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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 
 
 

 
 
 

 



6 

 



7 

NIEUWS VAN DE LEDEN 

 
NIEUWE LEDEN               
CAT. NAAM ADRES GEBOREN TEL. 

JO19 Leandro dSilva Areias Novaliastraat 10 27-12-98   
JO13 Liana  Bondar Ambachten 7 28-05-04   
fun. Koen  Corstens Beukelaar 26 08-10-74 0493-840348  
fun. Ramon van Dam Slievenstraat 61 05-08-78   
JO6 Niels van Dam Slievenstraat 61 16-12-10   
vet Edwin van der Hulst Wolfsveld 34 23-10-68   
JO6 Jan  Kolenberg Boerenkamplaan 65 03-11-11 0493-470275  
JO9 Anouk v.d. Moosdijk ter Hofstadlaan 24 17-07-08 0643-050337  
JO7 Bodi  Munch Atalanta 8 03-04-10 0493-943091  
fun. Gerard  Verdonschot Biesveld 11 27-09-69 0493-493918  
 
 
UITGESCHREVEN ALS LID 
CAT. NAAM ADRES BONDSNUMMER 

don+ Ted van Houts Topaasstraat 16 BYFY62N 
dam. Natalia van Houts Keizerstraat 3 RRNQ19Q 
vet Arno  Kanters Wolfsveld 70 MBWJ78Y 
sen15 Max van Lamoen Dintel 16 FYNQ117 
JO6 Alex  Poniatowski Biesveld 24 RRSY432 
 
 
 
ADRESWIJZIGINGEN 
CAT. NAAM OUD ADRES NIEUW ADRES 

Fun.  Richard Lommen Terhofstadlaan 52 de Meer 6 
Sen.12 Simon Slegers Dommelhoefstraat 1f Leeghwaterstraat 12 
Fun.  Dennis Maas Houtbroekdijk 4 Voorbeemd 12 
 
OVERSCHRIJVING 

Leandro da Silva Areias van SSE naar SV Someren. 
Natalia van Houts van SV Someren naar NWC. 

 

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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Geboortenieuws van Senioren 6.  
 
Sef van Lierop, zoontje van Hennie en Loes van Lierop. 
Hennie en Loes, van harte gefeliciteerd met jullie zoon! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Op 26 oktober is Daan van 
Maris geboren. 
 
Daan van Maris de zoon van 
Thijs en Mirjan van Maris-
Donkers en het broertje van 
Stijn en Luuk.  
 
Thijs is speler van Someren 6.  
 
Thijs en Mirjan, van harte 
gefeliciteerd met jullie zoon! 
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BERICHTEN VAN HET HOOFDBESTUUR 
 
Scouten op bestuurlijk niveau 
 
Het dagelijks- en hoofdbestuur komt komend seizoen voor een 
uitzonderlijke uitdaging te staan. 
 
Niet alleen op het veld wordt er gesproken over scouten. Ook op 
bestuurlijk niveau moeten we namelijk komend seizoen alle zeilen 
bijzetten en het “scouting-apparaat” volop laten werken. 
Naast de vacante functies die reeds bekend zijn, hebben onlangs nog 
enkele bestuurders en commissieleden aangegeven te willen stoppen met 
de huidige functie aan het eind van dit seizoen. Na een lange periode is 
het soms tijd voor iets anders. Hun besluiten worden daarom uiteraard 
gerespecteerd. 
 
In de wetenschap dat het moeilijk is om functionarissen te vinden, die ook 
passen bij een functie, zullen we daarom vanuit het bestuur veel aandacht 
gaan geven aan deze uitdaging. 
 
Uiteindelijk zal alles goed komen. 
 
Namens het hoofdbestuur, 
 
Secretaris SV Someren 
Peter van Enckevort. 
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OVERLEDEN PAUL HAAZEN 
 
Beste leden, 
 
Op 15 oktober 2016 is ons clublid Paul Haazen door een noodlottig 
ongeval om het leven gekomen.  
 
Paul was sinds 2010 lid en droeg met trots nummer 8 in het team 
Someren 7. Hij was een voorhoede speler en bekend van zijn curveballen. 
Dit seizoen was hij reservespeler en tevens vlagger. Volgens zijn 
teamleden was hij een geweldige spontane allemansvriend. 
 
SV Someren wenst familie, vrienden, kennissen en teamleden alle sterkte 
toe bij het dragen van dit verlies. 
 

 
 
 
Het bestuur van SV Someren 
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SPONSOREN TEKENEN EEN NIEUW CONTRACT BIJ SV SOMEREN 
 
 
Op zondag 30 oktober mocht SV Someren een aantal sponsoren 
begroeten die een sponsorcontract kwamen ondertekenen. Het 
ondertekenen van het contract vond plaats in een goed gevulde 
bestuurskamer voorafgaand aan de wedstrijd van Someren 1 tegen de 
gasten Minor uit Nuth. 
 
Onze voorzitter Antoon Sonnemans heette iedereen van harte welkom en 
na een korte toespraak en presentatie door Ferry Pape over onderstaande 
Sponsorbedrijven werden de contracten ondertekend. 
 
 
Nieuwe Shirtsponsor JO11-5: Lunchroom – Restaurant `t Zunneke: 

 
 

 

 
 
Op 16 Juli 2007 hebben, Ellen en Leon als eigenaars, voor het eerst hun 
deuren geopend. 
 
Gezellig uit eten in Someren dat is hun motto 
 
De gehele dag kunt u genieten van de heerlijkste Lunch en 
dinergerechten, zowel voor grote en kleine eters. Naast luxe belegde 
broodjes, uitsmijters en andere lekkere lunchgerechten kent de lunchkaart 
iedere maand het Broodje van de maand! 
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Ook serveren zij u een uitgebreide a la carte dinerkaart en een 
verrassend 3-gangen keuzemenu waarvan u bij `t Zunneke heerlijk kunt 
genieten. 
 
Loop gerust eens binnen en kom genieten van onze gerechten of 
huisgemaakt gebak. Wij staan 7 dagen in de week voor u klaar. 
 
Graag tot ziens! Ellen & Leon en hun medewerkers. 
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Nieuwe Shirtsponsor JO11-2: Sumrin Advocaten: 

 
 
 
De volgende sponsor daar straalt al meteen het enthousiasme 
vanaf……het volgende stond namelijk al op de website van Sumrin te 
lezen: 
 
Sumrin advocaten sponsort tenues!  
Investeren in de toekomst! Dat doen wij! 

In hun gloednieuwe door Sumrin advocaten gesponsorde tenues heeft E2 
team van SV Someren in de bekerronde een daverende overwinning 
behaald op Brandevoort E4! 

Jongens heel veel succes in het nieuwe seizoen! 

  

 

 
 
 
 

http://www.sumrin.nl/
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Wat is het profiel van Sumrin: 
 
Adequaat en snel een oplossing vinden voor uw juridisch vraagstuk. Dat is 
de insteek van de experts van Sumrin advocaten. Aan het vinden van 
oplossingen ligt kennis van het recht en een praktische instelling ten 
grondslag. De specialisten van Sumrin advocaten beheersen hun 
vakgebied tot in detail, maar verliezen het perspectief voor een werkbare 
en realistische oplossing niet uit het oog. Eenvoudig of ingewikkeld: 
Sumrin advocaten hanteert altijd het uitgangspunt te zoeken naar een 

oplossing die u past. Daag ons uit!  
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Nieuwe Shirtsponsor JO11-1: JUMBO Supermarkt Someren: 

 

  

 
 
Jumbo Supermarkt Someren gevestigd in het centrum van Someren aan 
de Speelheuvelstraat is al jaren een bekend gezicht als het gaat om het 
doen van Boodschappen in Someren. Een groot assortiment, gastvrijheid, 
vriendelijk personeel en vooral kwaliteit staat hoog in het vaandel bij 
eigenaar Harrie Welten. 

Meer dan 100% klanttevredenheid. Daar gaan we voor! 

We zorgen dat je alles kunt vinden in ons grootste online 
supermarktassortiment, tegen de laagste prijs en met de beste service. 
Daar draait het bij Jumbo om, iedere dag weer.  

 

http://www.jumbo.com/;pgid=qNeTCpG_6KxSRpTvALUUsL450000Az812r4E;sid=E7qwtd7V06v2tYkruiGpqb3fZ6x-9qrD3fn1SwoL
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Nieuwe Shirtsponsor JO19-2 en SV Someren 12 :  

Horecagelegenheid Uncle Buck: 

 

 
De horecagelegenheid werd in november 2015 overgenomen door Esther 
Deumers en Rudi Verstappen. In het pand zat voorheen café D'n 
Boemelaar. 
 
Naast uitbaters Rudi en Esther, heeft Uncle Buck natuurlijk een 
handlanger nodig in zijn nieuwe zaak. Deze heeft hij gevonden in Daan 
Raijmakers. Samen met Daan gaat Uncle Buck zorgen voor een feestje, 
lekkere bites en bovenal heerlijke drankjes! 
 
Een prima uitgaansgelegenheid voor de jeugd van Someren, maar 
ook een horecagelegenheid waar je kunt genieten van een goed glas 
bier en kleine gerechten. Kortom, loop er bij gelegenheid eens 
binnen en laat je verrassen!! 
 
Het doet ons extra deugd deze sponsor te mogen begroeten binnen 
onze vereniging. Niet alleen gaat men de JO19-2 voorzien van een 
mooi tenue maar ook het 12e elftal van onze senioren. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/412791848920124/photos/518983381634303/
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Nieuwe Driesterrensponsor: Ton Maas Assurantiën: 

 
 
Na verschillende jaren van een 
Stersponsorschap heeft Ton Maas 
kortgeleden in een goed gesprek 
te kennen gegeven meer voor 
onze vereniging te willen 
betekenen. Wij zijn dan ook blij 
verheugd om u te kunnen melden 
dat Ton Maas Assurantiën met 

ingang van heden driesterrensponsor zal zijn. 
 
Naast een driesterrensponsorschap steunt Ton Maas Assurantiën onze 
vereniging ook met een shirtsponsorcontract van ons jeugdelftal JO17-4. 
 
Ton Maas Assurantiën is een assurantiekantoor, gespecialiseerd in alle 
vormen van schade- en levensverzekeringen. Naast een uitgebreide 
opleiding en ervaring op assurantiegebied is Ton Maas afgestudeerd aan 
de Universiteit van Tilburg als jurist, met specialisatie arbeidsrecht. Het 
voornaamste doel is verlenen van financiële dienstverlening op een 
persoonlijke manier. Door die persoonlijke aanpak heeft u altijd een vast 
aanspreekpunt: iemand die van uw situatie en wensen op de hoogte is en 
met wie u openlijk en vertrouwelijk kunt praten. U kunt bij Ton Maas voor 
al uw particuliere verzekeringen maar ook voor alle zakelijke wensen 
terecht.  
 

 
 

 

 

http://www.tonmaasassurantien.nl/
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Nieuwe Driesterrensponsor: van de Laar Fijnmetaaltechniek: 

 

 

 
 
Eigenaar Ton en Bettine van de Laar hebben recentelijk te kennen 
gegeven graag een nieuwe driesterrensponsor te willen zijn. Naast dit 
driesterrensponsorschap zijn Ton en Bettine ook al jaren shirtsponsor van 
ons jeugdelftal JO17-3. Ton van de Laar maakt zich al jaren op 
verschillende manieren verdienstelijk voor onze mooie vereniging. Zo is hij 
niet alleen speler geweest van verschillende jeugdselectie elftallen en de 
senioren selectie maar ook al jaren trainer en groepstrainer.  
 
Van de Laar fijnmetaaltechniek: 

Van de Laar Fijnmetaaltechniek houdt zich al twintig jaar bezig met alle 
vormen van fijnmetaaltechniek. Van de Laar Fijnmetaaltechniek is 
gespecialiseerd in precisiewerk door middel van verspaning. Van de Laar 
Fijnmetaaltechniek maakt producten, halffabrikaten en onderdelen voor 
machines en mallen. 

Het is een groeiend bedrijf met als klanten onder andere ASML, Fuji en 
Berkvens Deursystemen. 

 

 

http://www.vandelaarfmt.nl/
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De kernwaarden van het bedrijf zijn: 

∙  Uitgebreid machinepark 
∙  Snelle levering 
∙  Maatoplossing 

Zij bieden complete maatoplossingen voor complexe problemen in de 
fijnmetaaltechniek. 
 
Kortom een prachtig bedrijf dat vooral in oplossingen denkt!! 
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Nieuwe Driesterrensponsor: Trainingscentrum Teun en Paul 

 
  
Trainingscentrum is ontstaan uit een 
samenwerking tussen ‘Praktijk Fysiotherapie en 
Trainingscentrum Paul van der Weerden’ en 
‘Wellness Testcentre – Teun Custers’ 

 

 
SV Someren en Trainingcentrum Teun en Paul kennen inmiddels al een 
jarenlange samenwerking. Teun, oud speler van ons eerste elftal en Paul, 
al meer dan 25 jaar verbonden aan onze vereniging, hebben een aantal 
jaren geleden de handen inéén geslagen en zijn samen het 
trainingscentrum begonnen. Enige tijd geleden hebben Teun en Paul in 
samenspraak met onze medische staf een nieuw programma 
gepresenteerd met het doel om onze spelers beter voor te kunnen 
bereiden en fit te houden gedurende het lopende voetbalseizoen. Hierdoor 
kunnen de blessures afnemen of minder langdurig zijn. 
 

 

http://www.fysiosportweerden.nl/home.html
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Zij geloven in oprechte aandacht en het is hun passie om ervoor te zorgen 
dat er een programma op maat komt dat aansluit op jouw wensen en jouw 
huidige situatie. Hiervoor bieden zij de volgende specialismen aan: 
training, voeding en yoga. Neem eens een kijkje in het prachtige 
trainingscentrum en informeer welke mogelijkheden er voor jou zijn! 

Het bestuur en de sponsorcommissie van SV Someren wil 
bovenstaande sponsoren bedanken voor het vertrouwen en de steun 
die men aan onze club wil geven en wij wensen hen zowel zakelijk 
als sportief heel veel succes toe! 
 
Namens de sponsorcommissie, 
Ferry Pape. 

 

 
 
De aanwezigen tijdens het tekenen van de contracten met de sponsoren. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.trainingscentrumteunenpaul.nl/training/
http://www.trainingscentrumteunenpaul.nl/voeding/
http://www.trainingscentrumteunenpaul.nl/yoga/
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VOORMALIG SV SOMEREN SPELER NICK DE LOUW DEBUTEERT 
BIJ HELMOND SPORT IN DE JUPILER LEAGUE 

 
“Nick de Louw, zoon van Benny de Louw en broer van Koen de Louw, 
speler van Someren 1 heeft zijn debuut gemaakt in de Jupiler League bij 
Helmond Sport. Nick heeft 4 seizoenen bij SV Someren gespeeld en is in 
2008 overgestapt naar de jeugdopleiding van Helmond Sport. Nick is 18 
jaar en maakt dit jaar voor het eerst deel uit van de selectie van Helmond 
sport. Nick maakte zijn debuut in de Jupiler League op 21 oktober tegen 
de Graafschap. Dit door nog enkele minuten in te mogen vallen. Nick is na 
Isi Fondon de opvolger uit Someren, die ook wedstrijden speelde bij 
Helmond Sport. 
  
Nick is ook trouwe supporter van het eerste elftal van Someren en mist 
bijna geen wedstrijd. We zijn erg trots dat we zo’n goede speler in 
Someren hebben.  
De foto ’s zijn van de F5 uit 2003 en recente foto van zijn inval beurten op 
21 oktober tegen de Graafschap en 28 oktober tegen Almere City. 
  

 
Antoon Sonnemans 
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LEIDERS OVERLEG SENIORENCOMMISSIE DONDERDAG  
20 OKTOBER 2016. AANVANG 20.00 UUR 
 

1. Complete spelerslijsten, dus met alle wijzigingen hierop, zijn die al 
bij onze ledenadministrateur gedeponeerd, in een excelbestand?                                                                                                            
 

            Er zijn enkele teams die de complete lijsten hebben ingeleverd,   
            dus nog? 
 

2. Vraag someren 5: speler Jusif Mahmoud heeft geen geldig 
spelerspasje, is dit geregeld??            
 
Nog niets binnen.                     

 
3. Uitspraak KNVB omtrent de wedstrijd  Merefeldia 5 - Someren 9. 

Er is een geldboete van € 200 en vermindering van 2 winstpunten. 
 
Buitensporige reacties van H. Maes en A. Kuijpers. 
 

4. Frans van Lieshout was gisteren jarig, wordt 52 jaar. Hiep hiep 
hoera!! 

 
5. Vragen en toelichtingen Frans van Otterdijk: 

 
            Werkbeurten staan op de site van SV Someren, dus goed de tijden   
            in de gaten houden!!                                                                                               
            

 Er wordt gewoon gespeeld op de kunststof velden totdat er of-  
            ficiële meldingen komen dat dit niet meer kan c.q. mag. We   
            houden iedereen op de hoogte. 
 

6. Vragen en toelichtingen Piet Timmermans: 
 
Verzoek van de scheidsrechters om de aanvangstijden van de 
thuiswedstrijden van 12.00 uur te verschuiven naar 10.00 uur. De 
velden 4 en 5 zijn weer beschikbaar. In overleg met de teams dit 
elke week even bekijken en overleg plegen hiervoor. 
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7. Vragen elftallen: 
 .                                                                                                                                                                                                                      
            Als een team spelers te kort heeft, moet dit in overleg met de   
            andere teams geregeld kunnen worden. In het begin van de week  
            regelen via de gemeenschappelijke app. Het moet niet zo zijn dat   
            als er een team vrij is er dan geen enkele speler beschikbaar is.  
            Dit is taak van de leiders om deze verplichting aan zijn spelers op  
            te leggen! 
 

8. Zondag 13.30 uur biercantus.                                                                                                                                                                                                 
Er zijn noch 25 kaarten beschikbaar dus als je interesse hebt, kun 
je de kaarten vanavond nog kopen. Iedereen veel plezier.  
 

 
 

 
 
 
Henry Tinnemans en Frans van Lieshout seniorencommissie 
Piet Timmermans namens de scheidsrechters 
Frans van Otterdijk namens het bestuur  
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BIERCANTUS SV SOMEREN WEER ÉÉN GROOT FEEST! 
 
Zondag 23 oktober vond de tweede editie van de Biercantus plaats en het 
was weer een enorm spektakel. 
Het was wederom schitterend om te zien wat voor een geweldige sfeer er 
heerst tussen de diverse leden. Leden die alleen maar één doel hebben 
op zo ’n dag: feest vieren. 
 

 
 

Ook deze keer speelde de Plusband fantastisch, ondersteund door de 
geweldige cantusleider Robert van Lamoen. 
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Nadat DJ Siard de stemming had opgevoerd barstte het feest om 15.30 
uur helemaal los. Na het zingen van het Wilhelmus, werden de grootste  

 
hits en oude krakers uit volle borst meegezongen. Wie dit niet deed werd 
er uitgepikt door Robert, die dwingend en super humoristisch een gepaste 
straf uitdeelde.  
 

 
 
De foto’s en de aftermovie op de Facebookpagina van S.V. Someren laten 
dan ook heel goed zien hoe gezellig het is geweest. 
Natuurlijk gaan we dit ook volgend jaar weer organiseren en wel op de 
zondag voor de herfstvakantie: 15 oktober 2017. Zet het vast in je agenda 
en neem de volgende dag vast vrij!  
 

 

https://www.facebook.com/svsomeren/
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Ter afsluiting willen wij nog heel graag de Plusband, DJ Siard, 
cantusleider Robert van Lamoen, het personeel, Jan van den Broek voor 
de mooie foto’s, Jos Verberne voor het filmen en Thom Buiting voor het 
samenstellen van het filmpje en uiteraard alle leden van de 
recreatiecommissie ontzettend bedanken voor het organiseren van dit 
geweldige feest. 
 
Wat ons betreft: tot volgend jaar 15 oktober 2017! 
De recreatiecommissie 
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Veteranen Nieuws     

 
 

SJVV Veteranen - SV Someren Veteranen    2 - 3 

Een goed gevoel gaf het om weer eens te ervaren hoe de smaak van 
een overwinning proeft. Als “Battlefield” was het hoofdveld van 
SJVV hiervoor de juiste plek. Hier en daar een konijnengat dat onze 
aanval moest breken, maar verder een mooie vlakke malse groene 
grasmat die alleen maar uitnodigde om de strijd in volle galop 
vooruit op het doel afstormend aan te gaan. 
 

 
 
Met flink wat jong bloed waren onze posities op het middenveld en de 
beide flanken versterkt. Jan had zijn schoonzoon Eric opgetrommeld, 
Frank kwam met zijn zoon Stijn versterking bieden en met Edwin Verhulst 
kregen we nieuwe stootkracht over links. SJVV had z’n aanvalstactieken 
van te voren niet goed doorgesproken. Hun middenveld lag telkens vrijwel 
open en ook snel terugtrekken in de verdediging verliep moeizaam. Daar 
maakte Geert met zijn snelheid over rechts dankbaar gebruik van. Zijn 
voorzet bijna vanaf de achterlijn werd in eerste instantie weggewerkt door 
de defensie van SJVV, waardoor de bal terecht kwam bij Eric, die net 
binnen de zestien de bal voorlegde op Stijn, zodat hij met een mooi 
gericht schot van zo’n 20 meter de bal in de rechterbovenhoek knalde. 
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Zoals in de meeste wedstrijdverslagen gedaan is moeten we ook deze 
keer verslag doen van de acties van de tegenstander. SJVV bouwde hun 
counters afwachtend op. Voor ons dus dé waarschuwing om vooral niet te 
verslappen in de defensie. Frank had deze wedstrijd zijn zoon voor zich 
staan en kon zich dus niet permitteren om ook maar een verkeerde actie 
neer te zetten, waardoor hij dat zijn hele weekend zou moeten aanhoren. 
Beide heren waren goed gefocust. Frank gaf zijn man weinig speelruimte 
en redde daarmee zijn status als lichtend voorbeeld. Eric daarentegen had 
minder geluk. Hij had in zijn actie als voorbereider van het eerste doelpunt 
blijkbaar al meteen het meeste van zijn krijt op de rechterflank verschoten. 
Gauw genoeg in de eerste helft moest hij het strijdtoneel verlaten met een 
kuitblessure. 
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Marco kreeg de bal door goed verdedigend werk van zijn tegenstander 
niet goed onder controle, waardoor de bal voor de voeten van de 
opkomende Ralf belandde. Hij bedacht zich geen moment en schoot 
vanuit een mooie draai de bal recht door de benen van de keeper. 
 

 
 
 
 
 

 

Onze coach koos vervolgens 
met het inbrengen van 
zwaarder geschut al vroeg 
voor nog meer aanvalskracht. 
Ralf kreeg van hem de kans 
om ook eens op rechts te laten 
zien wat hij de laatste tijd op 
links na had gelaten. Soms 
komen deze besluiten net op 
het juiste moment. Over links 
kreeg Edwin de kans om zijn  
man uit te spelen en de bal 
voor te leggen in de zestien.  
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Onze acties hadden succes gehad, maar hadden van ieder van ons 
individueel ook de nodige energie gevergd. Onze stootkracht nam af en 
SJVV kon doorstomen tot diep in onze speelhelft. Met een mooie 
aanvalsactie kon een van hun spitsen oog in oog komen te staan met 
Marc. Hij moest razendsnel beslissen voor welke hoek hij zou gaan. De 
spits van SJVV koos maar voor een ding, alles eruit en recht voor z ’n 
raap net onder de lat achter in het net. Mooi doelpunt. Wat er volgde was 
een periode van veel middenveldspel. SJVV spleet als eerste de 
verdediging met een gevaarlijke aanval die door Marc met een lange duik 
kon worden gekeerd. Vanuit en corner over links volgde een nieuwe 
aanval op ons doel. Ook deze was een koud kunstje voor onze 
geroutineerde doelman. Edwin had zich al eerder laten zien als 
opbouwende linksbuiten. Met de kans om alleen door te stomen en zich 
meteen al in zijn debuut op het schild te laten tillen, wist hij zijn 
tegenspeler uit te spelen. Zijn vuurkracht raakte echter niet het doel van 
SJVV, maar doofde vroegtijdig in een onvoorzien konijnenhol. Of was het 
toch het weer opnieuw wennen aan een malse grasmat. 
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In de 2e helft gingen we door met ons aanvallende spel. Hier en daar 
werd de strijd wat grimmiger en kreeg de scheids van beide partijen kritiek 
op zijn besluiten. Hij hield echter voet bij stuk en nam zelfs de heldhaftige 
beslissing om een van de eigen thuisspelers te trakteren op een gele 
kaart. 
 
Wíj hadden maar een doel. Deze grasmat te verlaten als winnaars van 
deze match. Marco verstevigde ons gevoel daarin. Omdat hij in de eerste 
helft al als gevaarlijk werd gezien, gaf zijn man hem opnieuw weinig 
ruimte. Met alle kracht die hij had, kopte hij de bal toch in de linkerhoek 
van het doel van SJVV. Aan het einde van de wedstrijd laaide de strijd 
nog even op. SJVV maakte een 2e doelpunt en kreeg helemaal aan het 
slot wat steun van hun arbiter. Het mocht voor hen echter niet meer baten. 
We hadden onze winst binnen! 
 

 
 



53 

 



54 

Mediastilte als voorbereiding op de wedstrijd tegen 
Brandevoort 
 
Someren Veteranen - Bruheze Veteranen   1 ….. 
 
In tegenstelling tot het mediaoffensief naar aanleiding van het succes van 
de vorige wedstrijd tegen SJVV, werd er na de wedstrijd tegen Bruheze 
collectief gevraagd om een korte mediastilte. 
 
Het beeldmateriaal is dus deze keer zonder commentaar. 
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Goed gevoetbald, niet gewonnen 

S.V. Brandevoort Veteranen - Someren Veteranen   3 - 0 

Ondanks een beetje hulp van de vlagger van de tegenpartij tijdens de 
slotfase van de wedstrijd, was het ons helaas niet gelukt om de bal 
binnen de palen te krijgen van Brandevoort. We moesten het vooral 
hebben van veel inzet en wederom geweldig keeperswerk van Marc. 
 

 
 
Meteen in de eerste minuut wist Brandevoort gevaarlijk te worden. 
Vervolgens zorgde hun tweede aanvalsgolf in de 6e minuut voor twijfel in 
onze achterhoede, waardoor de bal niet goed kon worden weggewerkt en 
de tegenstander vol kon uithalen op doel. Marc werd hierdoor verrast en 
kon de bal alleen het nakijken geven in het doel. 
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We lieten in tegenstelling tot het laatste duel tegen Bruheze nu wel zien 
dat we voetballend de tegenstander konden aftroeven. Mooie acties 
waren erbij met doorbraken naar het doel van de tegenstander. Marco, die 
elke week weer sneller en leniger lijkt te worden, miste daarbij het geluk 
om twee doelrijpe kansen op zijn naam te schrijven. Bij Geert zat er net 
een been te veel tussen van de tegenstander en voor Edwin eindigde het 
bedoelde succes net voor de zestien. 
 

 
 
 
Brandevoort kreeg veel kansen, maar kon de meesten ervan niet 
afmaken. Dit kwam mede door goed storend werk van Rene, Stijn en 
Peter op het middenveld. Dit zorgde ervoor dat de tegenstander zichzelf 
herhaaldelijk moest hergroeperen om in de verdediging te gaan. 
Uiteindelijk konden we met z’n alle niet voorkomen dat de thuisploeg er 
met de punten vandoor ging. 
 
De ontmoeting leverde ons echter wél wat schalen bitterballen en karaffen 
met blonde schuimkoppen op. 
 
Foto- en filmreportage: Wim 
Tekst: Marcel 
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BELGISCHE HUMOR !! 
 
Te veel voor de tijd van het jaar.                                                                                                                                      
Ik voelde onmiddellijk dat mijn scheet verkeerd afliep.                                                                                        
Ze was te nat en te warm voor de tijd van het jaar.   
 
München denkt aan rugzakverbod tijdens het Oktoberfest.                                                                                         
Ik zou ook een wapenverbod voorstellen.  
 
Praatpalen verdwijnen.                                                                                                                                     
Mijn vrouw en de buurvrouw krijg je niet zomaar van de straat. 
 
Wijsheid.                                                                                                                                                                               
Heeft meer met zwijgen dan met praten te maken. 
 
Kun je een lekker wijf….wiskundig bewijzen???                                                                                                                                        
 
Boogschieten op de olympische spelen?                                                                                                                                            
En waarom doen er dan geen Indianen mee. 
 
Ork ork ork.                                                                                                                                                                        
Soep eet je met een…. 
 
Je bent de sigaar …….als je de pijp uit bent.                                                                                                                                                  
 
Wanneer moet je een takkewijf snoeien?                                                                                                                                                                
 
Sorry schat voor al die dwaze berichten die je vannacht ontvangen hebt, 
maar mijn gsm was zat.  
 
Aan mijn Thaise huiskokkin.                                                                                                                                                 
Wil je me asjeblieft eens bami of nasi voorzetten. Ik ben je dagelijkse 
bechamelsaus stilaan kotsbeu! 
 
Als ik een spin was……dan kocht ik enkel nog via website.                                                                                                                                                          
 
Psssst…….racisten.                                                                                                                                                  
Bedenk goed dat de lucht die je inademt ook al eens door moslims 
gebruikt werd. Stop dus met ademen. 
 



61 

Toots  laatste woorden waren: “Ik heb er genoeg van “.                                                                                                     
Zou het kunnen dat hij net, De Morgen, aan het lezen was. 
 
Nooit grappig.                                                                                                                                                                       
Naar de tandarts bellen voor een afspraak en vragen of hij nog een gaatje 
heeft… 
 
Jezus was een feestbeest.                                                                                                                                           
Gaf een feestje voor twaalf man dat we ons vandaag de dag nog 
herinneren.  
 
Kim Jong-un laat ministers executeren.                                                                                                                   
Hoe zijn kapper erin slaagt om steeds weer de dans te ontspringen is 
onbegrijpelijk! 
 
FC DE KAMPIOENEN, en nu een rondje general!! 
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