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Augustus / september 
 

 In tegenstelling tot de afgelopen twee seizoenen weet onze vereniging dit 
maal wel de Ricus Verhees beker te veroveren. Op bijgaande foto wordt de 
bijbehorende trofee uitgereikt door de broer van wijlen Ricus, aan Nick 
Kusters, speler van de A1. (foto 1) 

 Op zaterdag 1 september is het dan zover: de eerste wedstrijd van ons eerste 
elftal in de hoofdklasse. Na een verdienstelijke pot moeten we toch het 
onderspit delven tegen streekgenoot Deurne. Voorafgaand aan de wedstrijd 
wordt het contract met onze nieuwe hoofdsponsor Larco ondertekend. (foto 2 
en foto 3) 

 Terwijl de eerste wedstrijden gespeeld zijn wordt het seizoen op vrijdag 7 
september officieus geopend met een optreden van de band Acid Flashback. 
Aan het begin van de avond worden er maar liefst 10 nieuwe sponsoren 
gepresenteerd. (foto 4) 

 Na een prachtige uitoverwinning bij Blauw-Geel wint ons eerste ook van Goes 
door een schitterend doelpunt van Ted van Houts. Door de 6 punten in deze 
twee wedstrijden nestelt ons vaandelteam zich in de top van de hoofdklasse. 
(foto 5) 

 
Oktober 
 

 Een VIP lounge of een vogeluitkijkpost? Nee, het is de nieuwe videostellage 
waarvandaan opnames kunnen worden gemaakt van alle wedstrijden op ons 
kunstgrasveld. Naast onze vaste videoman Jos Verberne maken gedurende 
het seizoen steeds meer elftallen gebruik van deze faciliteit. (foto 6) 

 Begin oktober wordt voor alle jeugdtrainers van onze vereniging een clinic 
verzorgd door de Acadamy van René Meulensteen. Is het op vrijdagavond 
nog vooral theorie, op zaterdag wordt alles in de praktijk gebracht. (foto 7) 

 De dropping staat dit jaar in het teken van het thema ‘de bokkenrijders’. Het 
weer werkt niet echt mee, waardoor de meeste teams de kantine in noodgang 
bereiken. Het resultaat is op deze foto te zien, een volle kantine met feestende 
leden. (foto 8) 

 Het is een veel besproken item binnen onze vereniging, en terecht: de 
jeugdopleiding. Maar daarmee is het nog niet zo slecht gesteld. Onze 
vereniging stormt namelijk de top 100 van Nederland binnen! 

 
November 

 

 De prinsen van zowel de Pompers, Locomotion als de Meerpoel zijn allen lid 
van onze vereniging. Ruud van Dongen, Frank Ceelen en op foto René 
Zwinkels gaan zware maanden tegemoet. (foto 9) 

 Eind november maakt de gemeente bekend een middengeleider aan te gaan 
leggen op de Boerenkamplaan, zodat alle fietsers veilig de Potacker kunnen 
bereiken. (foto 10) 

 Eind deze maand bezoekt een Spaanse delegatie ons sportpark. Allemaal 
leuk en aardig die schmink en zo’n rare pruik, maar uiteindelijk zijn onze 
jongste leden vooral geïnteresseerd in het ontvangst nemen van zoveel 
mogelijk snoep. Nadat alles is uitgedeeld blijft een van de bezoekers in alle 
eenzaamheid achter. (foto 11 en foto 12) 

 



 
 
 
December 
 

 Op deze foto zijn jullie een grensrechter die na een belaging van spelers en 
kader op de grond terecht is gekomen. Enige tijd later zal hij overlijden aan 
zijn verwondingen. Het is Richard Nieuwenhuizen. Begin december staat de 
hele voetbalwereld stil bij zijn overlijden. Het blijkt voor veel mensen nog altijd 
lastig te zijn om een nederlaag of een beslissing van een scheids- of 
grensrechter te accepteren. Kansloos en niveauloos. Respect spreek je niet 
uit, maar je toont het. Onze commissie normen en waarden, die al een tijdje 
geleden in het leven geroepen is, krijgt naar aanleiding van deze vreselijke 
gebeurtenis aandacht bij het radioprogramma van Omroep Brabant en wordt 
zelfs vermeld bij de uitzending van Voetbal International. (foto 13) 

 Onze leden Bart Leenen en Piet Jansen behalen het KNVB diploma 
‘pupillentrainer’. Deze KNVB cursus werd verzorgd door een van onze leden, 
Ralf de Haas. (foto 14) 

 Na de goede start in de hoofdklasse begint het gebrek aan vooral scorend 
vermogen ons  op te breken. Het verschil in niveau begint zich langzaam maar 
zeker af te tekenen. 

 Voorlopig even geen voetbal: ons sportpark ligt halverwege december bedekt 
onder een dik pak sneeuw. (foto 15) 

 Vraag. Wat zien jullie op deze foto? Inderdaad, pakweg 100 volwassen leden 
met een kerstmuts op, geschoten op de kerstavond 2012. Met het spel- en 
competitie element in het achterhoofd is iedereen alle schaamte voorbij. (foto 
16) 

 

Januari 
 

 Tijdens de nieuwjaarsreceptie maakt de voorzitter bekend dat het contract met 
trainer Harjan de Wit is verlengd. Oud-voorzitter en erelid Piet van de Einden 
schudt hem de hand. (foto 17) 

 Halverwege deze maand laat het weer het wederom toe. Talloze vrijwilligers 
starten met de aanleg van de ijsbaan. 

 En op zaterdag 19 januari is het dan zover: de Jagermeister kan tevoorschijn 
worden gehaald, de ijsbaan wordt officieel geopend. (foto 18 en foto 19) 

 Op 19 januari overlijdt volledig onverwachts ons lid Theo de Laat. Naast 
gevoetbald te hebben in de selectie, was hij leider van de A-jeugd en is hij 
jarenlang actief geweest in de veteranenafdeling. Maar bovenal was hij een 
fervent supporter van ons vaandelteam. Theo is slechts 64 jaar geworden. 

 
Februari 
 

 Begin deze maand overlijdt ons lid Bert Maes op 90-jarige leeftijd. Bert is 
jarenlang actief geweest in het juniorenbestuur en ontving in 1983 een 
zilveren KNVB speld, omdat hij maar liefst 25 jaar onafgebroken actief was als 
jeugdleider. 

 Het bestuur bereikt overeenstemming met Huub Hendriks, die vanaf het 
nieuwe seizoen actief zal zijn als trainer van de dames. (foto 20) 



 Halverwege deze maand vraagt het bestuur middels een buitengewone 
algemene ledenvergadering goedkeuring voor de aanleg van een tweede 
kunstgrasveld op veld 1. Doordat de leden instemmen met het voorstel zal 
onze vereniging na de zomerstop een kunstgrasveld rijker zijn. (foto 21) 

 

Maart  
 

 Nog een nieuw gezicht op de Potacker vanaf volgend seizoen. Rudy Wetzel 
gaat aan de slag als jeugdtrainer coördinator en zal naast deze rol ook het 
tweede elftal gaan trainen. (foto 22) 

 Maarten Werts, bedenker van de slogan ‘respect maakt SV Someren perfect’ 
poseert samen met de leden van de commissie normen en waarden voor het 
door Jac Boerekamp en Jos Hurkmans gemaakte bord, dat geen enkele 
bezoeker van ons sportpark kan ontgaan. (foto 23) 

 Kijk goed naar bijgaande foto en met name naar de gebruikte sheet. 
Inderdaad, jullie zien onze grote vrienden Bert en Ernie. Je verwacht het 
misschien niet, maar het is een fotomoment van de presentatie die betaald 
voetbalscheidsrechter Ed Janssen geeft voor sponsoren en leden. (foto 24) 

 

April 
 

 Het doek is gevallen: Someren degradeert door een 2-0 nederlaag bij 
streekgenoot SV Venray. Desondanks wordt er later deze maand 
verdienstelijk gelijk gespeeld tegen Deurne.(foto 25) 

 Als de BOA van de gemeente Someren het mag, dan mogen wij het ook. Dat 
moet de gedachte van een aantal selectiespelers zijn geweest. De rit van 
Dongen naar Someren blijkt net iets te lang te duren. (foto 26 en foto 27) 

 
Mei 

 

 FC de Muwkes - Schalke veul bier, jazeker de finale van het 
hemelvaarttoernooi. Winst of verlies, iedereen viert het in een bomvolle 
kantine. (foto 28) 

 Na IME tekent IPM Partners een driesterren contract, de nieuwe variant van 
het stersponsorschap. (foto 29) 

 Teun Custers wordt gekozen tot speler van het jaar. Blijkbaar had Frans van 
Doorn nog wat prijzen in zijn kast staan, hij overhandigt er namelijk maar liefst 
twee. Voor welke prestaties Frans deze ooit ontvangen heeft, is een groot 
raadsel. (foto 30) 

 Sommige leden denken hun auto standaard te mogen parkeren op de perkjes 
rondom de bomen van ons parkeerterrein, terwijl de gekleurde klinkers toch 
duidelijk aangeven waar het wel mag. Maar deze man maakt het nog bonter. 
Gelukkig blijkt de vermeende trucker een vriendelijke frietboer te zijn, die onze 
jongste leden komt trakteren op friet na de laatste training van het seizoen. 
(foto 31 en foto 32) 

 Door het wegvallen van tegenstander DOVO in de nacompetitie mag onze B1 
komend seizoen een klasse hoger gaan voetballen. (foto 33) 

 Aan 1 ding in ieder geval geen gebrek dit seizoen: een ledenvergadering. 
Ditmaal wordt akkoord gevraagd en gegeven voor de herinrichting van onze 
kantine. (foto 34) 

 De Bavaria Legends Cup. De wat? Inderdaad, we weten het niet precies maar 
we hebben hem wel gewonnen. De Bavaria Legends Cup dus. De 
selectiespelers laten zich vol trots fotograferen met op de achtergrond een 



historische foto uit Eindhoven: een PSV-elftal met een aantal prijzen op zak. 
(foto 35) 

 Bijna 100 jeugdteams weten de weg te vinden naar ons sportpark voor het 
traditionele jeugdtoernooi. Zoals te zien op bijgaande foto zijn het betere 
positiespel en het breed houden van het veld nog onbekende begrippen in 
deze leeftijdscategorie. (foto 36) 

 Naast de gepromoveerde spelers van de B1, worden op de kampioenenavond 
ook de elftallen van de F1, F7, E1, B2 en de B3 gehuldigd. Een ritje op de 
platte kar mag daarom niet ontbreken. (foto 37) 

 Voorafgaand aan deze huldiging tekent Ties Steenstra van Steenstra Media 
een contract dat hem voor de komende jaren als hoofdsponsor van de jeugd 
verbindt aan onze vereniging. (foto 38) 

 

Juni 
 

 Tijdens de vrijwilligersavond worden er 25 jubilarissen gehuldigd. Onder hen 
spannen Jac Boerekamp, 60 jaar lid, en Antoon van Eijk, met een 
lidmaatschap van 50 jaar, duidelijk de kroon. (foto 39 en foto 40) 

 Rini Slegers wordt zeer verdiend uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar. Naast 
vele jaren actief te zijn geweest als leider van diverse elftallen draagt hij tot de 
dag van vandaag zijn steentje bij aan de commissie facilitaire zaken. (foto 41) 

 Onze huisartiest René Berkvens mag uiteraard niet ontbreken op deze avond. 
(foto 42) 

 De walm van het bier is nauwelijks opgetrokken of de bar is al gesneuveld. 
Het project herinrichting kantine gaat met behulp van vele vrijwilligers van 
start. (foto 43) 

 Deze maand wordt in samenwerking met de gemeente Someren begonnen 
met de aanleg van het tweede kunstgrasveld. Door deze faciliteit krijgen nog 
meer teams de mogelijkheid om ook onder slechtere weersomstandigheden te 
trainen. (foto 44 en foto 45) 

 Het voetbalseizoen is nog niet afgelopen of Bert Leenen heeft de spullen voor 
de start alweer op orde. Een van de vele stille krachten waar onze vereniging 
op draait. (foto 46) 

 
Juli en augustus 
 

 Het leek zo’n mooi idee, en in eerste instantie was Wiljan, onze voorzitter van 
de recreatiecommissie, ook erg enthousiast over de nieuwe voetgolfbaan. 
Maar na twee holes volledig te zijn weggespeeld, neemt hij teleurgesteld 
plaats achter de tafel van de organisatie. (foto 47) 

 Binnengedragen worden als Cleopatra. Als dit de norm wordt, dan gaat Hein 
Verberne een zware tijd tegemoet. Onze kantine wordt met de onthulling van 
de fotowand officieel geopend door onze kantinebeheerster Ell. (foto 48 en 
foto 49) 

 
Bedankt voor jullie aandacht. 
 
Someren, september 2013 
 
Paul Jansen 
 
 

 


