
JAARVERSLAG SV Someren 2013-2014 

 

 

augustus/september 2013 

 

In ons jaarverslag van afgelopen seizoen is verslag gedaan van de opening van onze 

nieuwe kantine op 16 augustus. Medio augustus kan ons tweede kunstgrasveld gebruikt 

gaan worden. Een mooi gegeven om als amateurclub over maar liefst twee 

kunstgrasvelden te beschikken. Zo bieden we alle spelers gelegenheid om te trainen en 

te spelen, ook als het weer even niet meewerkt. 

 

Op 17 augustus is het tijd om voor de 39ste keer te strijden om de Ricus Verhees beker in 

Asten. Helaas bleef de beker deze keer in Asten.  

 

Eind augustus is de nieuwe oversteek aan 

de Boerenkamplaan/ Potakkerweg gereed. 

Een mooi initiatief vanuit de gemeente in 

overleg met onze vereniging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 8 september start de competitie en ons vaandelteam winst deze eerste wedstrijd 

tegen promovendus SC Susteren met 2-0. Een mooi begin. Thijs Cortenbach wordt door 

het ED uitgeroepen als Kei van de week. Later dit seizoen valt deze eer ook te beurt aan 

Bas Boonman, Thijs van de Pol en Maarten Werts. Een mooie opsteker voor SV Someren. 

 

 
 

In de 2e week van september start de commissie communicatie met het maken van alle 

teamfoto ’s voor op de website. Elk jaar weer een behoorlijke klus, maar met vereende 

krachten komt het goed. Wie ook niet stil zitten, is de kiencommissie. Wekelijks dragen 

ze op de dinsdagavond hun steentje bij. De superkien op 17 september is een succes en 

voor herhaling vatbaar! 

 

 

 

 



Tijdens de jaarvergadering op 19 september is afscheid genomen van de bestuursleden 

Frans van Doorn, Berry Struycken, Leo Breukers en Paul Jansen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferry Pape is de nieuwe man voor de functie van bestuurslid sponsoring en Twan Engelen 

neemt het roer over bij facilitaire zaken. De functie van secretaris is nog niet ingevuld en 

wordt tijdelijk opgevangen door enkele bestuursleden.  

 

Hein Verberne wordt tijdens de vergadering 

uitgeroepen tot erelid van SV Someren. Een 

door hem dik verdiende benoeming vanwege 

het vele werk dat hij voor onze vereniging 

verzet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals altijd zijn de mensen van facilitaire zaken druk in 

de weer. Met name de Vut club knapt vele klussen op. 

Ook de teams die de zaterdagdienst draaien, dragen hun 

steentje bij. Per saldo betekenen de maand september en 

de maanden erna veel bladeren vegen. Ter ondersteuning 

komt er een tractor met blazer en een eigen gemaakte 

veegmachine. Gemak dient de mens! 

 

 

 



Op 29 september scoort Bas Boonman als 

enige in de uitwedstrijd tegen Wittenhorst 

maar liefst 4 goals en bezorgt zo Someren 

een klinkende overwinning! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

oktober 2013 

 

Op 6 oktober wint ons eerste verdiend van Chevremont uit Kerkrade. “Een doldwaze 

wedstrijd, zenuwslopend” zoals onze eigen verslaggever Gerard Slegers aangaf. In de 

laatste minuten scoort Someren 2 maal zodat de stand omslaat van 1-2 naar 3-2. Een 

geweldige prestatie! 

 

 
 

Zoals eerder aangekondigd houdt Novadic op 

maandag 7 oktober een 

informatiebijeenkomst over het alcoholgebruik 

onder jongeren. Een avond die speciaal is 

bedoeld voor vaders van D, C en B spelers. 

Een goed bezochte en geslaagde avond 

waarbij ook nog eens kaarten waren te 

winnen voor het bijwonen, door een vader 

met zoon, van de wedstrijd PSV-Zagreb. 

 

 

 

 

 

 

Geen speurtocht, geen dropping, geen twittertocht, maar een tweurtocht. Onze 

recreatiecommissie overtreft zich door het organiseren van deze twitterspeurtocht op 17 

oktober. Een geslaagde avond met zo ‘n 150 deelnemers met na afloop een gezellig 

feestje in de kantine! De A4 was de grote winnaar! 

 



 

 
 

Een prachtige voetbalactiviteit. Op het nieuwe kunstgrasveld zijn diverse oefen- en 

partijvormen van de “Rene Meulensteen Academy” uitgezet. Onder toeziend oog van 

onze F-trainers en stagiaires is er fanatiek geduelleerd en gespeeld door onze F-

spelertjes. 

 

 

 

 

 

 



Op 23 en 24 oktober houdt onze commissie 

normen en waarden weer de jaarlijkse controle 

van de fietsverlichting in samenwerking met 

Veilig Verkeer Nederland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

november 2013 

 

Het tweede kunstgrasveld wordt op 2 

november officieel geopend door wethouder 

Guido Schoolmeesters van de gemeente 

Someren. Voorzitter Antoon Sonnemans 

benadrukt dat het van essentieel belang is voor 

de ontwikkeling van SV Someren dat er een 

tweede kunstgrasveld is gekomen. Er is een 

dankwoord voor de vrijwilligers, de gemeente 

en voor de firma Engelen die de tractor voor 

het onderhoud heeft aangeboden. Aansluitend 

trekt de wedstrijd Someren A1 en Nooit 

Gedacht A1 veel publiek.  

 

 

 

 

Later op deze dag tekent Ties Steenstra, eigenaar van Steentra Media, het nieuwe 

contract dat het bedrijf als hoofdsponsor jeugd aan onze vereniging verbindt. Tevens zijn 

op die dag de contracten getekend met acht andere sponsoren. Nadien is het tijdens het 

informele gedeelte in de bestuurskamer goed toeven. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Tijdens de training op 6 november verrassen de mini ‘s trainer Broer Hilverda. Broer en 

Helmi zijn 50 jaar getrouwd en dat mag niet ongemerkt voorbij gaan. Samen met 

trainingsmaat Harry en de ouders hebben ze het een en ander in petto zoals een 

erehaag, rozen en van allerlei lekkers. Namens alle spelertjes krijgt Broer een grote 

fotokaart aangeboden. 

 
  

Op die dag start ook de herinrichting van het parkeerterrein. Een groot project vanuit 

onze vereniging waarbij Stratenmakersbedrijf Hans Feijen, diverse andere bedrijven en 

de gemeente hun steentje aan gaan bijdragen. Maar zoals altijd is de grote motor achter 

het geheel onze groep vrijwilligers die altijd klaar staan. 

 

 
 

Diverse jeugdleden slagen voor de cursus pupillenscheidsrechter. Mooi dat we dit binnen 

onze vereniging kunnen bewerkstelligen.  

 

 



 

 
 

 

Een trieste dag voor SV Someren. Op 28 november overlijdt ons lid Gérard Verdonschot 

op 81-jarige leeftijd. Gérard is een van de getrouwen van Someren. Hij en zijn vrouw 

Diny zijn vele jaren zeer trouwe supporters van Someren 1 en 2 geweest en dragen de 

club een warm hart toe. 

 

 
 

Successen worden bij onze club regelmatig behaald. Op 30 november worden de A2 en 

MB1 najaarskampioen. Dit wordt natuurlijk gevierd en de bekende platte kar komt weer 

van stal. We gaan de winterstop in met goede resultaten. Someren 1 staat op een vierde 

plek op de ranglijst, Someren 2 op de eerste plek, Someren 3 op de tiende plaats en ons 

vrouwenteam op de derde plaats. 

 

 

december 2013 

 

Na de feestmaand te zijn gestart met de 

Pietentraining voor de jeugd sluit het jaar 

in ons clubhuis af met de kerstavond. De 

recreatiecommissie is weer in haar 

element en goed bezig met woorden, 

kerstliedjes en een optreden van de Blue 

White Five. Er wordt volop meegedaan 

tijdens deze druk bezochte en gezellige 

avond. 

 

 

 



 

Op 22 en 23 december komen onze E en F teams in actie tijdens het kersttoernooi en is 

het genieten van een paar leuke dagen. Op 29 december is het de beurt aan de C-

afdeling. Zeven eredivisieteams strijden om de overwinning waarbij het team van PSV als 

winnaar uit de bus komt met 13 punten. 

 

  

januari en februari 2014 

 

Voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie op 3 januari wordt er een voetbalwedstrijd 

tussen leiders en trainers van de jeugdafdeling georganiseerd en dit initiatief verdient 

navolging. In ons clubhuis is het nadien gezellig toeven. Het is de beurt aan onze 

voorzitter om het afgelopen jaar de revue te laten passeren en enkele nieuwe plannen 

bekend te maken. De lachers komen volop aan hun trekken bij het optreden van Bertje 

Plek, een mooie bijdrage aan een gezellige clubavond. 

 

 
 

 

De E en F jeugd zet het jaar in met een oliebollentocht, een leuk initiatief dat het altijd 

goed doet. Op 11 januari spelen 50 spelers van de C afdeling om de Laola Champions 

League. Aan de lopende band is er gescoord, in 20 wedstrijden vallen er maar liefst 196 

doelpunten. Het team van Ajax is de grote winnaar. Een geslaagde dag met lekkere 

worstenbroodjes van Bakkerij van de Mortel. 

 

Een rode draad door het seizoen: de herinrichting van het parkeerterrein. Dit project 

vordert gestaag maar er is nog veel te doen. 

 

Op 19 januari wordt het contract met Huub Hendriks als trainer van ons eerste 

vrouwenteam verlengd.  

 

Na de thuiswedstrijd van Someren tegen Top op 26 januari maakt de voorzitter bekend 

dat het contract met Harjan de Wit is verlengd. Harjan zal ook komend seizoen als 

hoofdtrainer bij Someren actief zijn. 

 

Opnieuw verliezen we een trouw lid. Op 28 januari Bert van de Ven op 84-jarige leeftijd. 

Op de zaterdag en zondag zagen we Bert als supporter bij de wedstrijden van zowel de 

jeugd- als de seniorenteams. 

 

Op 9 februari is bekend gemaakt dat het contract met Rudy Wetzel is verlengd. 

 

 

 

 

 



maart 2014 

 

Het carnaval barst los en SV Someren is weer prima vertegenwoordigd met prins Grard 

1, prins Cor 2 en jeugdprins Klaas.  

 

 

 

 

Dit jaar geen ijsbaan. Een unieke dag in de geschiedenis! Op 9 maart is het zelfs een 

heuse zomerdag als de temperatuur stijgt naar 21 graden. Op deze zondag verslaat ons 

eerste BSV Limburgia met 2-0. 

 

 

 

SV Someren begroet Typhone, haar eerste 5-

sterren sponsor. Bakkerij van de Mortel wordt 

3-sterrensponsor en Coppens Keurslager 

shirtsponsor. De contracten worden getekend. 

Het is mooi dat zoveel bedrijven onze 

vereniging een warm hart toedragen. 

 

 

 

 

 

 



 

april 2014 

 

Someren 8 wordt kampioen door van Budel te winnen. Voor hen blijft 6 april een 

heuglijke dag. Het kampioenschap is flink gevierd, een vriendenteam dat kan feesten! 

 

 
 

Ondertussen zijn we weer beland bij de herinrichting van het parkeerterrein. Er wordt al 

flink gestraat, het ziet er steeds completer uit en zelfs aan een abri is gedacht. Nu nog 

wachten op het kappen van de bomen, dat heeft even tijd nodig. 

 

 
 

De line up van de spelers van D3, E6 en E1 met de spelers van Helmond sport op 25 april 

is voor hen een spannend gebeuren. Onze jeugd heeft er van genoten. 

 

 

 



Nog een kampioen: Someren 9 trekt op 27 april het feestkleed aan en ook zij weten wat 

feestvieren is. 

 

 
 

mei 2014 

 

Niet alleen de senioren kunnen kampioen worden, onze jeugdteams doen het ook prima. 

Op 7 mei wordt de C3 kampioen door te winnen van NWC 3. Een week later is het 

kampioenschap van de F7 en E3 een feit. Ook de A3 en de C4 vieren het kampioenschap. 

Onze jeugdteams kunnen feestvieren en zich laten horen. Vooral de platte kar heeft veel 

aantrekkingskracht. 

 

Tijdens en na de laatste thuiswedstrijd van 

Someren op 11 mei wordt afscheid genomen 

van Teun Custers, Tim van Seggelen, Ruud 

Meeuws en Thijs van Pol als spelers van 

Someren. Met name Teun, Tim en Ruud 

hebben door de jaren heen veel voor ons 

eerste betekent. Altijd paraat, sportief en 

200% inzet. Echte clubmensen die we graag 

in ons midden hebben. Voor allen waren er 

mooie woorden van zowel het team, het 

bestuur als de club. Ook de speler van het 

jaar is bekend gemaakt: Thijs van Pol, op de 

tweede en derde plaats gevolgd door Stijn 

Kusters c.q. Teun Custers. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter van Enckevort stelt zich kandidaat voor de functie van secretaris. Hij zal door de 

ledenvergadering in september gekozen moeten worden en benoemd. Berry Jacobs volgt 

in het nieuwe seizoen Marnie Meulendijks op als voorzitter van de jeugdafdeling.  

 

Het E, F en mini toernooi op 24 mei is voor de 25e keer gehouden en is zoals altijd weer 

super geslaagd. Toon van Maris, de grote 

organisator en duizendpoot binnen de 

vereniging, is aan het einde van de dag 

in het zonnetje gezet en uitgeroepen tot 

erelid van SV Someren. Een absoluut 

verdiende benoeming want het toernooi 

geeft elk jaar weer veel speelvreugde 

aan veel jeugdleden. Ook de ouders zijn 

een gretig publiek bij het toernooi. Uit 

handen van de voorzitter van de jeugd, 

Marnie Meulendijks, ontvangt Toon de 

oorkonde. Bloemen zijn er voor Nel, de 

vrouw van Toon. 

 

 

Ook op 24 mei mag Someren A2 zich de 

trotse winnaar noemen van de districtbeker. 

Met een volle bus naar Echt met als 

tegenstander het Limburgse Linne A1, uitslag 

0-2. Een dikverdiende overwinning die goed is 

gevierd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het jaarlijkse Hemelvaarttoernooi, deze keer op 28 mei, kende een ongekende deelname 

van 42 teams. Een prachtige dag met veel sportieve strijd en gezellige teams. De 

organisatie is zoals altijd weer optimaal, dat zit wel goed. Ons clubhuis zit elk jaar 

overvol en menig pintje wordt gedronken. 

 

Op 31 mei horen wij het droevige bericht dat ons lid Willy Kusters op 48-jarige leeftijd is 

overleden. Willy speelde vroeger bij het tweede en was nu donateur en supporter. 



 

 

juni 2014  

 

Nadat het kampioenschap nipt is verloren, krijgt ons vrouwenteam opnieuw de kans om 

zich te lagen gelden. Doordat een team is teruggetrokken mogen de Somerense vrouwen 

op 9 juni gaan spelen in de beslissingswedstrijd tegen Bavel. Tijdens dit duel leveren zij 

een ongekende prestatie en het team promoveert naar de hoofdklasse. Een felicitatie 

vanuit de vereniging, een prachtige prestatie van onze vrouwen! Nadien is er tot in de 

late uurtjes gevierd. 

 

 

 

Op 13 juni overlijdt op 77-jarige leeftijd ons lid Jac Gähler. Jac was een trouwe supporter 

van Someren 1 en 2 en donateur van de vereniging. 

 

In een stampvolle kantine is op 13 juni de kampioenenavond gevierd, altijd weer een 

geweldige clubavond. De teams MB1, F7, E3, C3, C4, A3 en A2 zijn gehuldigd en in het 

zonnetje gezet. De Hans Manders Trofee ging dit jaar naar Max v.d. Schouw. Ook is er 

aandacht voor de geslaagde pupillenscheidsrechters en de afscheidnemende leiders. De 

organisatie door de jeugdcommissie is zoals altijd weer prima. 

 

 
 

De volgende dag wordt door het bestuur aan alle vrijwilligers van de club een avond 

aangeboden als dank voor weer een heel seizoen hard werken. Alle aanwezigen werden 

op ludieke wijze ontvangen door onze recreatiecommissie. Voorafgaand aan deze avond 

zijn 22 jubilarissen gehuldigd. 

 

 

 



 
 

Remy Lammers is 70 jaar lid van onze vereniging en Sjaak van Grootel 50 jaar. 

Daarnaast zijn zeven leden 40 jaar lid en dertien leden 25 jaar lid. Tijdens de 

vrijwilligersavond is het gebruikelijk dat de vrijwilliger van het jaar bekend wordt 

gemaakt. Deze eer viel dit jaar te beurt aan een compleet verraste Jan van den Broek, 

onze clubfotograaf. Jan is altijd van de partij om alles wat onze vereniging aangaat vast 

te leggen op de gevoelige plaat. Voor hem waren er felicitaties en een oorkonde. 

Bloemen waren er voor zijn vrouw Wilma. 

 

 
 

 

juli/augustus 2014 

 

De herinrichting van het parkeerterrein is bijna compleet, de puntjes moeten nog op de i! 

In het najaar zal het terrein officieel in gebruik worden genomen.  

 

Een mooi seizoen is ten einde. Een seizoen dat zich kenmerkt door veel sportiviteit en 

mooie prestaties. Someren 1 eindigt in de competitie op een vijfde plaats, Someren 2 

eveneens op een vijfde plaats en Someren 3 op een zevende plaats. Onze vrouwen 

leveren een prestatie door te promoveren naar de hoofdklasse. De A1 eindigt op een 

tweede plaats en de B1 op een twaalfde plaats. 

 

Een seizoen dat zich ook kenmerkt met veel activiteiten, enthousiaste leden, een actief 

vrijwilligerskorps, prachtige supporters en betrokken sponsoren.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Allemaal hartelijk dank. 

 

 
Someren, september 2014 

 

Mieke Hollanders 


