wachten werd 
beloond, we zijn 1e geworden. Moe en voldaan en met een mooie beker 
weer richting Someren. 
 
Trots op onze toppers!! 
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