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BESTUURSSTRUCTUUR SV SOMEREN 
    
Voorzitter  Antoon Sonnemans De Heuvel 6 491636 
Secretaris  Peter v. Enckevort Kuinder 6 06-42720500 
Communicatie  Claudia Fondon Donge 16                                 490387 

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. 
JO19 Joëlle Lamers      Dorpsstraat 50    02-02-98 0493-471717 
 
UITGESCHREVEN ALS LID 
CAT. NAAM                        ADRES BONDSNUMMER 
don+ Marcel van Beurden   Rei 3                  MDXY71T 
 
ADRESWIJZIGINGEN 
CAT. NAAM                      OUD ADRES       NIEUW ADRES 
JO17 Bram Thijs           Groeningen 28       Nachtegaallaan 10 
Don. Dries de Bont           Vlist 14                   Loonhof 9 
Sen.04 Ruud Meeuws           Grebbe 19       Floreffestraat 77 
JO09 Guus Kuijpers           Donge 18       Kommerstraat 26 
JO13 Quint Dieteren          Wolfsveld 33       Walstraat 4 
 
OVERSCHRIJVING 
Cobianne van Laarhoven van SV Someren naar Leveroy 
 
 
 
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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OBS “DE RANONKEL” HEEFT ER WEER ENKELE MEESTERS BIJ! 
 
Eerlijk, we (Harrie, Antoon, Bo, Hassan en Broer) waren best een beetje 
vereerd toen de Ranonkel ons vroeg om 3 weken lang op woensdag- of 
donderdagmiddag enkele uren training te geven. Een fijne school met 
vriendelijke leiding en hele aardige kinderen die goed luisterden en met 
heel veel plezier hun uiterste best deden. Er werd veel gelachen maar ook 
hard geoefend.  

 
Eke training kwamen er zo’n 30 kinderen het veld op en dit 3 keer. Wat was 
het druk. Zoals gezegd er werd veel gelachen zeker toen een klein meisje 
aan de oudste trainer vroeg “ben jij al ouder dan 90 jaar”? Had je die Harrie, 
Antoon, Bo en Hassan moeten zien, de eerste tranen vloeiden want wat 
vonden die “klippels” dat prachtig echter ik zat er mee….. 
 
We deden diverse techniek oefeningen, dribbelen, schieten, ladderspel, 
wedstrijdje etc. het ging er fanatiek aan toe en steeds met prachtig weer. 
Trainer Antoon viel nog even flink in een  konijnenhol, maar de kersverse 
OPA sprong als een kind weer overeind, zo van dat kan ik wel hebben ben 
nog jong…. Er zitten heel veel gaten in het veld bij de Ranonkel.  
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De oorzaak is de vele konijnen die het daar goed naar hun zin hebben. Dus 
gemeente,  een tip om hier toch echt iets aan te doen want als die van “90” 
in zo’n gat terecht gekomen was, dan was de rest uitgelachen. 
 

 
 
En ja hoor, daar kwamen ze aan, enkele bekenden van ons, “wij zijn al lid 
van SV Someren en we zijn de beste”. Meester kijk maar eens wat ik al 
kan. De juffen en meesters stonden klaar met het fototoestel en de kinderen 
probeerden er zo elegant mogelijk uit te zien (dit vooral voor de meisjes 
natuurlijk). Opeens zag een 15-tal kinderen een invalide supporter in zijn 
rolstoel zitten. Ze zetten de platte pionnen, die op Chinese hoedjes lijken, 
op hun hoofd. Dit was een hilarisch gezicht. Hiermee bezorgden ze de 
jongeman de dag van zijn leven. Heel mooi gedaan kinderen.  
 
Voor het eerst in onze carrière hoorden de trainers van kinderen “Meester, 
Harrie kan ik dit goed?” En het werd ook Meester Broer, Meester Antoon, 
Meester Hassan en Juffrouw Bo, een hoge titel die ons als een stel trotse 
pauwen op het veld rond liet lopen. 
 
Harrie “het is goeuwt matje” noemde alle meisjes Nelleke en alle jongens 
Janus en iedereen luisterde er ook nog naar.  
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Alleen het meisje uit Afghanistan met de naam Aminodi ging dit toch wat te 
ver en zo werd meester Harrie toch even terecht op zijn nummer gezet. 
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De jeugdtrainers hadden er veel plezier in en hadden zichzelf als taak 
gesteld gezellig met deze kinderen om te gaan en dezelfde regels te 
hanteren als binnen SV. Someren. Dus orde en netheid. Pesten werd 
absoluut niet getolereerd. Deze methode van onze trainers werkte 
schijnbaar als een spoetnik. In een clubje, met zes kinderen begonnen, 
kwamen er nu iedere woensdag 35 kinderen. SV Someren is daar trots op, 
want door sociaal en met normen en waarden bezig te zijn groeide en 
groeide de club maar door. 
 
Vijf kinderen boden na de laatste training een mooie grote tekening aan met 
diverse foto’s van de trainingen en daar waren de meester trainers maar 
wat blij mee, ook de 90 jarige. Deze leuke attentie komt te hangen in het 
museum van meester Harrie en “dé is Goewt dé is hil Goewt.” 
Wij hopen dat we de school hiermee een plezier hebben gedaan, wij 
hadden in ieder geval veel plezier.  
 

 
 
Met sportgroeten: d’n Oudste Meester. 
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PETANQUE VROUWEN 
 
Afgelopen winterseizoen is bij de dames als beste geëindigd  Riek 
Boerekamp.  
 
Ondanks gemiste wedstrijden, vanwege ziekte, scoorde zij het beste. 
In het begin van de competitie stond zij zelfs samen met de mannen op de 
bovenste plaats. Tijdens de jaarvergadering werd Riek daarom in het 
zonnetje gezet met daarbij een bloemetje. 
 
Vanaf nu spelen we weer buiten op ons paviljoen op de Potacker. 
Zij die belangstelling hebben om te boulen zijn welkom op de 
donderdagmiddagen. 
  
Hans Boerekamps tel 06-1681.1418 
Jack Boerekamp    tel 06-3425.1597  
Ton Uitdehaag        tel 06-2804.5231 
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DIPLOMA UITREIKING MINI’S 
 
Woensdag 10 mei heel veel kloppende hartjes in Stadion “De Potacker”. 
Voor het derde jaar gaat de Jeugdafdeling van SV Someren de voetbal 
diploma ‘s uitreiken. Twee jaar al een enorm succes en het gehele seizoen 
kijken de Mini’s van de club daar reikhalzend naar uit. Er is hard geoefend 
op dribbelen, drijven, stoppen, de schaar, bal terugtrekken, schieten enz, 
enz. Liefst een dertigtal kinderen komt hier dit seizoen voor in aanmerking 
en nooit eerder was de deelname zo groot.  
Iedere week komen er weer nieuwe kinderen  
bij en daar is SV Someren maar wat trots op.  
Jammer maar, zes mini’s gaven zich hiervoor  
te laat op en zullen moeten wachten tot  
volgend seizoen. De minitrainers zijn al  
maanden bezig om alles in goede banen te  
leiden en dat doen ze met heel veel plezier,  
want het motto is: “hebben de kinderen het naar hun  
zin en veel plezier dan hebben wij het ook”. Op  
zaterdag, meestal om 14,30 uur spelen ze hun  
wedstrijdjes. Supporters daar moeten jullie bij zijn. Wat een enthousiasme, 
wat een gedrevenheid. Dit is puur genieten, dit is puur eerlijke uiting van 
deze kleintjes en vooral als er eentje een goal maakt is het helemaal puur. 
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Wat een spontaniteit en de high fives  met een geweldige sprong zijn niet 
van de lucht. Dit is het mooiste dat je kunt zien, hoe klein dat deze kereltjes 
ook zijn. Woensdag 10 mei is het dan weer zover. De trainingen beginnen 
om 16.00 uur en de diploma uitreiking meteen na de training om 17.00 uur. 
 

 
 
“Ik behaalde in 2017 mijn voetbaldiploma en dat zijn er maar weinig die dit 
jullie kunnen nazeggen”.  
Dit seizoen hadden we volgens meester Harrie alleen maar Janussen maar 
vorige week meldde zich een Nelleke, die Isa heet, aan. Isa is zeer welkom 
en zal over enkele jaren zeker de dames 1 gaan versterken. 
Heel veel succes en iedereen een fijne dag toegewenst.  
 
 
 
 
 
 

Natuurlijk hopen we op vele 
supporters maar vooral ook 
de ouders, kinderen en de 
opa’s en oma’s zullen paraat 
zijn om hun lievelingskind of 
kleinkind te komen aanmoe-
digen en feliciteren met hun 
mooie prestatie. Dit alles zal 
plaatsvinden op het hoofd-
veld in het stadion met de 
tribune, want voor minder 
doen onze voetbalhelden het 
niet. 
Beste mini ‘s nog even kei-
hard werken en dan maar 
hopen dat het mooie diploma 
boven je bed komt te 
hangen, want onze minifo-
tograaf Dick heeft werkelijk 
prachtige foto ‘s van jullie 
gemaakt en zo kunnen jullie 
over vijftig jaar nog zeggen: 
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Met sportgroeten: Harrie-Antoon-Hassan en het Belgische meisje Bo. 
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AL RUIM € 5000,- SV SOMEREN CADEAUBONNEN IN OMLOOP! 
 
Sinds de invoering van de SV Someren Cadeaubon medio 2015 mogen we 
vaststellen dat de SV Someren Cadeaubon niet meer weg te denken is als 
cadeaubon binnen onze vereniging! 
Nu amper twee jaar later mogen we constateren dat er inmiddels al voor 
meer dan € 5000,- aan SV Someren Cadeaubonnen werden verkocht. Een 
mooi resultaat waar we met z`n allen trots op mogen zijn en waarmee we 
een mooi gebaar maken naar onze deelnemende Sponsoren! 
De SV Someren Cadeaubon is te verzilveren bij een van de deelnemende 
Sponsoren welke je kunt vinden op onze website. 
Dus….. de SV Someren Moederdagtip! 
Moederdag staat voor de deur, wil je moeder verrassen, aarzel dan niet en 
geef moeder een SV Someren Cadeaubon kado! 
Ze zijn al verkrijgbaar vanaf € 5,- bij Ell in de kantine, bij Bakkerij van de 
Mortel en bij Tabaks- en gemakswinkel A. Meeuws. 
 
Wilt u meer weten over deelname aan onze cadeaubon of deelnemende 
sponsoren? Kijk op onze website onder tabblad Sponsoren-Cadeaubon of 
neem contact op met de sponsorcommissie via sponsoring@svsomeren.nl 
 
Sponsorcommissie SV Someren 
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HEMELVAARTTOERNOOI 
  
Over een maand is het alweer tijd voor een hele mooie editie van het 
Hemelvaarttoernooi. Inmiddels is het festijn uitgegroeid tot een lokaal 
begrip. Logisch ook want er komen zo'n 1000 man op af. Dit jaar doet er 
zelfs een team uit Duitsland mee! 
 
Helaas hebben we dit jaar weer mensen moeten teleurstellen wegens het 
grote animo. Ook dit jaar is er een wachtlijst. Je kunt je voor de wachtlijst 
alvast aanmelden via hemelvaarttoernooi@gmail.com. We raden je aan dit 
zo snel mogelijk te doen, zodat je zo hoog mogelijk op de wachtlijst staat.  
 
We hebben er in ieder geval heel veel zin in en hopen jullie ook! 
 
 
De Recreatiecommissie. 
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 Veteranen Nieuws     

 
 

 SJVV kwam vele malen goed weg! 

Someren Veteranen - SJVV Veteranen   1 - 3  

 

 
 
 
 
 
 
Ondanks het gemis van Peter, die met een blessure alleen vanaf de zijlijn 
kon toekijken, werd er door onze verdediging in de eerste helft een net even 
beter defensief spel gespeeld dan bij de tegenstander. 
 
 
 

Omdat SJVV een feestavond op de planning had staan, werd er op de  
                                                         Potacker al om 16.00 uur gevoetbald.  
                                                          In een lekker voorjaarszonnetje kon  
                                                                er weer eens gespeeld worden  
                                                                   op een echte grasmat. Voor  
                                                                     SJVV begon het feest echter  
                                                                    al voordat zij weer terug waren  
                                                                     in Deurne. 
 
                                                                  Ons samenspel verliep goed en  
                                                           er ontstonden direct aan het begin  
                                                           van de wedstrijd mooie kansen voor  
                                                           Ralf, Edwin, Marco en Tim. Beide  
                                                                 teams hadden een sterk mid-  
                                                                    denveld, van waaruit elke aan- 
                                                                  val kon worden opgezet. Bij een 
van die momenten kon Tim de bal vanuit de linker voorhoedeflank voor 
krijgen, waardoor de keeper van de tegenstander de bal nog maar net 
voor de lat weer het veld in kon tikken. Marco kreeg daarmee een loei 
van een kans, toen hij de bal in de zestien met een mooie omhaal hard 
opnieuw tegen de lat schoot. Dat was de eerste maal dat SJVV goed weg 
kwam. 

https://www.svsomeren.nl/461/team-informatie/
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Herhaaldelijk probeerden de Deurnenaren ons doel te treffen. Er waren 
enkele echt doelrijpe kansen bij, waarmee gezegd moet worden dat wij 

eveneens meerdere malen in de eerste helft goed weg kwamen. 

 

 
 
Het kwalitatief hoogstaand keeperswerk van Marc had ons daarbij 
gered.  Bij het naar de kleedkamer gaan werd dit feit letterlijk 
bevestigd door de uitspraak die enkele SJVV spelers naar elkaar 
deden, “Om die keeper te omzeilen moeten we met iets anders 
komen dan zomaar recht erop af. Hij heeft elke bal op doel!” 
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Het begin van de tweede helft leek er meer op dat wij aan het eind van de 
wedstrijd een feestje konden gaan bouwen dan dat SJVV dat zou gaan 
doen. Het tweede moment dat zij goed wegkwamen ontstond uit een 
dieptepass van Edwin vanuit het middenveld op Frank. Goed 
verdedigingswerk door de tegenstander wist te voorkomen dat Frank via 
een sliding op de bal het doel kon raken. SJVV bouwde snel daarna een 
mooie aanval op en loste daaruit een schot op doel dat maar net door Marc 
kon worden gekeerd. De druk op het doel van SJVV bleef echter groot. 
Even later in de wedstrijd kon Marco goed balbezit houden en op het 
roepen van Tim de bal exact diep passen in zijn aanvalslijn, waarmee Tim 
niet meer verdedigd kon worden door zijn man en hij de opkomende keeper 
de bal door de benen kon spelen het doel in. 
 

 
 
SJVV werd even door ons met beide benen op de grond gezet. Het geluk 
leek hen even in de steek te hebben gelaten. Even, want met een dijk van 
een kans knalde Edwin de bal enkele minuten later opnieuw op de lat van 
de tegenstander. Kwamen ze verdorie weer goed weg! 
 
 

 



35 

 

 



36 

 
 
 
De wedstrijd kreeg even een “gelijk op sfeertje”. Over en weer werden de 
keepers getest. Totdat vanuit een onverwacht schot op doel door een 
opkomende man van SJVV een mooie gelijkmaker ontstond. Vanaf dat 
moment kregen wij moeilijk grip op de wedstrijd. Er moest meer verdedigd 
worden dan dat er kon worden aangevallen. Daar kwam nog bij dat Jeroen 
door zijn man op een listige manier mee werd getrokken in het veroorzaken 
van een penalty. Even leek het erop dat Marc in de juiste hoek de bal wist 
te keren, maar de realiteit was anders en SJVV stond na heel veel kansen 
van onze kant alsnog op voorsprong. Uiteindelijk werd Marc totaal tegen de 
verhouding in ook nog een derde maal gepasseerd. 
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Bruheze Veteranen - Someren Veteranen  1 - 1 

Op zaterdag wordt er door ons veteranen niet in echt competitieverband 
gevoetbald. Alle wedstrijden verlopen in een vriendschappelijke sfeer, maar 
daarbij draait het wel altijd om het redden van de eer. Elke week! 

 

 
 
Die mogelijkheid kregen ze van ons echter niet. Met Rob van 
Santvoort als ingehuurde middenvelder braken we al vroeg in de 
eerste helft door de defensie van Bruheze heen. Vanuit onze eigen 
defensie passte Martien de bal naar Rob. Deze zag direct dat Geert 
op rechtshalf de counter inzette en passte met een hoge bal prachtig 
voor de voeten van Geert. Marco had inmiddels ook positie gekozen 
voor de zestien van  de tegenstander en kon via de assist van Geert 
de bal beheerst en zuiver links langs de keeper van Bruheze in het 
net knallen. 
 
Dat hadden ze niet verwacht in Brouwhuis. De posities werden in hun 
aanval vanaf dat moment over en weer verschoven, maar onze 
defensie en ons middenveld konden elke aanval met succes afslaan 
of zelfs omvormen tot een gerichte tegenaanval. 
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Voor beide teams ontstonden er ook in deze wedstrijd mooie kansen. 
Voor Bruheze ging naarmate de wedstrijd vorderde de tijd echter 
steeds meer dringen. Onze defensie en Marc onze keeper kregen het 
steeds drukker naarmate het eindfluitsignaal meer en meer kwam 
aanrollen. Uiteindelijk waren wij toch één of twee stappen later bij de 
bal dan de tegenstander en konden we niet voorkomen dat in deze 
pot niet wij, maar juist Bruheze alsnog de eer voor zichzelf wist te 
redden met een tegendoelpunt. 
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We walsten ze gelijk plat. 

Someren Veteranen - SV Brandevoort Veteranen     1 - 0 

 
Heel professioneel lieten we de tegenstander telkens komen, om dan 
vervolgens met grof geschut de tegenaanval te openen, de bal te 
onderscheppen en vol in de aanval te gaan. Martien bracht structuur 
op het middenveld en Geert en Arno gaven snelheid in de aanval. 
Daaruit groeide een mooie kans voor Marco om de bal via een strak 
schot tegen de paal aan te schieten, waarna Arno in de rebound de 
bal van de keeper kreeg en vol op de slof richting het doel knalde. Als 
daar die ene verdediger niet voor had gesprongen had ons late talent 
een van de mooiste doelpunten uit zijn hele voetbalcarrière gemaakt.  

                                                        Door namen als Tommie van der Leegte  
                                                           en Danny Koevermans wordt je met  
                                                             een ploeg als SV Brandevoort bijna  
                                                          gedwongen om sowieso met respect  
                                                              het veld op te komen. Alles wat er  
                                                                aan voetbaltalent al dan niet in je  
                                                                   zit zal en moet er in dit duel  
                                                                      kosten wat kost uitkomen. Nou  
                                                                         waren Van de Leegte en  
                                                                            Koevermans niet van de  
                                                                               partij, dus dat scheelde,  
                                                                                  maar de rest bood on- 
                                                                                   danks dat flinke weer- 
                                                   stand. Onze defensie had het in dit duel  
                                                     hard te voorduren. SV Brandevoort  
                                                       bouwde vanaf het begin hun aanval over  
                                                    beide flanken op. Al vroeg in de wedstrijd  
                                                 kon Frank de bal nog maar net voor de lijn  
                                                weg knallen toen de spits van de tegen- 
                                                                stander de bal via een stiftje over  
                                                                   Marc wipte. En voor deze spits  
                                                                moesten we deze keer extra op-
passen, want hij was er op gevlast om z’n collega eens een flink lesje te 
leren. 

https://www.svsomeren.nl/461/team-informatie/
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SV Brandevoort bleef maar aanvallen. Opnieuw werden er veel reddingen 
door Marc gedaan en kunnen we eigenlijk  
wel stellen dat een groot deel van deze  
pot gewonnen is door de inzet van onze  
keep. Naarmate de wedstrijd vorderde  
liep de spanning op. Bij sommigen van  
ons kwam er bijna stoom uit de neus- 
gaten en bliksem uit de schoenen. De  
1e helft had geen treffers opgeleverd voor  
beide teams, dus was SV Brandevoort er  
dubbel op gebrand om te scoren. Maar ja  
dat was nog niet zo eenvoudig. Erik had  
zijn man zo in de tang dat deze waar- 
schijnlijk uit respect bij elk duel spontaan  
ging liggen. Over die flank viel dus niets te  
halen. Over de andere flank was het al niet veel beter, want als twee 
collega’s elkaar treffen gaan alle registers open. Vaak moest de aanval 
dus recht door het midden komen, maar dan stonden daar Frank en 
Martin om rigoureus puin te ruimen. 
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Ralf was inmiddels de stoottroepen komen versterken. Hij kreeg in deze 
wedstrijd twee knoepers van kansen om de keeper te omzeilen en te 
scoren. Waarschijnlijk zijn bij hem de naweeën van de carnaval nog niet 
helemaal verdwenen. Zijn dieptepass even later op Arno mocht er wel zijn. 
Omdat de keeper van de tegenstander de bal net voor de voeten van Arno 
kon wegstompen, voorkwam hij in eerste instantie een treffer. Echter kon 
Marco de bal prima op de slof nemen en maakte hij met een strak 
afstandsschot een prachtig doelpunt. Even later ontstond er voor Marco een 
soortgelijke situatie, maar daarbij bleef het bij een bal in het zijnet. 
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SV Brandevoort zette alles op alles om de eer te redden. Frans wees met 
de wijsvinger omhoog: ”nog één minuut”! Ook die maakten we vol. Zonder 
te struikelen waren we over ze heen gewalst. 
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Wij van onze kant lieten vervolgens enkele 

doelrijpe kansen liggen 

MULO Veteranen - Someren Veteranen    3 - 1 

 
 
De kwaliteit van de vorige wedstrijd had waarschijnlijk z’n tol geëist in deze 
uitwedstrijd tegen Mulo. Daar word je niet vrolijk van! Er was weinig terug te 
zien van de flair waarmee we SV Brandevoort een lesje wisten te leren. 
Maar het leek er op of dat Mulo met dezelfde ervaring het veld op was 
gekomen. Beide teams konden geen echte vuist maken in hun spelwijze. 
 
Met Dennis de zoon van Hans als jongste gastspeler hadden we in ieder 
geval heel wat flexibiliteit mee naar Helmond genomen. Ondanks deze 
versterking lukte het ons niet om het spel van Mulo naar onze hand te 
zetten. Door warrige spelsituaties in en voor ons strafschopgebied 
ontstonden er voor Mulo in de eerste helft twee mooi doelkansen die zij ook 
wisten te verzilveren. 
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Met vereende krachten pakten we de draad weer op en ontstond er op een 
gegeven moment via een pass van zoon Dennis op vader Hans een 
spelsituatie over de rechter buitenflank, waarbij Hans net binnen het 
strafschopgebied van Mulo werd neergelegd. Ondanks protesten van onze 
kant en het feit dat Mulo helaas niet beschikte over een videoscheidsrechter 
werd er aan ons geen penalty toegekend. Maar met de filmbeelden die Wim 
ons zondagochtend toestuurde was goed te zien dat deze beslissing niet 
klopte. 
 
Het had dus een totaal andere wedstrijd kunnen worden! 
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In de tweede helft ontstond er voor Mulo een 3e kans om te scoren. Vanuit 
een verkeerde mandekking door deze jongen, kon hun spits de bal 
aannemen vanuit een steekpass voor de zestien. Vervolgens volgden er 
enkele voorzichtige pogingen om de bal te onderscheppen, maar kon Mulo 
uiteindelijk toch het net achter onze doelman René raken. René had de 
moedige en onmogelijke taak op zich genomen om Marc te vervangen die 
aan het genieten was van een welverdiende vakantie. Ondanks de 3 tegen-
doelpunten had René laten zien over de nodige kwaliteiten te beschikken 
om als 2e reservekeeper te worden gecontracteerd. 
 

 
 
Met Edwin als wissel werd de snelheid over de linkerkant flink opgevoerd 
en met Dennis R. door het midden de druk op Mulo verhoogd. Hij kreeg een 
mooie kans om een aansluitingstreffer te maken, was het niet dat zijn schot 
in de handen van de keeper belandde. Marco liet zich als spits even daarna 
ook gelden door met een afstandsschot de rechterpaal van het doel van 
Mulo te raken. We kwamen steeds vaker voor het doel van de 
tegenstander, dus er hing een doelpunt in de lucht. Martien nam op zijn 
beurt dit gevoel weer iets te letterlijk op door na een hakballetje van Marco 
in een doelrijpe kans de bal huizenhoog over de goal te knallen. 
Maar niet getreurd, het slotoffensief zat eraan te komen. Uiteindelijk had 
onze coach goed gewisseld. Een snelle uitbraak kwam van Edwin, die de 
bal voor de keeper koelbloedig en in alle rust breed legde op Marco die de 
actie afmaakte met een schot in de vrije hoek. 
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Foto- en filmreportage : Wim (winnaar GOUDEN WEDSTRIJD CAMERA 
2017) 
Tekst: Marcel 
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SENIORENCOMMISSIE DONDERDAG 20 APRIL 2017 20.00 UUR 
VERSLAG LEIDERS OVERLEG 
 
1. Afmeldingen: Carel Raijmakers, Guus Aarts, Wim Garritsen, Thijs 
Raijmakers, Peer van Kemenade en Carlo Slegers 
 
2. Samenstelling spelerslijsten seizoen 2017/2018 kan via de sportlink. 
Frans zal de leiders deze lijsten doorsturen en dan moeten jullie alles 
checken en eventuele wijzigingen doorgeven aan Frans. 
Frans heeft alle aanwezige leiders hun teamlijst afgegeven en bij de rest 
van de teams komt deze per post of wordt in je brievenbus gedumpt. Dit zijn 
de spelers die in het officiële KNVB systeem zitten. Zo snel mogelijk naar 
Frans terug reageren zodat we de nieuwe teams een keer op tijd hebben 
samengesteld.  
 
3. Ruud v.d. Boomen stopt met Someren 4 en gaat spelen bij Someren 9.                                                                              
De nieuwe leiders van Someren 4 worden Rob van Santvoort en Nicky 
Meeuws.                                                                                               
 
4. Overleg met de jeugdcoördinator over het overkomen van de 
jeugdspelers?? Frans van Otterdijk heeft een lijst van de junioren die naar 
de senioren komen. 
 
5. Vragen en toelichtingen Frans van Otterdijk namens het bestuur ?                                                                                                                 
Alle berichtgeving gaat in de toekomst via de app !! 
Vragen en toelichtingen Piet Timmermans. Hij stopt einde van het seizoen 
namens de scheidsrechters.                                                                                                                                                                  
Zijn vervanger wordt Martien Kempen 
 
6. Vragen en toelichtingen Frans van Lieshout !                                                                                                                                          
Melden of je met je team met de KNVB wedstrijden wil meedoen. Dit met 
spoed aan Frans doorgegeven.      
 
7. Vragen opmerkingen voor en van de leiders !                                                                                                               
Het 6de elftal stopt, welk elftal wil het volgende seizoen als 6de team gaan 
spelen !! Met spoed reageren !!                                                                              
We willen weten hoeveel spelers elk team minimaal wil hebben maar daar 
zit ook een maxima aan.                                                                                               
En nogmaals als je team er genoeg heeft voor de wedstrijd zondags dan 
moet je reservespelers uitlenen aan andere teams van Someren !!                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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Dat schijnen nog steeds niet alle teams te doen !! Wij zijn een vereniging, 
dus elkaar vooruit helpen !!                                                                                                   
Alle leiders moeten volgende vergadering aanwezig zijn zodat we meteen 
alles kunnen regelen en niet nadien weer zaken moeten uitzoeken etc.!! 
 
 
Henry Tinnemans en Frans van Lieshout seniorencommissie 
Frans van Otterdijk namens het bestuur 
Piet Timmermans namens de scheidsrechters  
 

 
 
 
Op zaterdagavond 13 mei a.s. Treden de Herman Brood cover band 
“ Rockandrolljunkies “ op in muziekcafé in d ’n Herberg, aan het  
Postelplein te Someren.  
 
Hermanjoop geeft een show met zijn coverschilderwerk in de Herman 
Broodstyle. Aanvang 21.00 uur.  
 
Henry Tinnemans 
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MONUMENT HENNIE VERMEULEN 
 
Enige weken geleden is het monument voor Hennie Vermeulen onthuld op 
het Postelplein te Someren. 
Bijna 40 jaar lang hebben de honderden supporters en niet te vergeten de 
voetballers van junioren, dames tot veteranen en vele vrijwilligers zich hier 
helemaal volgegeten met de vette hap van Hennie. 
’s Nachts altijd volop plezier en dat was tevens de ideale dagafsluiting.                                                                                                                                                                                                                                                        
Dat is nu helaas voorbij, de gemeente werkt op geen enkele manier mee 
om wat ruimer te zijn met de sluitingstijden van de eethoreca gelegenheden 
in Someren.   
 
Maar goed Hennie en je medewerkers bedankt voor de heel lange en 
mooie tijd dat je open was met je bedrijf, 
Namens alle snack freaks van SV Someren.  
Henry Tinnemans 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henry Tinnemans 
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IN HET WEEKEND VAN 2 T/M 5 JUNI WORDT IN SOMEREN HET 
PINKBLUES FESTIVAL GEHOUDEN. 
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