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BESTUURSSTRUCTUUR SV SOMEREN 

 
Voorzitter  Antoon Sonnemans Heuvel 6 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 Joep  Aldenzee Koolwitje 27 22-05-10   

jun E Lonneke van Beeck Avennelaan 29 15-04-05 0493-479588  

jun E Yesser  Cramers Ooivaarsrijt 5 13-07-06 0493-381413  

jun E Illias  Cramers Ooivaarsrijt 5 22-03-05 0493-381413  

petanq. Toon v.d. Dijssel Kolerhof 24 03-07-53 0493-494127  

dam. Natalia van Houts Keizerstraat 3 26-06-95 0493-479916  

sen09 Joerdi  Janssen Hazelaar 7 05-01-97 0493-697353  

mini-F Tijs  Jonkers Grebbe 13 11-11-09 0493-470148  

jun F Luuk  Jonkers Grebbe 13 03-12-07 0493-470148  

jun E Teun  Jonkers Grebbe 13 08-09-06 0493-470148  

fun. Martijn  Kempen Hageheld 41 05-04-81   

mini-F David van de Kerkhof Morgenrood 25 02-12-10   

jun D Indy  Kuijpers Karspoor 12 12-05-03 0493-491490  

dam. Cobianne v Laarhoven Paalweg 2 13-01-93 0475-452089  

mini-F Merijn  Liebregts Sijlkensstraat 7 26-04-10 0653-510772  

sen08 Roy  Lomans Oliemolen 1 03-07-91 0493-495001  

mini-F Sven  Meeuws Geldestraat 26 11-07-10 0493-844100  

mini-F Jordi  Meeuws Koolwitje 6 19-12-10   

jun E Roel van Otterdijk Molenstraat 38 04-07-05 0493-496747  

mini-F Alex  Poniatowski Biesveld 24 02-07-11   

mini-F Moke van Seggelen Iepelaar 11 06-12-10   

jun E Devin  Steijvers Middelstraat 32 09-02-05   

mini-F Robbie  Tomas Loesakker 19 13-11-10   

mini-F Jip van de Ven Pasakker 104 20-01-10 0493-473153  

jun B Rick  Vereijken Korteweg 12b 12-12-00 0493-495277  

jun C Loy  Verhees Kraaiendijk 35 20-09-03 0495-586830  

jun C Vico  Verhees Kraaiendijk 35 20-09-03 0495-586830  

fun. Jakko  Vervlossen Dorpsstraat 39 29-03-76   

jun E Isa van Vucht Pasakker 118 04-04-06 0493-842204  

mini-F Casper van de Weert Slievenstraat 3 19-02-10 0493-496388  

jun E Tuur van Wetten Eggendreef 1 27-04-06 0493-380142  
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UITGESCHREVEN ALS LID 

CAT. NAAM ADRES BONDSNUMMER 

jun D Phumiphat  Arsasana Kolerhof 26 QPDZ90P 

jun E Lonneke van Beeck Avennelaan 29 QYBZ34I 

don+ Rick v.d. Boomen Kommerstraat 31a FKWQ80E 

mini-F Sterre  Boots Heideblauwtje 28 QXXB91M 

jun A Luc  Deerns Keizerstraat 54 GLZV79C 

sen11 Thomas v.d. Dijssel Geldestraat 6 BYGC28G 

dam. Pauline  Driessen Aan vijftien 14 FKQH29A 

sen09 Rob  Geevers ter Hofstadlaan 80 BYGB199 

sen. William van Heugten Kraaiendijk 27 FYQM25F 

jun C Tim  Hilverda Dintel 15 MGQR75G 

dam. Mirjam van Kessel Garsteweg 7 NGDL79E 

sen12 Rob  Koolen Grebbe 31 FTBQ32B 

jun B Willem  Maas Boerenkamplaan 55 LZVH59P 

fun. Thijs  Meeuws het Eegtje 12 BYGC69T 

jun F Kian  Moors Garsteweg 9 QYRK00E 

jun C Nick  Slegers Dillerstraat 46 MGZS25Z 

dam. Loes  Smeets Maaspoort 13a FGWF553 

don. Johnny  Smits Zilveren Maan 33 NZRQ844 

jun B Lynn  Smits Zilveren Maan 33 MMSL58T 

jun A Gijs van Steen Wilbertshof 12 LZTQ94T 

don. Bianca  Swinkels Ruiter 28 SV Someren 

jun C Demi  Tielen Musschotseweg 7 MDSC95U 

jun A Denise  Totté Drievennestraat 22 MNGC206 

dam. Lorena v.d. Vlugt Half elfje 18 MBRC39L 

don. William v.d. Voort Beukelaar 10 SV Someren 

dam. Marika  Vu Mussel 3 FJKD40C 

jun C Teun  Wijlaars de Schans 2 MDPZ71C 

 

 

ADRESWIJZIGINGEN 

CAT. NAAM OUD ADRES NIEUW ADRES 

Sen. 06 Frank Ceelen Ravenshof 23 Atalanta 80 

Don. Geert Sonnemans Postelstraat 21 51, Centre Street, Bldg 23c 

Richsun Garden 

Fun.  José Kusters Waver 13 Martijnenstraat 11 

Fun.  Jan Kusters Waver 13  Martijnenstraat 11 

Don.+ Rick Krosenbrink Noordplein 1 Speelheuvelplein 23 

Don.  Jaantje van Doren Groeningen 42 ter Hofstadlaan 277 
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OVERSCHRIJVING 

Demi Tielen van SV Someren naar NWC 

Denise Totté van SV Someren naar SVSH 

Rick Vereijken van SSE naar SV Someren 

Roy Lomans van SSE naar SV Someren 

Joerdi Janssen van NWC naar SV Someren 

Cobianne van Laarhoven van Leveroy naar SV Someren 

Lynn Smits van SV Someren naar NWC 

Lorena ven der Vlught van SV Someren naar DESM 

Pauline Driessen van SV Someren naar DESM 

Loy Verhees van SVSH naar SV Someren 

Vico Verhees van SVSH naar SV Someren 

Tuur van Wetten van SVSH naar SV Someren 

William van Heugten van SV Someren naar  SVSH 

 

Hiermee komt het ledenaantal op 1333. 

 

 

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 
 
Ons vaandelteam heeft de eerste wedstrijd van de nacompetitie goed 
afgesloten! Wij hopen op veel succes tijdens de returnwedstrijd en een 
goede verdere afloop! Spelers en kader, heel veel succes!  
 
We roepen alle supporters en belangstellenden op om hen te steunen! 
 
Het bestuur 
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DANKWOORD AAN ONZE SPONSOREN! 
 
Beste Leden, supporters en eenieder die SV Someren een warm hart 
toedraagt, 
 
Het seizoen 2015-2016 loopt langzaam maar zeker op een eind en we 
kunnen zeggen dat we kunnen terugkijken op een mooi  en sportief 
voetbalseizoen! 
 
Naast inkomsten die we zelf kunnen genereren, hebben we ook dit jaar, 
de zeer gewaardeerde steun gehad van onze trouwe sponsoren.  
 
Mede dank zij hen is het voor een vereniging als SV Someren mogelijk om 
haar actieve leden, trainers en begeleiders maar ook de vele vrijwilligers 
en supporters te laten genieten van alles wat voetbal zo mooi maakt. Een 
goede accommodatie, de vele materialen die nodig zijn om de 
voetbalsport te bedrijven maar vooral te kunnen gaan voor de kwaliteit 
waar wij als vereniging graag voor willen staan. 
 
Naast sponsoren die onze vereniging al jaren hun steun toevertrouwen 
hebben we dit jaar weer een mooi aantal nieuwe sponsoren mogen 
begroeten welke wij nog graag even aan u voorstellen. 
 
Nieuwe Reclamebordhouders: 
IT Connectie Asten 
Café D`n Egelantier Someren 
Garage R. Hendriks Maarheeze 
Delta Beton bv Eindhoven 
Rousseau Chocolade Someren 
SVS ICT Someren 
2 Control projects BV  
Bestratingsbedrijf van de Vijver 
Truckwash Asten bv Asten 
Kadoshop van de Plank Someren 
 
 
 
 
 
 

 



17 

Nieuwe Shirtsponsors: 
Ons Café Someren 
Café D`n Egelantier Someren 
Kleeven de Wit Metselbedrijf Someren 
Sportpunt Someren 
Truckwash Asten bv Asten 
 
Het bestuur van SV Someren en de sponsorcommissie wil al haar 
sponsoren bedanken voor hun trouwe steun in het afgelopen jaar en 
vertrouwen erop ook in de toekomst vele sportieve successen met hen te 
mogen delen. 
 
Namens het bestuur en de sponsorcommissie, 
Ferry Pape 
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BENJAMIN DER 50 JARIGEN, COR BUKKEMS, FLUIT FINALE 
WANDELVOETBAL 
 
De jongste Abraham binnen SV Someren heeft op tweede Pinksterdag de 
eerste wedstrijd wandelvoetbal in goede banen mogen leiden. Vanwege 
zijn recente verjaardag werd er door HKS en de voorzitter van  
SV Someren besloten dat dit een passende opdracht zou zijn voor zijn  
50e verjaardag. 
 
Na een warm onthaal in de vergaderruimte van SV Someren en een 
verbaasde blik van onze Benjamin werd hij ingelicht omtrent het 
programma. Dit onder het genot van een stukje vlaai en een bak koffie. 
 
Nadat hij zich had omgekleed werd hij door HKS begeleid naar het 
hoofdveld om de finale te fluiten. Ondanks 1 gele kaart is verder alles in 
goede banen geleid door onze Benjamin. 
 
Verslag: Geert Bukkems 
Foto’s: Jan van de Broek 
 
 

 
 
 



20 

 



21 
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WINNAAR WANDELVOETBAL 

Op 2e Pinksterdag trapten 2 teams af om voor het eerst in de 

geschiedenis van SV Someren een wedstrijd wandelvoetbal te spelen. 

Niet zo maar een wedstrijd, maar gelijk een finalewedstrijd.  

 

Het Somerense team ZOEN, nam het op tegen het Somerense team 

WANDEL. De heren lieten zich allemaal van de enthousiaste en sportieve 

kant zien! Dit onder fanatieke belangstelling van de supporters! Team 

ZOEN kwam als sterkste uit de bus, waarvoor onze hartelijke felicitaties!  

 

De “kersverse vijftigjarige” scheidsrechter was voor de gelegenheid in het 

rose gestoken! Proficiat Cor! 

 

Wandelvoetbal: een leuk initiatief waaraan we vervolg gaan geven! 

Complimenten voor de organisatie! 

Namens het bestuur, 

Mieke Hollanders 

 

Foto ‘s: Jan van den Broek 
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HEMELVAARTTOERNOOI 2016 
 
Onder stralende weersomstandigheden werd bij SV Someren voor de 11e 
keer het traditionele Hemelvaarttoernooi afgewerkt. Totaal deden 62 
teams mee, in de categorieën dames, familie en recreatie. Dit resulteerde 
in totaal 175 wedstrijden op 8 verschillende velden. 
Om 10 uur startte het toernooi en druppelden de teams binnen. Zoals 
gebruikelijk werd de dag niet door iedereen begonnen met koffie of thee. 
De sfeer zat er meteen goed in en de teams begonnen vol goede moed 
aan het toernooi. De wedstrijden verliepen zeer sportief en 
vriendschappelijk. Naarmate de dag vorderde nam het loopvermogen 
binnen de teams af, maar nam de gezelligheid toe. Het in ruime mate 
opgekomen publiek kon genieten van mooie en vermakelijke wedstrijden. 
Uiteindelijk werd het toernooi gewonnen door Dakos 2 (dames) en FC Dixi 
(recreatie). De algehele winnaar van het toernooi was voor de 4e keer FC 
de Muwkes. De belangrijkste prijs, de sportiviteitsprijs werd gewonnen 
door het team: FC de wei in. 
We kunnen terugkijken op een goed verlopen dag. Het toernooi werd 
afgesloten met een bruisend feest. Het bleef tot in de late uurtjes gezellig. 
Het volgende Hemelvaart toernooi is op donderdag 25 mei 2017.  
 
Benny de Louw / foto ‘s: Antje Koolen 
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STAND ACTIES PANNAVELD 
 
Zoals iedereen bekend zijn er de afgelopen 2 seizoenen diverse acties 
gehouden voor het realiseren van een pannaveld op ons sportpark. Dit 
heeft tot nu toe geleid tot een prachtig resultaat van € 16.422,00.  
 
Het behaalde resultaat is gerealiseerd door de inspanning van onze 
jeugdleden en senioren leden. Geweldig gedaan allemaal! Hiermee zijn 
we goed op weg om het benodigde bedrag bij elkaar te brengen. Dit alles 
onder de bezielende leiding van de jeugdcommissie, de 
sponsorcommissie en de daaraan gekoppelde actiecommissie! De 
dienstenveiling komt op het conto van de recreatiecommissie. 
 
De actiegroep “Pannaveld” is druk bezig om alles in kaart te brengen en 
vorm te geven. Een compleet plan wordt in samenwerking met het bestuur 
overlegd tijdens de komende jaarvergadering.  
 
We houden iedereen op de hoogte! 
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Overzicht tussenstand opbrengsten acties ten    

ten behoeve van het pannaveld   

      

Scoren voor de club seizoen 2014-2015  3.079,36 

Scoren voor de club seizoen 2015-2016  1.574,73 

Rabo clubkascampagne seizoen 2014-2015  3.310,00 

Rabo clubkascampagne seizoen 2015-2016  2.676,00 

Grote Clubactie seizoen 2014-2015  2.622,62 

Grote Clubactie seizoen 2015-2016  1.682,54 

Dienstenveiling kerstviering 2015  1.476,75 

      

Totaal     16.422,00 
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Veteranen Nieuws     

 

Ondanks sterke start toch een nederlaag 

Olympia Boys – Someren Veteranen   4 – 2 

Al in het eerste kwartier had Wim onze sportfotograaf prachtige 
opnames kunnen maken als bewijs voor het thuisfront. Helaas 
moeten zij het nu doen met (sterke) verhalen over prachtige 
spelacties, omdat Wim uiteindelijk toch maar gekozen had voor een 
vakantie in het buitenland. 
 
Ons eerste doelpunt was er eentje die je maar een enkele keer in de 
zoveel jaren veteranenvoetbal ziet. 
 
Maar daarvoor hebben we dan ook onze experts rondlopen. Nadat 
Rene eerder in de wedstrijd een flutcorner had genomen, kreeg hij 
zo’n tien minuten daarna een tweede kans op links om de bal bij de 
cornervlag te leggen. Deze keer kreeg zijn schot, iets of wat 
geholpen door de wind een mooie draai naar binnen en belandde de 
bal in de rechterbovenhoek van het doel van Olympia Boys.  
 
Ommel had moeite om in de wedstrijd te komen. Zij bleven zoeken 
naar een mogelijkheid om ons middenveld onder druk te zetten om 
door te kunnen breken. Hun spitsen stonden op scherp, maar 
konden niet bereikt worden. Daarentegen stond onze spits Marco 
opnieuw op het juiste moment op de juiste plek. Met een bal waar de 
keeper van de tegenstander niet goed mee uit de voeten kon, wist 
Marco wel raad en bedacht zich geen moment om de 0 – 2 voor ons 
op het scorenbord te zetten. 
 
Olympia Boys speelden chaotisch en veel passes kwamen verkeerd 
aan. Een enkele doorbraak leverde hun echter voldoende op om de 
aansluitingstreffer te maken. Even een aarzeling vanuit onze  
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achterhoede was voor de Ommelse spits voldoende. Gauw genoeg 
daarna volgde de gelijkmaker door een strak schot vol op de slof van 

Edwin Joosten. 
 

De warmte had voor flink wat energieverlies gezorgd. In de 2e helft 
was er weinig meer over van de stootkracht van het veteranenteam 

van SVSomeren. Een enkele snelle actie vanuit de flanken door 
Geert en later door Tommy en niet te vergeten door onze schijnbaar 

nooit vermoeibare Jeroen zorgden voor nog wat spanning op de 
kunstgrasmat. De tegenstander had zich echter iets beter voorbereid 

en wist gaandeweg de wedstrijd nog twee keer te scoren.  
 

Géén prachtige foto – en filmreportages: Wim 
Tekst: Marcel 

Veteranen SV Someren snakken naar de zomerstop.  

Someren Veteranen 0 – 1  Liessel Veteranen  

Omdat Marcel naar Amsterdam is om zijn dochter Eveline te gaan 
feliciteren i.v.m. het behalen van haar advocaat diploma, schrijf ik 
wel wat bij elkaar. Proficiat Marcel met je dochter namens de vete-
ranen! 

 

http://www.svsomeren.nl/461/team-informatie/
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Doordat er veel afmeldingen waren i.v.m. blessures, diploma's 
ophalen en barbecue ??,  konden we maar met 12 van de 22 man 
afreizen naar Liessel. Dit geeft al aan dat het seizoen te lang duurt 
voor onze mannen. 

Met een 20 graden minder warm dan vorige week en een keihard 
veld,  moesten we beginnen met een goede warming up, zodat de 
spieren warm en los waren, om verdere blessures te voorkomen.  

 

De wedstrijd begon gelijk op, met dit verschil dat Liessel in de 15e 
minuut via een corner met een snoeihard schot over de grond, vanaf 
de 16 meter,  onze keeper Marc op het verkeerde been zette. En hij 
de bal voorbij onze keeper schoot in de linker hoek, 1-0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Verder ging het de eerste helft gelijk op, met meer 
kansen voor Liessel, maar met hulp van onze 
vlagger coach Jan,  konden we het achter nog 
aardig dicht houden. 
In de rust hebben we een nieuwe tactiek 
uitgeprobeerd. De zoon Marcio van Marco werd als 
troef ingezet, zodat we eventueel de eer nog 
konden gaan redden. Marcio met zijn sterke 
startsnelheid en slalommen door de 
verdediging van Liessel, zorgde diverse malen 
voor gevaarlijke situaties voor de goal van 
Liessel. 
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Maar door deze snelle acties van Marcio waren we vergeten, dat de 
echte veteranen afgemat en vermoeid raakten en we geen snelheid 
en wissels meer hadden, waardoor het verlangen naar het laatste 
fluitsignaal steeds sterker werd. 

Toch bleven we als collectief doorgaan met de tong over de grond, 
waardoor Liessel geen echte grote kansen meer heeft gehad, wat 
ook wel weer een compliment voor onze mannen waard is. 

Tegen het eind werd door de scheidsrechter een buitenspel situatie 
van Liessel niet gegeven, waardoor een speler vanaf de middenstip 
recht op onze keeper Marc kwam aanlopen. Maar Marc kennende is 
voorbij komen geen optie, dus was een botsing onvermijdelijk, wat 
een klein opstootje opleverde. 

Verder hebben we de wedstrijd sportief uitgespeeld en met een goed 
gevoel zijn we weer naar Someren vertrokken, waar de wedstrijd 
verder besproken is onder het genot van een goudgele rakker. 

Nu op naar de laatste wedstrijd tegen Mifano uit; volgende week 
voor de zomerstop, 
mannen !! 
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Seizoen wordt ook door de veteranen afgesloten met 3 punten 

Mifano Veteranen – Someren Veteranen   0 – 2 

 

Onze coach had deze wedstrijd gekozen voor een sterke opstelling. 
Met Martin als laatste man was het doel van Marc voor de 
tegenstander een bijna onneembare vesting geworden. Het feit dat 
er  waterkannonnen moesten worden ingezet op vijandelijk gebied, 
gaf wel aan dat Mifano alle middelen gebruikte om ons verzet te 
breken. 
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Met twee reserves gingen we het duel aan. Een ervan mocht vlag-
gen en de ander stond stand-by, dus de reservebank van de gasten 
was leeg. 
 

 
 
Wat meteen opviel was dat al onze spelers vol voor de bal gingen. Mifano 
leed daardoor veel balverlies en veel passes van hun kwamen hierdoor 
niet aan. Er zat geen twijfel in onze speelwijze en de bal werd met 
overtuiging rondgespeeld. Prachtige combinaties waren het gevolg van 
goed positie kiezen. 
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Onze eerste doelkans ontstond doordat Ruud de bal vanuit zijn 
rechtsbuiten positie in de zestien bracht en Geert vervolgens de bal terug 
legde op een mee opkomende Marco die op zijn beurt de bal vol op de 
slof nam en in een strakke lijn zijn schot op de keeper zag afketsen over 
het doel. 
Mifano had er moeite mee om in hun eigen spel te komen. Hier en daar 
was er een enkele doorbraak of gevaarlijke situatie vanuit een corner, 
maar Marc liet zich op geen enkel moment hierdoor uit balans brengen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In de 20e minuut 
scoorde Martien het 
eerste doelpunt van de 
wedstrijd. Door vanuit 
het middenveld balbezit 
te houden kon hij in zijn 
rush naar voren over 
bijna de hele breedte 
van het veld de bal aan 
de voet houden en 
uiteindelijk over de grond 
op doel schieten, 
waarmee hij de keeper 
compleet had verrast. 
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Op het veld volgden zoveel mooie acties elkaar in hoog tempo op, dat het 
voor het schrijversdeel van de  redactie, die tegelijkertijd z’n kop bij het 
eigen spel moest weten te houden bijna niet bij te houden was welke van 
die acties allemaal zouden moeten worden vastgelegd in dit verslag. Dit 
verslag had dus eigenlijk veel langer moeten zijn! 
 

 
 
In de 14e minuut van de tweede helft viel de beslissing. Linksvoor op het 
middenveld had Marco zich los weten te maken van zijn tegenstander. 
Met buitenkant voet gaf hij de bal met rechts voor op Martien die aan de 
andere kant van het doel van Mifano met een soepele en gecontroleerde 
beweging de bal op zijn beurt over de keeper in het doel schoot. We 
hadden samen een goed resultaat neer gezet en gingen met 3 punten de 
derde helft in. 
 
Het seizoen zit er weer op. De schoenen kunnen weer voor enkele 
maanden in het vet en de bbq zal over enkele weken rood gloeien, zodat 
we weer wat vet op kunnen bouwen voor het nieuwe seizoen. 
 
Tot dan! 
 
Foto’s: Wim 
Tekst: Marcel 
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SPELER VAN HET JAAR 
 

 
 

Salim Zeroual is de Speler van het jaar geworden. 
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2e was Rowel Deelen 

 

 
3e was Stijn Kusters (prijs is in ontvangst genomen door Wim, de vader 
van Stijn) 
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MINIMASCOTTES GAVEN SOMEREN 1 DE IMPULS VOOR DE 
OVERWINNING 
 
Toen de wierook op het veld was verdwenen ontwaakte de kleine maar 
dapper formatie. Als het Nederlands elftal zo stonden de minispelertjes 
van SV Someren in het gelid bij de wedstrijd Someren 1 - NWC 1.  
Alle voetbalingrediënten waren aanwezig om er een geweldige happening 
van te gaan maken. Zenuwachtig stonden onze kleine mannekes met hun 
prachtige diploma‘s in de handen te glimlachen van oor tot teen. 
Alleen het Wilhelmus ontbrak nog, anders was het helemaal echt ge-
weest. Nooit eerder in de historie van SV Someren was een dergelijk 
tafereel te zien geweest en wat waren we trots en blij met de toekomst 
van onze club. Het bestuur vond het prachtig, evenals de supporters. De 
jeugd had er lol in, het is iets wat zeker om herhaling vraagt.  
 

 
 
Met z’n allen vlogen ze overeind bij de een en twee nul. In de rust gingen 
ze zelf een balletje trappen op het oefenveld, want een hele wedstrijd op 
de bank dat kan toch zeker niet. Ze moeten immers oefenen voor straks 
als ze groot zijn. Koen kwam even wat drinken halen bij mama en de 
snoepzakken van Vasco, Kay, Senna, Ties, Lucas, Resa, Sterre, Koen, 
Finn, Kay, Ties, Adbirahman, Jayden, Julan, Saar en Koen waren in een 
mum van tijd verdwenen.  
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De zo belangrijke Kanaalderby was voor Someren!  Wetenschappelijk is 
vastgelegd dat de mini ‘s met hun optreden een zeer belangrijke bijdrage 
hadden in deze met 3-0 gewonnen wedstrijd, die hopelijk de nawerking 
krijgt voor SV Someren om in het nieuwe seizoen weer uit te komen in de 
eerste klasse KNVB! Voor minder doen deze jonge minitalentjes het niet 
als ze over een jaar of twaalf, dertien in het vaandelteam ingepast worden.  
 
Someren 1, namens de mini ‘s heel, heel veel succes bij de periodetitel 
wedstrijden toegewenst. 
 

 
 
 
Broer Hilverda 
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HUMOR MET FC DE KAMPIOENEN !!!!! 
 
De Rode Duivels  
Koortsopwekkend middel.  
 
Vechtpartij in asielcentrum 
Het leek wel of er oorlog uitbrak, aldus een vluchteling. Volgens mij zijn 
die mensen niet veel gewend!! 
 
Paus. Echte christen bouwt geen muren! 
Christelijke Metselaarsvakbond in zak en as. 
 
Nieuw EK voetballied 
Na een fles wodka en twee lijnen valt dat best mee.  
 
Domme blondjes 
Staan er tijdens de houseverwarmingparty drie blondjes op het balkon, 
zegt de eerste: “Is dat de zon?” Zegt de tweede: “Misschien is het wel de 
maan.” Zegt de derde: “Ik zou het niet weten, ik woon hier pas twee 
weken. 
 
Panama Papers 
Ik ben stiekem verdrietig dat ik niet in de Panama papers voorkom, dan 
probeer ik het hier wel.  
 
Paus bezoekt Lesbos 
Volgende stap is de Gay Pride!! 
 
Existentiële levensvraag 
Waar kan ik zaadjes vinden om onrust te zaaien? 
 
Strafmaatjes 
Twee mannen die een kalender gestolen hadden hebben elk zes 
maanden gekregen.  
 
Het is mei 
Kunnen die schijtvogels weer eieren beginnen te leggen.  
 
Johnny Depp speelt de hoofdrol in The Invisible man! 
Zou het niet veel goedkoper zijn om daar gewoon geen acteur voor te 
gebruiken? 



63 

 
Luipaard sluipt Indiase school binnen  
De honger naar kennis werd hem te groot. 
 
Soms wordt het me te veel 
Bijvoorbeeld wanneer ik er genoeg van krijg dat ik zo weinig heb! 
 
Kijk eens op de doos  
Ergens in huis heeft mijn vrouw een zwarte doos. Daar zitten mijn 
vluchtgegevens in.  
 
Begrotingstip 
Haal gewoon de rode cijfers uit de begroting! 
 
Versierd! 
Als ik versierd wil worden ga ik wel langs bij de tatoeëerder op het 
Wilhelminaplein in Someren.  
 
Maria Sharapova, betrapt op doping 
Serveert tijdelijk enkel nog drankjes langs de tennisbaan. 
“Ik ben er per ongeluk op gaan zitten, verdedigde ze zich.”  
 
Ik ben ook betrapt 
Met Corona. 
 
Ik ben niet 1 van de 6.000 Anonieme Alcoholisten. 
Van mij is het algemeen bekend. 
 
Je moet maar zo denken…. 
Cocaïne is gewoon een soort poedersuiker …. 
 
Laten we eerlijk zijn!! 
Liegen we niet altijd? 
 
We wensen iedereen een hele fijne vakantie en tot het volgende seizoen. 
 
TRES HOMBRES    
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GESLAAGD E, F EN MINI-TOERNOOI 
 
De onweersbuien die vooraf werden voorspeld, bleven gelukkig uit. 
Daardoor kon op zaterdag 28 mei onder prettige 
weersomstandigheden het E, F en Mini-toernooi gespeeld worden. 
Honderden spelers en speelsters van de 98 deelnemende teams 
gingen er fanatiek tegenaan. Ze streden in verschillende poules om 
de eerste en tweede prijs, wat een mooie beker opleverde. Maar ook 
van de teams die lager eindigden, gingen de spelers niet met lege 
handen naar huis. Elke deelnemer kreeg na afloop een medaille. 
 
Wat bij deze jongens en meiden eigenlijk nog belangrijker is dan winnen, 
is het plezier dat zij beleven aan het voetbalspel. En dat plezier droop er 
vanaf. Ook bij de allerkleinste mini-spelers, die het spel nog aan het 
ontdekken zijn, maar waar toch ook al flink wat doelpunten vielen. 
 
Uitslag F- en Mini-toernooi 
Bij de prijsuitreiking aan het einde van de ochtend, toen alle F en mini-
wedstrijden gespeeld waren, werd duidelijk dat vooral de teams van SV 
Ouderkerk en De Valk er met de prijzen vandoor gingen. De F1, F2 en F4 
van Ouderkerk wonnen alle drie in hun poule en van De Valk waren de 
F2, F3 en het mini-team de winnaars. De andere winnaars bij de F en 
mini’s waren: Someren F1, NWC F3, Budel F4 en VV Acht mini 2. 
 
Uitslag E-toernooi 
In de middag werd het E-toernooi gespeeld. In poule A speelden de E1-
teams 9 tegen 9. Wittenhorst E1 werd de winnaar in deze poule. En ook in 
de middag namen teams van SV Ouderkerk de prijzen mee naar 
Ouderkerk aan den Amstel, dat onder de rook van Amsterdam ligt. Zij 
verblijven jaarlijks op De Hoof en nemen dan deel aan het toernooi in 
Someren. De E4, E5 en het meidenteam van Ouderkerk wonnen in hun 
poule. Teams van SV Someren wonnen ook drie poules: de E2, E3 en E4. 
Dat is een knappe prestatie, zeker als je bedenkt dat de spelers de nacht 
ervoor niet heel veel geslapen hadden, omdat zij op kamp waren in 
Someren-Heide. De andere poules bij de E werden gewonnen door 
Liessel E3 en Venray E7. 
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25 jaar vrijwilliger bij het E en F-toernooi 
Het E, F en Mini-toernooi was zeker niet mogelijk zonder de inzet van vele 
vrijwilligers. Een woord van dank gaat dan ook uit naar iedereen die z’n 
steentje heeft bijgedragen aan het toernooi of de voorbereiding daarvan. 
Dit geldt ook voor boer Maas, die parkeerruimte beschikbaar stelde. Na 
afloop van het toernooi werd één vrijwilliger speciaal in het zonnetje gezet: 
Ria Verberkt. Het was namelijk het 25ste jaar dat zij als vrijwilliger actief 
was bij het E, F en Mini-toernooi. Ria en de andere vrijwilligers: hartelijk 
bedankt voor jullie inzet en graag tot volgend jaar. 
 
Mike Aarts en Toon van Otterdijk 
Organisatie E, F en Mini-toernooi 
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F7 VOORJAARSKAMPIOEN 
 
Een nieuw voetbalseizoen is begonnen en 9 nieuwelingen lopen een 
beetje rondkijkend over het kunstgrasveld waarop getraind zal gaan 
worden. Zij weten op dat moment nog niet dat dit een seizoen zal gaan 
worden waarin 2x het kampioenschap gevierd zal gaan worden. Na eerst 
een 3-tal bekerwedstrijdjes te hebben gespeeld waarin ze zeker niet 
onverdienstelijk voor de dag kwamen (zeker omdat ze nog nooit 
gevoetbald hebben laat staan in deze samenstelling), begint de 
competitie. Als eerste uit tegen Milheeze F3. Op papier zou je zeggen een 
eenvoudige tegenstander waar we zo overheen lopen echter het 
tegendeel blijkt waar. Na een 2-0 achterstand wordt de stand omgebogen 
naar 2-5 waarna het nog gevaarlijk spannend wordt tot 4-5. Uiteindelijk 
winnen we die wedstrijd en diverse overwinningen later blijkt dat dit een 
zeer belangrijke overwinning was want ook Milheeze wint iedere week 
samen met aartsrivaal Asten.  
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Nog 3 speelrondes te gaan en op het programma staat Asten - Someren. 
Omdat ook Asten alles tot op dat moment gewonnen heeft is dit 
waarschijnlijk de kampioenswedstrijd van de najaarscompetitie. Na alle 
emoties in een wedstrijd waar alles in zat, lopen de jongens van Someren 
F7 verdrietig van het veld; er is met 3-2 verloren. Waarschijnlijk wordt 
Asten kampioen tenzij dat Milheeze nog voor een stunt kan zorgen in de 
voorlaatste speelronde. Zelf moeten we nog tegen twee laag 
geklasseerde teams dus dat komt wel goed maar ja, je hebt het zelf niet in 
de hand. En warempel; het onverwachte gebeurt toch. Via Voetbal.nl 
vernemen wij dat Milheeze heeft gewonnen van Asten zodat we met 3 
team gelijk staan met nog 1 wedstrijdronde voor de boeg. Op de laatste 
speelronde maken alle 3 de rivalen geen fout en zo worden we gedrieën 
kampioen.  
  
 

 
 
Er gaat een winterstop overheen en via de mail krijgen wij als 
teambegeleiding de nieuwe indeling door en ja hoor; Milheeze, Asten en 
Someren zijn gezamenlijk gepromoveerd en weer in dezelfde competitie 
beland. Doordat er hard getraind is en de jongens steeds beter op elkaar 
ingespeeld raken zie je duidelijke vooruitgang in alle opzichten. De ene na 
de andere tegenstander wordt verslagen en na een aantal weken staat  
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wederom Milheeze op het programma. Net als in de najaarscompetitie 
blijkt nu weer dat Milheeze een lastige opponent is. 1 Speler maakt bij hen 
duidelijk de dienst uit. Uit de “analyse” van de eerste wedstrijd is besloten 
om 1 speler op te offeren aan deze gevaarlijke speler en de rest van het 
team er alles aan moet doen om zelf aan spelen toe te komen. Het plan 
lukt en Milheeze wordt verslagen waarna ook nu weer verschillende 
wedstrijden ongeslagen voorbij gaan. Op de voorlaatste speelronde staat 
Asten als tegenstander maar nu weten wij het zeker. Winnen betekent een 
officieus 2e kampioenschap. Asten heeft inmiddels een paar keer verloren 
en doet niet meer mee in de titelstrijd. Alleen Milheeze - die ook nu weer 
meedoet om de titel - heeft van Asten gewonnen en het wordt een 
beladen doch fairplay wedstrijd. Uiteindelijk sluiten wij de wedstrijd met  
0-2 winst af en het 2e kampioenschap is een feit. Alleen kan Milheeze in 
theorie nog gelijk komen dus bij winst of een gelijkspel in de laatste 
wedstrijd worden wij alleen kampioen. Dit laatste gebeurt en wat niet vaak 
voorkomt, gebeurt nu wel. We worden 2x binnen 1 seizoen kampioen met 
slechts 1 verliespartij; een doelsaldo van 178 voor en 21 tegen. Een 
ongekende prestatie!  
  
Als afsluiting van dit prachtige seizoen hebben wij op de platte kar een  
ere ronde door Someren gemaakt en aansluitend een zeer gezellige BBQ 
gevierd. Jongens, jullie hebben het fantastisch gedaan. Chapoo!! 
  
Groeten, 
Leiders F7  
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