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BESTUURSSTRUCTUUR SV SOMEREN 

 
Voorzitter  Antoon Sonnemans De Heuvel 6 491636 
Secretaris  Peter v. Enckevort Kuinder 6 06-42720500 
Communicatie  Vacant    

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 
Clubarchief  Gerard Slegers Kerkstraat 54 495206 
    
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 Martien Rooijakkers Bosselerstraat ? 06-40413902 
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 Martijnenstraat 11 495511 
Entree Noud van Lieshout Zuiderstraat 43 494243 
kienen Janny Bukkems Wilbertshof 20 490479 
 
Alg. ledenzaken  

 
Carola Kessels 

 
Beerze 18 

 
496052 

Recreatiecommissie  Wiljan Raijmakers Pasakker 106 493291 
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  Jan Verberne Postelstraat 11-D 06-83651407 
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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 
vrijdag op afspraak                              
    
 

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. 

JO7 Jurgen van Beek Dagpauwoog 33 13-07-10 0493-844089  
fun. Thom  Buiting Keizerstraat 1 03-11-94 0493-495104  
JO7 Levi  Dekkers Dagpauwoog 47 22-02-11   
sen05 Bart  Franken Nieuwstraat 37 10-12-82   
sen12 Gijs  Frenken Kanaalstraat 51 17-07-96 0493-496012  
jun F Marijn  Hendrikx Dokter Eijnattenlaan 1 07-09-09 0493-842235  
fun. Toon van Heugten de Hoof 7 06-02-66 0493-470395  
JO11 Roos  Janssen Dorpsstraat 26 13-08-06   
JO18 Sem van der Kampen Kouterstraat 5 04-08-99 0493-473711  
mini-F Boaz  Kanters Eendracht 31. 25-02-10 0493-471155  
fun. Roland  Kanters Eendracht 31. 30-03-75 0493-471155  
JO12 Marloes  Kanters Melchertstraat 10 23-01-05 0493-493563  
sen15 Pepijn  Koot Deken van Pelthof 6 08-06-93   
JO8 Kyrian  Michiels Kerkstraat 56 17-06-09 0493-842639  
sen14 Wouter van Mierlo Keizerstraat 4 09-12-94   
jun D Deano  Perez Vaarselstraat 9 20-04-07   
JO18 Mir  Peters Beatrixlaan 4 04-12-99 0493-495643  
mini-F Bo van Rut Bosselerstraat 36 08-06-11 0493-380724  
jun B Thijs  Santegoeds Postheuvel 7 04-06-01 0493-845998  
JO6 Robin van Santvoort Dillerstraat 7 03-11-11 0612-314978  
JO7 Jesse van Santvoort Dillerstraat 7 26-01-10 0612-314978  
JO9 Ilya  Sleegers Amer 30 13-05-08   
JO9 Amy  Sleegers Amer 30 13-05-08   
mini-F Lenn van Tulden Tuinstraat 13 28-07-11 0641-827877  
jun F Stijn van de Ven Singel 15 16-12-08 0493-842551 
 
 
UITGESCHREVEN ALS LID 
CAT. NAAM ADRES BONDSNUMMER 

sen06 Alex  Banfi Dommel 15 BYFZ99A 
sen06 Nico  Blommers Wolfsveld 72 BYFY24D 
jun B Michael  Bremmers Acaciaweg 16a MKKH37Q 
fun. Rens  Coenraad Wolfsveld 69 BYFX259 
petanq. Maria v Doorn-v Meel Kerkstraat 10b SV Someren 
jun B Max van Engelen Geerkesweg 16 LYXM57H 
JO16 Bart van Gestel Grebbe 36 MHTF89T 
sen10 Roel  Gubbels Amer 18 FKMY33U 
JO19 Tom  Hoeben de Stappert 46 LZCJ17O 
petanq. Noud van Hoek Wilhelminaplein 45 SV Someren 
sen07 Frank van Horrik Avennelaan 21 FFMZ76T 
jun A Nick van Houts Keizerstraat 3 GGBC84W 
don. Jan  Kievit Nieuwstraat 51 SV Someren 
don+ Rick  Kleijsen Pasakker 133 FLBW64W 
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sen09 Roel van Kollenburg Hoevenstraat 7a BYGF634 
JO14 Indy  Kuijpers Karspoor 12 RRNP61S 
JO16 Jasper  Leijssenaar Eem 8 MHWB27A 
sen12 Twan v.d. Manakker Keizerstraat 44 BYGD19J 
jun B Nick  Nooijen Keizerstraat 41 LZJJ326 
JO11 Martien  Peerlings Donge 4 QQSW409 
sen10 Mark  Schreurs Bergweg 53 BXLV17T 
don+ Rob  Schuts Pasakker 55 FKWQ815 
JO16 Max  Smets Emmalaan 1 MGVC36X 
petanq. Leo  Smits Waver 5 SV Someren 
jun E Sara  Sonnemans Dorpsstraat 59 QNKB74M 
JO17 Nino  Tobben Nachtegaallaan 19 MBDH53G 
 
ADRESWIJZIGINGEN 
CAT. NAAM OUD ADRES NIEUW ADRES 

Don.+ Thijs van Santvoort Keizerstraat 95 Julianapark 6 
Sen. 09 Patrick van Heugten Merelstraat 13 Atalanta 78 
Jun.E Len Donkers Wevelsdaal 30 Dorpsstraat 12 
Jnu.A Daan Cortenbach Heuvel 4 Lieropsedijk 28A 
Erelid Jo van Asten-Schmitz Hogaarde 21 Sonnehove 1 kamer 21 
Sel.  Jan Meulendijks Walstraat 18 Brugstraat 59 (Mierlo) 
Sen.13 Sander Maas Spaarne 9 Drietand 1 
Sen.13 Farhan Alhaj Middelstraat 21 Hoevenstraat 73b 
JO14 Tim Koks Atalanta 6 Merelstraat 13 
Sen.09 Coen Aarts Past. v Leeuwenstraat 67 Melchertstraat 3 
Sen 07 Peter van Horne Dilmanshof 41 Wolfveld 73 
Fun. Dylan Verstappen Eendracht 43 Philipsbosweg 7 
 
OVERSCHRIJVING 

Rob Schuts van SV Someren naar Den Dungen 
 
 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 
 
 



10 

Op 4 september is Lev Roijakkers geboren. 
Lev is de zoon van Niels en Dorien Roijakkers.  
 
Niels is leider van Someren 2.  
Niels en Dorien, van harte gefeliciteerd met jullie zoon! 
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BERICHTEN VAN HET HOOFDBESTUUR 
 
De leden hebben vanuit het bestuur van mij elk clubblad weer de 
berichten vanuit het bestuur kunnen lezen. Na mijn aftreden tijdens de 
jaarvergadering van 15 september jl. zal de berichtgeving vanuit het 
hoofdbestuur voortaan komen van de secretaris en later van mijn 
opvolger.  
 
Ik wil het bestuur heel hartelijk bedanken voor de constructieve, fijne en 
gezellige samenwerking. Mijn benoeming tot erelid van SV Someren was 
een complete verrassing. Ik ben vereerd met de benoeming en de 
waardering die ik heb gekregen. Ik wens jullie en mijn toekomstige 
opvolger veel succes toe en we zien elkaar op de club! 
 
Zeker ook wil ik “mijn” commissie - de commissie communicatie - 
bedanken! Mijn erelidmaatschap deel ik met jullie. Zonder jullie hulp zou 
het niet zijn gegaan en ook in de toekomst niet gaan! We gaan er met z ’n 
allen weer een mooi seizoen van maken. Gerwin, Jan, Gerard, Bart, Bert, 
Jan, Bart, Fons, Trudy, Roel en voorheen Dimitri, bedankt! 
 
Verder bedank ik iedereen van de club voor de altijd goede 
samenwerking. 
 
Mieke Hollanders 
Commissielid communicatie 
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MIEKE HOLLANDERS BENOEMD TOT ERELID VAN  
SV SOMEREN TIJDENS JAARLIJKSE LEDENVERGADERING 
 
Donderdag 15 sept. jl. vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats. 
Tijdens deze vergadering is afscheid genomen van Mieke Hollanders als 
bestuurslid van het dagelijks- en hoofdbestuur. Ze zal nog wel actief 
blijven als lid van de communicatiecommissie. 

 

 
Mieke werd in 2003 bestuursnotulist voor een periode van 3 jaar. 
In 2006 is ze voorzitter van de communicatiecommissie geworden en 
alsmede lid van het dagelijks- en hoofdbestuur. 
Onder haar verantwoordelijkheid is de communicatiecommissie geworden 
zoals die nu is, met al haar functies waar we trots op zijn als club. Denk 
aan de nieuwe website, club-TV, twitter-account, radio, foto’s, archief, 
infoboekje, clubblad, omroepers, wedstrijdverslagen en de vele 
nieuwsberichten. 
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Mieke gaf al die tijd op een prettige en gedreven manier leiding aan de 
commissie. Als dagelijks- en hoofdbestuurder heeft ze ook zeker haar 
bijdrage geleverd. 
 
Voor de jarenlange inzet en verdiensten, heeft het bestuur Mieke 
benoemd tot erelid van SV Someren. Antoon Sonnemans bedankte Mieke 
hartelijk en overhandigde haar de oorkonde en een bos bloemen, die 
hiermee zeer vereerd en verrast is. 
 
Namens het bestuur van SV Someren, 
Peter van Enckevort, secretaris 
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RABO CLUBKASCAMPAGNE 2016 

 
Beste leden van SV Someren, 
 
Dit jaar start in oktober de negende editie van de Rabobank Clubkas 
Campagne.  
 
Alle Rabobankklanten die vòòr 1 juli 2016 lid zijn, mogen van 6 tot en met 
17 oktober stemmen op hun favoriete club(s). Elke stem is € 3,75 waard 
voor je vereniging. Aan jullie het verzoek om je stemmen uit te brengen 
aan de verenigingen die jullie een warm hart toedragen. Hopelijk zit daar 
SV Someren bij. 
 
Dit jaar hebben we als doel opgegeven dat we graag willen investeren in 
de aanleg van een pannaveldje voor de jeugd van SV Someren. Het zou 
fijn zijn als jullie daar je steentje aan bij kunnen dragen. Laat je stem niet 
verloren gaan. Hartelijk dank! 
 
Aktiecommissie SV Someren 
Janny Bukkems en Annie van Otterdijk 

 

 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVmNmXrfHOAhUCExoKHbrTC2cQjRwIBw&url=http://www.hsvphoenix.nl/nw-25108-7-3598778/nieuws/stem_op_hsv_phoenix_bij_de_rabo-clubkas_campagne.html&psig=AFQjCNH4_L6DRmXaajepLyI4jV4Etoolqg&ust=1472928706937649
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NOUD VAN LIESHOUT NEEMT AFSCHEID BINNEN DE 
KIENCOMMISSIE 
 
Tijdens de wekelijkse kienavond vanuit SV Someren is Noud van Lieshout 
37 jaar lang een vertrouwd gezicht geweest.  Als lid van de kiencommissie 
zorgde hij er altijd voor dat alle nummers duidelijk en correct werden 
omgeroepen. Daarnaast zette hij zich verder in binnen deze, het gehele 
jaar door, actieve commissie. Enige tijd geleden heeft Noud te kennen 
gegeven dat hij na zo ’n lange tijd gaat stoppen. Op dinsdagavond 27 juli 
jl. is er op de kienavond afscheid van hem genomen. Vanuit alle 
aanwezigen was er voor hem een groot applaus voor bewezen diensten.  
 
Wil van Otterdijk deed een kort woord namens het bestuur waarin hij Noud 
bedankte voor zijn inzet en overhandigde hem een  leuke attentie. 
Noud, vanuit iedereen van harte bedankt! 
 
Namens het hoofdbestuur, 
Mieke Hollanders, commissie communicatie 
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BENOEMEN EN DE AANPAK VAN ONGEWENST GEDRAG 
BINNEN SV SOMEREN 

 
Beste Clubleden,  

 
Met ingang van komend seizoen gaan we beginnen met het benoemen en 
de aanpak van ongewenst gedrag binnen SV Someren.  
Hiervoor gaan we werken met 2 vertrouwenspersonen, die beide akkoord 
gaan met bijgevoegde aanpak. 
De interne vertrouwenspersoon wordt Henk Manders en de externe 
persoon wordt Arabella Ganzeman.   
  
Contactgegevens : 
 
Henk - hmanders@variva.nl  Tel. 0493-494123 
Arabella – arabella@upcmail.nl .    Tel. 06-53709343 
 
Bijgaand volgt een opzet voor het benoemen van ongewenst bedrag en 
een poging de aanpak meer concreet te maken. 
 
Ongewenst gedrag : een eerste opzet. 

 
Dit voorstel is een poging om ongewenst gedrag , binnen SV Someren, te 
benoemen en de aanpak meer concreet te maken. De onderstaande 
indeling kan een overzicht aanbrengen maar in die indelingen zijn allerlei 
overlappingen mogelijk.  

 
Ongewenst gedrag wordt bepaald door degene die het gedrag 
veroorzaakt en daarbij de wetten, regels, afspraken en normen 
overschrijdt. 
Maar het wordt ook bepaalt door de ervaringen en gevoeligheden van 
degene die met het ongewenst gedrag in aanraking komen. 

 
Daarnaast speelt de intentie van de veroorzaker een rol; iets kan met 
opzet gebeuren of min of meer per ongeluk. 
En de band die de betrokkenen met elkaar hebben kan van belang zijn, 
zoals onbekenden, vrienden, ploeggenoten, enz. 

 
 
 
 

mailto:hmanders@variva.nl
mailto:arabella@upcmail.nl
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Voorbeelden van ongewenst gedrag. 
 

1. Seksuele intimidatie 
Het ongewenst aanraken van lichaamsdelen die met 
seksualiteit te maken hebben.  
Opmerkingen die beledigend of kwetsend zijn voor de 
persoon voor wie ze bedoeld zijn, 
Direct tegen een persoon of via-via, dus indirect, bijvoorbeeld 
door te roddelen.  
Ongewenste foto’s of filmpjes maken en die in openbaarheid 
brengen. 
 

2. Agressie en geweld. 
Er kan gebruik worden gemaakt van de onderstaande 
indeling en ook daarin zijn overlappingen mogelijk 
Verbale agressie :  beledigingen, bedreigingen, 

uitschelden, roddelen en andere 
uitingen van verbale aard. 

Non verbale agressie :  uitsluiten, consequent negeren, 
bepaalde gebaren maken, 

Fysieke agressie :  slaan, schoppen, knijpen, spugen, 
e.d. 
Materiële agressie : kapotmaken, stelen, vernielen of 

beschadigen van materialen, van een 
ander of van de vereniging 

3. Pesten 
Pesten al dan niet online door bijvoorbeeld gebruik te maken 
van social media, vormt hier een aparte categorie. 
Pesten wordt gezien als het met opzet emotionele schade 
toebrengen aan een ander.  
Er zit dus opzet achter, het gebeurt stelselmatig en er is 
sprake van een herkenbaar slachtoffer.  
Het pesten kan verbaal en non verbaal gebeuren. 
Er kan één slachtoffer zijn maar ook meerdere. 
 

4. Discriminatie 
Er wordt een verschil gemaakt, binnen een groep, op grond 
van oneigenlijke argumenten. 
Bijvoorbeeld door uit te gaan van het geslacht, de 
geaardheid, de leeftijd, het uiterlijk, het ras, de geloofsover-
tuiging, e.d. 
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Er kan een verschil gemaakt worden tussen: 

 Ongewenst gedrag dat direct onder de vlag van SV Someren 
plaatsvindt : tijdens trainingen en wedstrijden, in de 
kleedlokalen, in de kantine, enz. 

 Ongewenst gedrag dat niet en minder direct betrekking heeft 
op de activiteiten van SV Someren; buiten de tijden en 
plaatsen waarop SV Someren (mede)verantwoordelijkheid 
draagt. 

 
Een aantal vormen van ongewenst gedrag is gemakkelijk aan te tonen, 
bijvoorbeeld het bewust kapotmaken van spullen en het uitschelden van 
iemand in het bijzijn van anderen. 
Andere vormen zijn moeilijk aan te tonen, bijvoorbeeld een snel gemaakt 
gebaar dat heel vervelend is en een berichtje dat via een mobieltje zou 
zijn verspreid. 
 
Wat te doen als er sprake is van ongewenst gedrag ? 
 
Iemand die met ongewenst gedrag in aanraking komt kan een beroep 
doen op een interne vertrouwenspersoon die lid is van SVS of op een 
externe vertrouwenspersoon. Die externe vertrouwenspersoon is ook 
rechtstreeks te benaderen, dus zonder tussenkomst van de interne 
vertrouwenspersoon of anderen. 
 
De interne vertrouwenspersoon : Henk Manders 
(hmanders@variva.nl) 

 Luistert naar de klachten  

 Gaat op zoek naar een vollediger beeld door samenvattingen 
te geven, door naar ‘bewijzen’ te vragen enz. 

 Bepaalt de ernst van de situatie, voor zover te overzien 

 Ondersteunt de hulpvrager maar kan ook wijzen op de 
gevolgen van een ‘valse aanklacht’ indienen. 

 Gaat na of bemiddeling wenselijk/noodzakelijk is. 

 Overlegt met de hulpvrager om samen het vervolg te bepalen. 
 
Daarna kan er sprake zijn van drie mogelijkheden : 

 De hulpvrager wil geen verdere stappen ondernemen. 
Hij ziet bijvoorbeeld kans om de situatie zelf te veranderen. 
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Hij kan de tips die de interne vertrouwenspersoon geeft 
gebruiken en assertiever gaan reageren en hij weet welke 
wegen hij nog meer kan bewandelen. 
De interne vertrouwenspersoon neemt het gebeuren uiteraard 
wel mee en bespreekt het geanonimiseerd (zonder namen te 
noemen) in de Commissie Normen en Waarden. 

 De hulpvrager gaat met de interne vertrouwenspersoon aan de 
slag en betrekt daar eventueel anderen bij ; spelers, trainers, 
leiders e.a. In principe is die groep klein. 
Als het echter een groepsprobleem is kan er een groter aantal 
bij vetrokken worden. Bij voorbeeld alle spelers en/of de 
ouders. 

 De hulpvrager wil met de externe vertrouwenspersoon aan de 
slag. 

 
Afhankelijk van de ernst van de klacht onderneemt de externe 
vertrouwenspersoon de onderstaande stappen. 
 
De externe vertrouwenspersoon : Araballa Ganzeman  

 Luistert naar de klacht en gaat in gesprek. 

 Adviseert degene die met de klacht of melding komt over een 
oplossingsrichting. 

 Sluit desgewenst aan bij vervolggesprekken met andere 
betrokkenen. 

 Verwijst degene die met een klacht of melding komt door naar 
het (jeugd)hoofdbestuur of naar andere instanties, afhankelijk 
van de klacht/melding en sluit desgewenst aan bij deze 
gesprekken. 

 Zorgt voor goede afspraken tussen en met betrokkenen. 

 Neemt desgewenst een rol in een eventueel nazorgtraject. 
 
De verslaggeving. 
De externe vertrouwenspersoon : 

 Houdt een register bij van meldingen 

 Evalueert bevindingen, resultaten en werkwijzen en bespreekt 
deze met de Commissie Normen en Waarden (of deels 
daarvan)   

 Doet voorstellen om de werkwijzen te verbeteren en/of om 
meer incidenten te voorkomen. (de preventieve benadering) 
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 Maakt één keer per jaar een verslag van meldingen en overlegt 
dat geanonimiseerd aan de Commissie Normen en Waarden 
en aan het hoofdbestuur 

 
De interne vertrouwenspersoon heeft dezelfde taken maar deze kunnen 
minder formeel zijn en regelmatig aan bod komen, bijvoorbeeld in de 
commissievergadering. 
 
De externe vertrouwenspersoon kan altijd rekenen op de steun van de 
leden van de Commissie Normen en Waarden 
 
 
De Commissie Normen en Waarden 
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ARABELLA GANZEMAN EXTERNE VERTROUWENSPERSOON 
VOOR SV SOMEREN 

Beste spelers en vrijwilligers van SV Someren, 
 
Vorig jaar werd ik benaderd of ik de rol van externe vertrouwenspersoon 
voor SV Someren op me zou willen nemen. En dat doe ik graag. Een 
vereniging met zoveel leden, die het voorkomen van ongewenst gedrag 
hoog op de agenda heeft staan ondersteun ik van harte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natuurlijk. Ook ben ik vrijwilliger geweest bij Werkgroep Podium in de 
Ruchte. Nadat ik daar stopte als vrijwilliger, heb ik ca. 7 jaar de functie van 
externe vertrouwenspersoon voor de Ruchte vervuld.  
Ik ben opgeleid als P&O-er, heb ook een achtergrond in de communicatie. 
Voordat ik ging werken in het primair onderwijs -nu ongeveer 3 jaar 
geleden - was ik ruim 25 jaar werkzaam bij diverse woningcorporaties in 
verschillende (leidinggevende) functies. Wil je meer weten? Kijk dan op 
mijn Linked In-profiel. 
 
Wat ga ik doen? 
Vanuit mijn werk weet ik hoe ik tewerk moet gaan wanneer er sprake is 
van ongewenst gedrag. Samen met de contactpersoon van jullie 
vereniging (Henk Manders) en de commissie normen & waarden is er een 
document opgesteld dat voor mij leidraad zal zijn bij mijn werkzaamheden 
voor de vereniging. Dat wil zeggen de contactpersoon binnen de 
vereniging is voor jullie het eerste aanspreekpunt. Dit betekent echter niet 
dat ik voor jullie niet bereikbaar en aanspreekbaar ben. Als er sprake is 
van ongewenst gedrag en je denkt dat ik daar een rol in kan spelen, neem 
dan contact met me op. Ik luister en adviseer en indien nodig ga ik samen 
met je of voor je in de actie!  

 

Graag stel ik mij even voor…. 
Ik ben Arabella Ganzeman (54 jaar) en ik woon 
samen met Bert al 28 jaar in Someren. Onze 
kinderen hebben nooit gevoetbald (zij kozen voor 
hockey en dans). Ik heb dan ook geen binding 
met de vereniging en kan onafhankelijk mijn werk 
doen, en dat is volgens mij goed! 
Ik ben bestuurlijk actief geweest bij de Kennedy-
mars, het Jeugdcomité en Stichting Someren 
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Eenmaal per jaar maak ik een verslag (geanonimiseerd) voor de 
commissie normen & waarden en het hoofdbestuur. Op deze manier kan 
de vereniging wellicht ongewenst gedrag voorkomen. Want daar gaat het 
tenslotte om…dat we op een prettige manier met elkaar omgaan en 
incidenten proberen te voorkomen! 
 
HARTelijke groet, 
 
Arabella Ganzeman 
Tel.    06-53709343 
E-mail   arabella@upcmail.nl 
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LEIDERS OVERLEG SENIORENCOMMISSIE 1 SEPTEMBER 2016 
 

1. Uitreiken spelerspasjes. 
Thieu deelt de pasjes uit. Er waren wel 4 teams die het afgelopen 
seizoen de pasjes niet ingeleverd hadden. Dit moet dit seizoen 
anders. 

 
2. Materialen ruilen etc. 

Zondagmorgen kunnen de thuisspelende teams spullen krijgen 
c.q. ruilen en de week erop de andere teams. 
Lukt dit niet, dan even een afspraak maken met Noud v. Lieshout. 
 

3. Someren 4 is uit de bekercompetitie gezet door de KNVB. 

Door te weinig spelers is deze wedstrijd niet door kunnen gaan en 
hierdoor heeft de KNVB het team uit de bekercompetitie gezet.  

 
4. Recente spelerslijsten van jullie team naar Henry mailen, dus 

met alle nieuwe spelers etc. 

Dit graag met spoed afgeven zodat we een duidelijk overzicht 
hebben. 

 
5. Diverse vragen. 

           Verzoek Someren 14 om de tijd aan te passen van 10.00 uur naar   
           12.00 uur ??  

In overleg met Noud is op verzoek van Someren 14 hun 
aanvangstijd bij thuiswedstrijden verschoven van 10.00 uur naar 
12.00 uur.  
Verder worden door onderhoud van de velden 4 en 5 tot de 
winterstop alle aanvangstijden verschoven van 10.00 uur naar 
12.00 uur. Hierover hebben we nu afspraken gemaakt met de 
teams, dit geldt ook voor de teams die niet aanwezig waren, dus 
let goed op de aanvangstijden bij thuiswedstrijden!! Licht jullie 
spelers hierover tijdig in!!  

         Verzoek diverse elftallen om niet meer in Helmond te spelen?   
            Er is een hierover een verzoek ingediend bij de KNVB. Alleen voor   
            Someren 9 is dit gelukt, verder willen ze niet gaan.  
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6. Verdere toelichtingen van Frans van Lieshout. 

Er is niets meer te regelen op papier, alles moet digitaal. Doe dit 
dus in goed overleg met de personen die deze taak hiervoor 
hebben, niet zelf gaan stunten!! 
Bij afmelden van wedstrijden moet dit minimaal 8 dagen van 
tevoren gemeld worden bij de wedstrijdsecretaris Frans van 
Lieshout. Bij te laat of niet melden krijgt jouw team een waar-
schuwing en bij 2 waarschuwingen in één seizoen wordt jouw team 
uit de competitie gezet. Goed opletten dus. Dit geldt ook voor de 
aanvraag van baaldagen, bijvoorbeeld de kermis deze maand!! 
De bekerwedstrijden gaan per 4 teams en maar een team gaat 
verder, de rest ligt eruit.  

 
7. Vragen/toelichting Frans van Otterdijk. 

Bij een tekort aan spelers moet dit op tijd geregeld worden met de 
andere teams, dus voor dinsdag regelen anders komen de teams 
zelf in de problemen!! 
Er wordt verwacht van de leiders dat ze elke maand, op de derde 
donderdag om 20.00 uur, aanwezig zijn op de korte vergadering, 
zodat ze op de hoogte blijven van alle zaken van SV Someren en 
de KNVB. 
 

8. Vragen/toelichting Piet Timmermans. 

Niet aanwezig 

 
9. Trainen. 

Elke donderdagavond vanaf 19.45 uur kan er weer 
getraind worden ! 

 
10. Rondvraag.                                                                                

Voorstel om een app tussen de leiders te maken zodat ze 

onderling zaken kunnen regelen en afspreken. 

 

Henry Tinnemans & Frans van Lieshout , seniorencommissie 
Frans van Otterdijk , bestuurslid    
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Veteranen Nieuws     

Het was weer aanpoten tegen Asten. 

Someren Veteranen - NWC Veteranen  0 - 3 

Met het toernooi van SPV nog in de benen werd NWC meteen onze 
eerste serieuze uitdaging van het nieuwe seizoen. Nou is eigenlijk 
elke wedstrijd voor ons wel weer een nieuwe uitdaging, maar in een 
pot als tegen Asten staat iedereen toch na het eerste balcontact 
extra op scherp. 

 

De eerste helft kan in een zin worden samengevat. Met verdedigend 
voetbal probeerden we de 0 te houden tot de rust. Hier en daar 
ontstonden er voor NWC gevaarlijke momenten wanneer Tommy een 
doorbraak wist te forceren. Maar het bleef voor hem dan uiteindelijk 
bij een koprol over de keeper. 

http://www.svsomeren.nl/461/team-informatie/
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De zware druk door Asten uitte zich in snelheid en goed positiespel. 
Hun spits was bijna de dubbele lengte van Peter. Dus moest Peter 
ook twee keer zoveel stappen zetten om hem bij te blijven. Dat luk te 
niet de hele tijd, dus de 0 - 1 kwam al gauw op het briefje van onze 
scheids Frans te staan. 
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De 0-2 was een gehaaid balletje van diezelfde lange. Na een 
doorbraak over rechts, ondanks verdedigend werk van Frank, werd 
de bal door Sjors Prosman voorgelegd, waarna de spits hem met 
een mooi hakje voorbij onze keeper plaatste. De handen van onze 
verdedigers gingen omhoog. “Ja, da kunnen we nie an  zien komme!” 

 

Wel of nie zien ankomme, het werd tijd dat de rem er op kwam en 
dat NWC wat meer zweet op de kop kreeg. Er werd flink strijd 
geleverd. De score liep niet verder op en de rust was dik verdiend.  

Tim, een van de zoons van Wim, verving deze wedstrijd Marc in het 
doel. Gaandeweg het duel kwam hij steeds meer in vorm en had al 
snel door hoe een potje veteranenvoetbal verliep. Goed opletten, 
want voor je het weet komt de bal weer terug, maar dan aan de 
voeten van de tegenstander. Frank had even zo’n moment met zijn 
“Strooman Erlebniss”. Met een spits voor zich die er bovenop zat, 
verslikte hij zich in de bal en had Tim weinig meer in te brengen om 
de 0 - 3 te voorkomen. 

Maar we blijven positief, want de tweede helft was ondanks die 3e 
tegentreffer voor ons. We lieten prima voetbal zien. Er werden door 
ons net zo veel kansen gecreëerd als door de tegenstander. Een 
prachtige kanonskogel op doel afgevuurd door onze invallinksbuiten 
Kevin Bukkems, explodeerde bijna onder tegen de lat en butste 
vervolgens (volgens ons team) achter de doellijn weer het veld in.  
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Dat had de aansluitingstreffer moeten zijn. Voor onze persfotograaf 
Wim gaan deze acties uiteraard wat te snel, maar misschien kan hij 
z’n oude camera de volgende wedstrijd boven in het doel van de  
tegenstander standby ergens ophangen. 

Asten wankelde. Hun soepele spel werd te vaak door ons 
onderbroken en verstoord. We zaten er bovenop. Jammer dat René 
z’n nek niet langer was, anders had hij een voorzet er moeiteloos  
ingekopt. 

En zo waren er nog meer van die aanvallen die er gewoon in hadden 
gemoeten. Genoeg stof dus voor een prima derde helft.  
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We zijn te veel gewend geraakt aan kunstgras  

ONDO Veteranen - Someren Veteranen  3 - 1 

 
Het leek er even op dat er in Heusden een apart programma was 
georganiseerd voor ons veteranen, maar bij nader onderzoek bleek 
er voor de opening van hun nieuwe kunstgrasveld toch een ander 
team te zijn gevraagd om de feestelijkheden een speciaal tintje te 
geven. 

 



46 

 



47 

Als tweede keus voetballen vergde toch wel wat van ons team. Dit 
was tijdens de wedstrijd duidelijk te merken. De tegenvaller had het 
aanvalstempo er bij ons behoorlijk uitgefilterd. Slechts één vuist 
wisten we te maken als antwoord op de 1 - 0 door ONDO in de 15e 
minuut. Door de vrije trap van Martien die de aankondiging was van 
onze aanval, zag Marco zijn kans schoon om als topscoorder van dit 
seizoen bovenaan te komen staan. Zoals een echte spits maakte hij 
zijn klus af. Hier zullen we dit seizoen meer van zien!  

 

Verder zullen de prachtige beelden van Wim de woorden deze week 
extra kracht bij moeten zetten. Vanwege de kermis, allerlei feesten 
en het mooie weer zal er deze keer een erg kort verslag volgen van 
de wedstrijd tegen ONDO. 

 

 

 

 



48 



49 

Een krachtmeting met gelijke kansen 

Someren Veteranen - Lierop Veteranen  1 - 1 

 
Het was een mooie partij voetbal geworden tegen Lierop. Een 
krachtmeting waarbij beide teams ongeveer gelijke kansen hadden. 
In de laatste ontmoeting werden we door Lierop weggespeeld en 
verloren we de uitwedstrijd met 4 - 1. Met een fitte spelersgroep en 
een internationaal publiek kregen we de mogelijkheid om revanche 
te nemen. 

 

http://www.svsomeren.nl/461/team-informatie/
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Meteen in het eerste kwartier van de eerste helft lukte het Lierop om 
op voorsprong te komen. Met een door hun opgezette blitscounter 
over rechts, moesten de beenspieren van de redactie plotseling van 
0 tot 100 aan de bak. Tot dat moment was het nog wat op en neer 
lopen geweest, dus we kwamen net ff iets tekort om te voorkomen 
dat de rechtsbuiten van de tegenstander de bal met en mooi schot 
rechts voorbij Marc in het doel knalde. 

 
Even verderop in de wedstrijd kreeg Bas de bal strak aangespeeld 
vanuit het middenveld. Tommy had door dat deze pass niet voor 
hem bedoeld was en sprong over het geplaatste schot heen om zo 
de bal te laten gaan daar waar hij hoorde, namelijk voor de voeten 
van onze opkomende spits. Bas had bij het aannemen van de bal 
gezien dat de keeper van Lierop te ver uit z’n doel kwam en schoot 
vervolgens de bal met een boog over de doelman heen de goal in. 

Lierop zette druk en met een schot op de kruising werd voor ons 
duidelijk dat we achterin dichter op de man moesten spelen. 
Pogingen door Lierop om door te breken werden daardoor op tijd 
afgestopt. 
Het bleef bij een enkele gevaarlijke voorzet die vóór Marc langs 
schoot en maar net door de spits van  Lierop gemist werd.  
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Onze spelopbouw verliep doordacht. Passes kwamen goed aan en 
er was weinig balverlies. De tweede helft liet een ongeveer gelijk 
wedstrijdbeeld zien. Ook wij creëerden kansen die net niet tot een 
doelpunt leidden. Een schot op doel van Geert ketste via de lat terug 
het speelveld in en een gigantische kans voor Rene om de bal vol op 
de slof het doel in te knallen vloog ver langs. 

In de volgende ontmoeting liggen alle mogelijkheden weer open. We 
kennen de zwakke plekken bij Lierop nu precies. De kunst is om de 
volgende keer daar ook goed gebruik van te maken. 

 

 

Fotoreportage : Wim 
Tekst: Marcel 
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VRIJWILLIGER(S) GEZOCHT VOOR DE AVONDDIENST OP 
MAANDAG 

Als commissie hebben wij onze avonddiensten de gehele week goed 
ingevuld, met uitzondering van de maandagavond. Hiervoor vragen 
wij nog enkele vrijwilligers die zich willen inzetten.  
 
Tijdens de avonddienst beman je de beheerdersruimte. Je hoeft dit 
niet alleen te doen, je kunt de dienst samen doen met een bekende 
van je. Met name veel ouders/verzorgers brengen de kinderen naar 
de training en hebben wellicht dan een paar uurtjes over. Of heb je 
als clublid een paar uurtjes over, dan is deze functie misschien een 
goede invulling! 

De maandagavonddienst is niet wekelijks en kan ingedeeld worden 
in 2 blokken: van 17.30 uur tot 19.30 uur en van 19.30 uur tot 
21.45/22.00 uur. Wil je meer informatie, neem dan contact op met 
Twan Engelen, tel. 06-53717851 of mail via info@svsomeren.nl. 

Bel of mail ons! Hartelijk dank! Commissie Facilitaire Zaken 
 
 
HULP GEZOCHT BIJ KAARTJESVERKOOP THUISWEDSTRIJDEN 
SOMEREN 1 
 
Kom je ook regelmatig of altijd naar de thuiswedstrijden kijken van 
ons eerste elftal op zondag? Heb je dan zin en tijd om vóór de 
wedstrijd de club van dienst te zijn door te helpen met de verkoop 
van kaartjes aan de poort? Wellicht samen met een vriendin of 
kennis? 

We zijn namelijk op zoek naar 2 enthousiaste personen die die taak 
op zich willen nemen en zo de entreecommissie willen komen 
versterken. Interesse? Bel/sms/app dan naar Ferry Pape:  
tel. 06-53240007 (voorzitter sponsorcommissie) of mail naar 
sponsoring@svsomeren.nl en er wordt z.s.m. contact met je 
opgenomen. Bij voorbaat dank voor je reactie. 
 
Namens de Sponsorcommissie 
Ferry Pape. 

 

mailto:info@svsomeren.nl
mailto:%20sponsoring@svsomeren.nl
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TERREINDIENST OP DE ZONDAG IN ACTIE 
 
Het is nog steeds prachtig weer en dat komt iedereen ten goede. Wat is er 
nou fijner dan een wedstrijd spelen met een lekker zonnetje. De velden 
zien er altijd tiptop uit want de bladeren worden wekelijks verwijderd. 
Richting herfst krijgt onze terreindienst het weer steeds drukker want dan 
komt er weer een pakket bladeren uit de lucht vallen.  
 
Op de foto is Frans in de weer met ruimen van blad. Nu alleen op de foto 
maar op de zondagochtend altijd bijgestaan door Adriaan en Harrie. 
 
 

 
 
 
Commissie communicatie 
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BELGISCHE HUMOR!! 

 
Trekken                                                                                                                                                                        
Dat bordje verwacht ik op de deur van een tandartspraktijk, in plaats van 
“duwen “. 
 
België een schurkenstaat                                                                                                                                                                                                    
En wat in het nieuws? Tien minuten Club Brugge!! 
 
INBEV Leuven overvallen op klaarlichte dag !                                                                                                                                             
De daders zijn er op een bierfiets vandoor gegaan. 
 
Passiefhuis                                                                                                                                                                        
Pand met pubers. 
 
Cipierstaking                                                                                                                                                             
Cipiers zetten een stakingspost op voor de gevangenissen: er komt 
niemand in, wat nog belangrijker is, er komt niemand uit! 
 
Defensie verkoopt 14.000 ouderwetse onderbroeken                                                                               
Het model met schietgaten. 
 
Existentiële levensvraag                                                                                                                                        
Wanneer je een mug neermept, mag je dat dan opeisen in de naam van 
IS?  
 
Rode Duivels doen me denken aan F.C. De kampioenen                                                                               
Een Vertonghen hebben ze al. Nu de rest nog!! 
 
Nooit grappig                                                                                                                                                          
Een visser met aalangst. 
 
Jaarlijkse controle bij de tandarts                                                                                                                               
Gebitswake.  
 
Luchtballon in brand tijdens pleziervaart                                                                                                          
’t Was dan ook een hete luchtballon.  
 
Voetbal                                                                                                                                                                          
Negentig minuten spelen en drie dagen nakaarten. 
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Pond zakt na brexit                                                                                                                                                         
Nu nog maar 400 gram. 
 
Hoe haal je je rijbewijs?                                                                                                                                                     
Dat kan op verschillende manieren, met de fiets, bus, trein. Skateboard of 
te voet naar het gemeentehuis of stadskantoor. Heel gemakkelijk dus, 
veel succes.  
 
Politici                                                                                                                                                                          
Stand-upcomedians, maar dan niet grappig.  
 
Analyse                                                                                                                                                                            
Als ik een voetbal analyseer, hou ik vooral veel lucht over  
 
Pokémon Go                                                                                                                                                                 
Is het echt waar zo erg gesteld met de mensheid.                                                                                                              
Tellen die uren mee voor het pensioen!  
 
Existentiële levensvraag                                                                                                                                                 
Als je bier in je infuus krijgt gedruppeld, is dat dan comazuipen? 
 
Wandelende Tak                                                                                                                                                                                        
Hier zit ik nu al de hele week over te denken: “ In Someren is na drie jaar 
een wandelende Tak uit zijn ei gekropen, anderhalf jaar na zijn 
tweelingzussen“  
 
Als ik om mezelf moet lachen…..                                                                                                                              
Ben ik dan grappig of zielig?? 
 
Loslaten                                                                                                                                                                       
Jarenlang werd me ingeprent dat ik moest leren loslaten. En nu het zover 
is, noemen ze dat incontinent! 
 
De Ronde van Frankrijk                                                                                                                                                    
Is dat nog steeds Brigitte Bardot? 
 
Lui en ijdel                                                                                                                                                                 
Als je lui en ijdel bent, wordt je in België terrorist of politicus.  
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Gezoem                                                                                                                                                                         
Het verschil tussen mijn vrouw en een mug: een mug zoemt ’s nachts. 
 
Gisterenavond nog eens naar een oude aflevering van FC de 
Kampioenen gekeken en weer gelachen. Dit is mooie humor. 
 
FC DE KAMPIOENEN en alle trainers van Nederland, die worden niet 
moe!! 
 

 
 

 
 

SOMEREN KERMIS 
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