
Jaarverslag 2015-2016 SV Someren 
 
Inleiding 
Middels teksten en foto’s, nemen we u mee in de tijd van afgelopen jaar, wat er zoal gebeurde bij 
onze club SV Someren. 
 
 
Ontvallen leden 
In het seizoen 2015-2016 zijn ons een drietal leden ontvallen:  
- 1 sept. ’15: Harrie Relou : 

Harrie werd 55 jaar geleden lid van onze vereniging. Hij speelde zo ’n 20 seizoenen in de 
selectie van Someren, waarvan 18 jaar in het eerste elftal. In 1978 werd hij kampioen met 
Someren 1. In de jaren tachtig was Harrie ook leider en 
trainer van de jeugdselectieteams, waaronder A1. 
Later werd hij een trouwe supporter van zijn zoon 
Harld bij Someren 1 en 2. Vanwege zijn ziekte was het 
helaas onmogelijk voor hem om de laatste jaren nog op 
sportpark De Potacker te komen. 
Harrie is slechts 65 jaar geworden. Met zijn overlijden 
verliezen we een echte SV Somerenaar en trouw clublid. 

- 5 jan. ’16: Andre van de Kerkhof: 
André is lid van SV Someren vanaf 1991 en als donateur verbonden aan onze club. Hij is 
slechts 67 jaar mogen worden. 

- 4 feb.’16: Peter Rijntjes: 
Peter Rijntjes is op 77-jarige leeftijd overleden. Hij is ruim 40 jaar lid van SV Someren 
geweest. Peter was de vaste verzorger van Someren 1 van 1975 tot en met 1995. Ook was hij 
een aantal jaren betrokken bij het sportparktoezicht op de maandag- en woensdagavond. Op 
clubavonden was hij een graag geziene gast, die met veel plezier een kaartje legde. Zijn altijd 
terugkerende begroeting “Morrege!” kende iedereen. 

 
 
Geboren 
Diverse leden van de voetbalclub hebben door gezinsuitbreiding, weer gezorgd voor de mogelijke 
toekomstige aanwas van de mini’s:  
 
 
- 26 sept 2015  Dex Kolenberg (Ralf en Sandra Kolenberg) 
- 1 okt 2015   Esmée Nijnens (Marc en Antje Nijnens - Koolen) 
- 6 dec 2015   Tim van Eijk (Jeroen van Eijk en Birgit Jansen)  
- 7 jan 2016   Stef Velings (Pieter Velings en Mariëlle Cuppen) 
- 11 jan 2016  Mees Fleskens (Tim en Nathalie Fleskens) 
- 26 jan 2016  Fleur Wijnen (Dirk en Chantal Wijnen) 
- 27jan 2016   Lise van Bussel (Martien van Bussel en Sabine van Alem) 
- 15 feb 2016  Daan Meeuws (Tommy en Anne Meeuws) 
- 6 mei 2016  Jip van Seggelen (Tim en Lucinda van Seggelen) 
- 11 mei 2016 Raf van Lieshout (Erik en Janneke van Lieshout - van Eijk) 
 
 
 
 
 



September 2015 
3 sept Nieuwe website SV Someren online 
 
Na ruim een jaar van onderzoek, overleg en 
goedkeuring door het bestuur is de nieuwe 
website van onze club een feit en op 3 
september officieel in gebruik genomen, met 
complimenten aan het adres van de commissie 
communicatie. Na een jaar in gebruik te zijn 
geweest, hebben we vele positieve reacties 
mogen vernemen. Ondertussen zijn er ook 
verbeterpunten. Op 8 sept. jl. is er een 
evaluatie geweest en worden de bevindingen 
hiervan in beeld gebracht en dit seizoen 
aangepast. 
 
 
10 sept:   

Richard Aben tekent zijn contract als nieuwe 
trainer van de vrouwen. Hij was  al lang aan de 
slag maar dat moest nog officieel gebeuren. 
Richard volgde hiermee Huub Hendriks op die, 
na twee seizoenen SV Someren, de stap naar de 
heren van 5e klasser SVVH uit Heibloem heeft 
gezet. 
Richard heeft de doelstelling weten te behalen 
in seizoen 2015-2016, namelijk handhaving van 
de VR1 in de hoofdklasse. Een klasse prestatie. 
 
 
 

 
 
13 sept:  
De dames 3 zijn weer eens heel creatief 
op een ludieke manier.  
 
De leidsters Vera en Marina gebruiken een 
mobiele dug-out, tijdens de 1e 
comp.wedstrijd van het seizoen tegen 
Lierop. 
 
In de laatste minuut eindigde deze in een 
gerechtigde overwinning voor de VR3 van 
Someren ; 2-1. 
 
 
 
 
 
 
 



17 sept: Bestuurswisseling tijdens jaarvergadering;  
 
Na 8 jaar heeft Wiljan besloten zijn functie in 
het Dagelijks bestuur (en tevens 
hoofdbestuur) te beëindigen. Zijn benoeming 
tijdens deze avond tot erelid van SV Someren 
was een verrassing voor hem maar is zeker 
verdiend. 
 

 
Als opvolger van Wiljan heeft Carola Kessels zich 
verkiesbaar gesteld voor de functie van bestuurslid 
ledenzaken. Met algemene stemmen en onder 
applaus is Carola gekozen voor deze functie. 
Zij neemt zitting in het Dagelijks bestuur (en 
hoofdbestuur) en neemt tevens de rol van 
vicevoorzitter op zich. 
Frans van Otterdijk is tijdens deze avond officieel benoemd tot bestuurslid van de seniorenafdeling. 
 
20 sept.: Someren - Heeze 

Na de eerste 2 wedstrijden gelijk te hebben 
gespeeld tegen Blerick en Braakhuizen, won SV 
Someren  moeizaam, maar wel verdiend van 
Heeze. Na een geflatteerde 2-0 voorsprong bij 
rust, werd het in de tweede helft  2-1. Nadat de 
gasten hun gevaarlijkste speler met rood naar de 
kant zagen verdwijnen, verzuimden de mannen 
van Jürgen de Haan om de trekker definitief over 
te halen en dus bleef de wedstrijd spannend tot 
het einde toe. 

 
Oktober 2015 
 
1 - 12 okt.: Rabo Clubkascampagne:  
Van 1 oktober tot en met 12 oktober vond de stemperiode van de 
Rabobank Clubkas Campagne plaats. Veel leden van de Rabobank 
en van SV Someren zijn, op verzoek van onze sponsorcommissie, in 
actie gekomen en hebben hun stem uitgebracht op SV Someren. In 
totaal zijn 669 stemmen uitgebracht op onze club. Dit resulteerde in 
een sponsorbedrag van € 2.676,- van de Rabobank. Een fantastisch 
resultaat waarvoor wij onze leden heel erg willen bedanken we zijn 
er trots op dat er zoveel stemmen onze kant op gekomen zijn. 
 
 
 
 
 



17 okt.: Boekel Sport A1 - Someren A1, 4e divisie D 
 
Na een verloren reeks van 3 duels was het voor Someren A1 weer eens tijd voor een overwinning. 
Van Boekel Sport die 3 punten meer hadden en op 
de 6de plaats stonden, had gelijkwaardige 
resultaten gehaald. Er kwamen veel kansen aan de 
kant van Someren. De verdediging stond goed zijn 
mannetje waardoor de aanval ook meer 
vertrouwen kreeg. Een snelle counter leverde de 
0-1. Een mooie pass vervolgens de 0-2. Knullig 
balverlies door Boekel, werd door de A1 
uitgespeeld naar 0-3. 
Door deze overwinning staat SV Someren A1 
gedeeltelijk op de 5de plaats samen met Boekel 
Sport A1. De return op eigen veld in maart, werd overigens gewonnen door Boekel met 0-2. 
 
18 okt.: PSV - Someren 

Op sportpark De Herdgang kwam SV Someren 
voor rust op voorsprong via een doelpunt van Bas 
Boonman. Tien minuten voor tijd kwam PSV op 
gelijke hoogte, maar in blessuretijd scoorde 
invaller Salim Zeroual nog twee keer voor de 
bezoekers. 
Een week eerder zat Someren nog in de hoek 
waar de klappen vallen. Tegen Marvilde hadden 
de mannen van Jürgen de Haan de wedstrijd 
grotendeels onder controle, maar gebrek aan 

scorend vermogen brak het team wederom op.  2-1 Voor de nieuwe koploper Marvilde. 
 
25 okt: Biercantus 
Het Biercantus is een groot succes gebleken qua niet-
voetballend evenement. De ingrediënten zijn; goed en vooral 
gezellig personeel, een geweldige band (De Plusband) en DJ (DJ 
Siard), een super humoristische biercantusleider (Robert van 
Lamoen), en het allerbelangrijkste: heel veel gezellige leden die 

allemaal maar een doel hadden: feest 
vieren. Dat is Biercantus. 
Het was mooi om te zien hoe de sfeer 
onderling is van de diverse teams maar 
nog mooier was het om te kijken naar de 
sfeer van alle leden onderling. Eén grote 
familie. 
 
 
 

 
 
 
 



2 nov.: Diefstal en vernieling in de kleedlokalen 
 
De club wordt opgeschrikt door een grootschalige diefstal en vernieling 
van telefoons en waardevolle spullen uit de kleedkamers. Dit alles 
tijdens de training ondanks dat er toezicht aanwezig was. 
Het bestuur heeft de politie daartoe ingeschakeld en bemiddeld in een 
gezamenlijke aangifte. 
 

Een drietal personen zijn aangemerkt als “betrokken en/of 
schuldig” en op advies van politie hebben deze personen een 
ontzegging gekregen van één jaar tot het sportpark. 
Uiteraard betreurt het bestuur het voorval en overweegt passende 
maatregelen ter voorkoming in toekomst. 
 
 
7 nov.: Uitreiking grote clubactie;  
Op zaterdag 7 november vond de uitreiking van 
de prijswinnaars van de Grote Clubactie plaats. 
De spelers die in de D, E en F afdeling de meest 
loten verkochte werden beloond met een cadeau 
bon en een snoepzak. 
Uit handen van Berry Jacobs kregen de volgende 
kinderen de prijzen uitgereikt. 
D1 Jovi Kissens   18 loten verkocht 
E6 Anne van Zoggel  22 loten verkocht 
E8 Richey Plokker  22 loten verkocht 
F7 Ryan Robins   24 loten verkocht 
 
 
15 nov.: Someren - Wilhelmina '08 
De Cruijffiaanse uitspraak ‘Als je niet scoort, kun je niet winnen’ lijkt op het lijf geschreven van SV 
Someren in de eerste helft van het seizoen 2015-16. In de thuiswedstrijd tegen Wilhelmina’08 uit 
Weert, was Someren heer en meester, maar legio scoringskansen waren niet besteed aan de 
gastheren en dus eindigde de wedstrijd zoals hij begonnen was in 0-0. 
Ook een week eerder, uit tegen de koploper  EFC, kwam Someren niet verder dan 2-2, terwijl het 
zicht op een overwinning er wel degelijk was. 
 
16-17 nov: Controle fietsverlichting 

 
In november worden de dagen weer korter, en is er meer 
regen en wind. Kortom het is weer belangrijk om goed 
gezien te worden op de fiets. Daarom organiseert de 
Commissie Normen en Waarden in samenwerking met 
Veilig verkeer Someren de jaarlijkse fietscontrole. 
Dit doen ze op een ludieke manier, maar vooral effectief. 
Complimenten aan de comm. N&W. 
 
 

23 nov : Webshop gaat live. 
Via de website kunnen de leden voortaan zelf hun kleren en schoenen bestellen in de ledenshop. 
We raden alle leden aan hiervan gebruik te maken en te genieten van extra korting. 
Ook de club krijgt hier nog een bonus van. 



 
25 nov.: Zwarte Pieten-training 
Woensdagavond 25 november 2015 was het weer 
zover. Sinterklaas had zijn zwarte Pieten opdracht 
gegeven om een voetbaltraining te komen geven bij 
SV Someren. Totaal 82 kinderen uit de F-jeugd deden 
leuke voetbalspellen, onder leiding van de zwarte 
Pieten. De zwarte Pieten kwamen helemaal uit 
Madrid, dus die moeten wel kunnen voetballen, zou je 
denken. Helaas waren ze niet zo heel goed, maar ze 
waren wel heel erg leuk en dat is toch het 
belangrijkste. 
 
 
28 nov.: Toernooibeurs uittoernooien jeugd 

 
Elk jaar kunnen de jeugdelftallen zich inschrijven voor een of 
enkele uittoernooien. De toernooiselectie, administratie en 
aanmelding, wordt keurig verzorgd door Nicky Vinken, die dit 
nu sinds enkele seizoenen heeft overgenomen van Toon van 
Maris. 
 

 
29 nov.: Blauw Geel’38 - Someren 2 (Hoofdklasse); 2e wint spectaculaire wedstrijd 
In een wedstrijd waarin Blauw Geel ’38 al snel het initiatief nam, wist Someren haar rug te rechten en 
alsnog met de overwinning aan de haal te gaan. Blauw Geel ’38 kwam twee keer op voorsprong maar 
de jonge groep uit Someren liet zich niet van de wijs brengen en wist tweemaal een achterstand te 
boven te komen om vervolgens aan het langste eind te trekken. Door deze overwinning vindt 
Someren weer enigszins de aansluiting en mag het blijven hopen op een plek bij de top 4. 
Een groot compliment voor heel de groep. Gesteund door de supporters wisten ze te werken als 
leeuwen, te voetballen als profs en plezier uit te stralen als een stel jonge honden. 3 Aspecten die 
niet mogen ontbreken bij een wedstrijd. Strijd en voetbal zijn belangrijk maar plezier is onmisbaar in 
het spelletje. 
 
29 nov.: NWC - Someren ; Kanaalderby 
Evenals vorig seizoen keek SV Someren op sportpark 
’t Root al vroeg tegen een ongelukkige achterstand 
aan. Daarna hadden de Somerenaren het beste van 
het spel en ook de betere kansen, maar de 
nauwkeurigheid in de afronding ontbrak. Bovendien 
hield de NWC-doelman zijn team in de tweede helft 
op de been met enkele uitstekende reddingen. Na 
ruim negentig minuten spelen, stond er weer 1-0 op 
het scorebord voor de oranjehemden. 
 
 
 
 
 
 
 
 



December 2015 
5 dec.: op één dag worden 3 jeugdteams kampioen: 
 
Kampioen F7 (vs. SJVV F4)  

De meeste kinderen van 6,7 en 8 jaar zijn op 
5 dec. bezig met voorbereidingen voor 
Sinterklaas. Echter, op de Potacker maakt F7 
zich op voor de kampioenswedstrijd. Vol in 
de wind en met een onderbezetting weten 
de spelertjes zich met rust een 3-0 
voorsprong te verwerven. Na de rust wordt 
die nog uitgebouwd tot een hele mooie 11-
0. Het feest was compleet. De 3e helft en de 
afterparty was grandioos. 
 
 
 

 
Kampioen F1 (vs. FC Oda F1 uit) in de 
Hoofdklasse D 
 
Ook de F1-spelers slagen erin kampioen te 
worden uit bij Oda F1. Als het na 5 min. al 2-1 
is, stijgt de spanning. Na rust wordt het snel 2-
2 en 2-3. Eén minuut voor einde wordt het 
nog 2-4. De buit is binnen. Feest en 
champagne in de douche volgen en ook een 
rondrit op de platte wagen. 
 
 
Kampioen C4 

 
Door een mooie 4-0 overwinning in de 
uitwedstrijd tegen RKPVV C2 is Someren C4 
ongeslagen kampioen geworden in de 
najaarscompetitie ! Met 6 overwinningen en 
3 gelijke spelen hebben de jongens en 
meiden een fantastische eerste seizoenshelft 
afgesloten.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



6 dec.: Tekenen sponsoren 
Op zondag 6 december 2015 mocht SV Someren een aantal sponsoren begroeten die een 
sponsorcontract kwamen ondertekenen. De ondertekening vond plaats in een goed gevulde 
bestuurskamer voorafgaand aan de 
wedstrijd van Someren 1 tegen de gasten 
uit Weert SV Laar 1. 
Het zijn:  
- Kleeven de Wit nieuwe shirtsponsor 

van Someren F1 
- Truckwash Asten nieuwe 

kledingsponsor van Someren D5 
- OnsCafe Someren nieuwe sponsor van 

Someren 10 
- Cafe d`n Egelantier nieuwe 

shirtsponsor van Someren 13 
- Sportpunt Someren nieuwe 

shirtsponsor van Someren C1. 
 
12 dec: Veteranen ; seizoen gered door klinkende overwinning op Helden ; 4-1. 

 
Het was een waar bombardement op 
de goal van Helden, maar slechts 2 
goals van Martien en Tommy waren 
effectief. De andere kansen/bloopers 
waren een waar genot voor de 
toeschouwers en ook onze 
scheidsrechter René had hierdoor een 
rustige wedstrijd om te fluiten. 
 
 
 
 

 
13 dec.: RPC - Someren 
Someren sluit eerste competitiehelft 
teleurstellend af, met een verlies op RPC. 
 
Een uur lang had Someren het betere van 
het spel tegen RPC, maar de blauw-witten 
slaagden er niet in om de spaarzame kansen 
te verzilveren. In de zestigste minuut kwam 
de thuisclub uit het niets op voorsprong en 
daarna scoorden de Eindhovenaren binnen 
een minuut nog twee keer, 3-0. 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 dec.: Kerstviering 
Donderdag 17 december heeft SV 
Someren weer haar traditionele kerstfeest 
gevierd in een zeer sfeervolle kantine. 
Een avond die in het teken stond van Het 
Gazen Huis. Na een lekkere lunch kon er 
tegen geringe betaling plaatsjes worden 
aangevraagd bij DJ Siard, die achter het 
kippengas de muziek verzorgde. 
Hoofditem was de veiling. Op deze avond 
kon er geboden  
worden op diverse diensten. Dit varieerde 
van; barbecueën op een teamfeest, tot 
massages, vip gast van elftallen tot 
taxichauffeur. 

 
Onder leiding van de veilingmeester 
werd een bedrag voor het te 
bouwen Pannaveldje opgehaald van 
maar liefst € 1500,- . Tussendoor 
was er weer een spetterend 
optreden van de Blue White Five en 
werd de hit Midden in de 
Winternacht weer uit volle borst 
meegezongen. 
Al met al mogen we weer terugzien 
op een zeer geslaagde avond. 
 
 
 

 
20 dec. Beker ; Someren1 - hoofdklasser Oss'20 
Someren strandt in het bekertoernooi. Na negentig minuten 
stond er een 2-2 eindstand op het scorebord. Na 2 missers in de 
strafschoppenserie is Someren uitgeschakeld in 4e ronde 
bekertoernooi. 
 
 
26 dec.: Kersttoernooi afd. E en F 

 
Het jaar werd voor de jongste jeugd 
traditioneel afgesloten met een leuk 
zaalvoetbaltoernooi in de Postel. In 
verschillende teams werd er tegen 
elkaar gestreden in 
competitieverband. 
 
 
 
 

 
 



Januari 2016 
2 jan.: Oliebollentocht 
Zaterdag 2 januari 2016 was het dan weer zover. De jaarlijkse oliebollentocht voor de E en F jeugd 

stond op het programma. Een jaarlijkse 
traditie, waar de jeugd zichtbaar plezier aan 
beleeft. 
De REC heeft weer zijn best gedaan om de 
jongste lichting te vermaken. 

 
 
3 jan.: Nieuwjaarswedstrijd 3-3. 
Voorafgaand aan de Nieuwjaarsreceptie werd ook dit jaar een wedstrijd gespeeld tussen de 
leiders/trainers van de mini/F/E en D afdelingen. 
Deze editie met zeer gemêleerde 
teams, het verschil met de jongste en 
de oudste speler betrof liefst 46 jaar. Dit 
was overigens niet te zien op het veld. 
Waar de één het moest hebben van zijn 
snelheid of traptechniek compenseerde 
de ander dit met zijn ervaring of 
spelinzicht. 
Het was een leuke en sportieve 
wedstrijd waar onderlinge duels 
fanatiek werden uitgevochten en 
gecreëerde kansen overeenkwamen. 
Mooie akties, goed samenspel, 
countervoetbal afgewisseld met 
schoten op doel met geweldige 
reddingen en schitterende doelpunten. 
 
3 jan.: Nieuwjaarsreceptie 

Binnen onze vereniging is op 3 januari het 
nieuwe jaar begonnen met de traditionele 
nieuwjaarsreceptie. Een gezellig samenzijn 
van leden met partner, waar iedereen volop 
de gelegenheid heeft om elkaar een goed 
jaar toe te wensen. Dit alles onder de goede 
zorgen van onze recreatiecommissie en 
kantinebeheerders Ell en Hein met 
personeel. Later op de middag volgde een 
optreden van tonprater Andy Marcelissen die 
de sfeer compleet maakte met daarna een 
happy hour! 



Tijdens deze middag werd bekend gemaakt 
dat Jürgen de Haan ook in seizoen 2016-
2017 de hoofdtrainer van SV Someren zal 
zijn. Jürgen laat zich zien en onderscheidt 
zich als een trainer met drive, visie en de 
absolute wil om spelers beter te maken. 
Ook heeft hij veel aandacht voor de jeugd. 
Zijn persoonlijkheid, heldere communicatie 
en enthousiasme daarbij opgeteld, heeft er 
toe geleid dat het bestuur en de trainer een 
nieuw contract zijn overeengekomen. 
 
 
 
 
24 jan. : Someren VR1 spelen gelijk tegen het Duitse Borussia Mönchengladbach 

De Somerense vrouwen speelden een mooie 
wedstrijd in de voorbereiding op de tweede helft 
van de competitie, namelijk tegen Borussia 
Mönchengladbach. Dit team speelt in de 2e 
Bundesliga en stond op een mooie 3e plaats 
achter Hoffenheim en Bayern München II. 
Al na 44 sec. kwamen de vrouwen van Someren 
op een 0-1 voorsprong. 
In de 15e minuut kwam 
BMG langszij. Een bal 
die in eerste instantie 
perfect gered werd 

door de Somerense doelvrouw Lindsey Stultiëns, was in tweede instantie 
een niet te missen kans voor een oplettende BMG speelster. 
In de tweede helft was het BMG die het spel maakte. Hier was te zien dat 
we met een echte topclub te maken hadden. BMG was voetballend de 
betere ploeg, maar het was de verdienste van de Somerense vrouwen, die 
met hard knokken er voor zorgden, dat het niet tot echte hele grote kansen 
leidde. Het was een zeer nuttige en leuke oefenwedstrijd. Ook voor de vele 
Somerense  supporters die meegereisd waren naar Mönchengladbach. 
 
Februari 2016 
14 feb.: Someren - Rood Wit V 

Het begint een eentonig verhaal 
te worden: SV Someren behoort 
voetbaltechnisch gezien tot de 
betere teams in de 2e klasse, 
maar slaagt er maar niet in om het 
wekelijkse veldoverwicht om te 
zetten in doelpunten.  Ook tegen 
koploper Rood Wit Veldhoven 
hadden de blauw-witten het 
betere van het spel én de betere 
kansen, maar na negentig 
minuten stonden de Somerenaren 
toch weer met lege handen, 0-2. 



Een week later kunnen we deze uitspraak gelukkig weer intrekken. Someren behaalde een 
overwinning op RKVVO, maar moeizaam. Na een 0-0 ruststand werd het uiteindelijk 1-2 voor de 
blauwwitten. 
 
Maart 2016 
6 mrt.: Someren3 – Eijsden 2, 1e klasse 
De derde wedstrijd na de winterstop was Eijsden 2 de tegenstander van Someren 3. 
De gasten uit het diepe Limburg bezette de laatste plaats dus alleen winst telde. Maar de Limburgers 
hadden al meer doelpunten gemaakt 
dan Someren die op de 5de plaats staat. 
Met goed voetbal was het wachten op 
kansen. Uit een voorzet van de 
linkerkant van Max van Santvoort wist 
Dirk Maas met veel wilskracht voor de 
man te komen en tikte zo de 1-0 
binnen. Met goed vertrouwen zetten 
Someren de druk door. Uit een 
ouderwetse blinde bal naar voren van 
een middenvelder viel de bal pardoes 
voor de voeten van Stijn Sanders die 
één op één met de keeper koelbloedig 
de bal over de keeper lepelde in het 
netje 2-0. In de tweede helft was de 
opdracht snel de 3-0 maken. Maar dit pakte echter anders uit. Na een 2-1 gingen de bezoekers 
achter één op één spelen en daar profiteerde Someren van. Max en 3e keer Stijn, in de laatste 
minuut, maakten resp. 3-1 en 4-1. 
 
6 mrt.: Someren - Marvilde 
De thuisclub leverde een topprestatie door met 5-1 te winnen van Marvilde (de nummer twee van de 

ranglijst). De overwinning was des te 
opmerkelijker, omdat Someren bijna een uur 
met tien man speelde. Na een 1-1 ruststand 
counterde het team van Jürgen de Haan naar 
een verrassende, maar verdiende 5-1 zege. 
Met deze knappe overwinning neemt 
Someren revanche voor de geflatteerde 2-1 
nederlaag in de heenwedstrijd en begint het 
overtuigend aan de derde periode. 
 
 

 
13 mrt.: Someren - PSV 
 
Voor de derde keer op rij. wist 
Someren te winnen en werd PSV 
verslagen met 2-0. 
Someren had veel balbezit en speelde 
goed combinatievoetbal. 
 
 
 
 



April 2016 
3 apr.: Someren-EFC 
Someren declasseert koploper met 4-0. De thuisclub won eenvoudig van koploper EFC. 

Bij rust was het al 3-0 voor de blauw-
witten. In het tweede bedrijf 
schakelde Someren een tandje terug, 
maar het wist in de slotfase nog 
eenmaal te scoren. 
EFC blijft echter koploper in de 2e 
klasse F, want diverse achtervolgers 
leden ook puntverlies. Someren gaat 
dankzij deze overwinning aan de 
leiding in de derde periode.  
 
 

 
10 apr: Frühlingfest 
Zondag 10 april was het dan weer zover. 
Onder een toepasselijk voorjaarszonnetje 
vond “das zweite” Fruhlingsfest plaats in de 
kantine van SV Someren. Voor deze 
gelegenheid was de kantine omgetoverd tot 
een Duitse Bierstube, compleet met 
Bayerische vlaggen, personeel in Dirndls, 

biertafels en natuurlijk de nodige Duitse Schlagers. 
In onze “Bierstube” was het gezellig druk en de 
bezoekers genoten van de typisch Duitse 
gewoontes, zoals pullen bier, Ayinger weissbier en 
Bratwurst. Naarmate het feest vorderde werd de 
stemming beter. In een gemoedelijke sfeer werd er 
volop meegezongen en gefeest. Alles bij elkaar 

kunnen we terug kijken op een geslaagd feest, dat voor herhaling vatbaar is. 
 
20 apr.: Mini's voetbaldiploma uitreiking 
Het hele jaar hebben een 16-tal spelertjes hard getraind om dit fel begeerde diploma te kunnen 
behalen. Buiten de technische vaardigheden 
wordt ook nauwlettend naar goed gedrag, 
vriendelijkheid, netheid en zeker geen pesten 
gekeken. 
Onder de bezielende leiding van de bekende 
trainers, hebben zij dit kunnen waarmaken. 
Op maandag 16 mei, voorafgaand aan de 
wedstrijd Someren 1 - NWC 1, hebben zij trots 
hun felbegeerd Voetbaldiploma mogen 
presenteren. 
Zenuwachtig stonden onze kleine mannekes 
met hun prachtige diploma ‘s in de handen te 
glimlachen van oor tot teen.  



 
24 apr.: Someren - RPC  
Dankzij twee prachtige doelpunten won de thuisclub met 2-0 van het Eindhovense RPC. De 

Somerense aanvalsdrift luwde na de 2-0 
voorsprong. RPC nam het initiatief over 
en de thuisclub kwam goed weg. Someren 
is bezig aan een imposante inhaalrace: uit 
de laatste zeven wedstrijden behaalden 
de blauw-witten negentien punten en 
daarmee stijgen ze naar de tweede plaats 
op de ranglijst. Bovendien gaan ze aan de 
leiding in de derde periode. 
 
 

 
Mei 2016 
1 mei: Blerick - Someren 
In Blerick kwam er een einde aan de lange zegereeks van Someren. De blauw-witten zakten na rust 
figuurlijk door het ijs. Ze speelden een prima eerste 
helft en leidden halverwege verdiend met 0-1, maar 
in de tweede helft waren de rollen omgekeerd. Het 
werd uiteindelijk 3-1 voor Blerick. 

Door het teleurstellende verlies duikelt 
Someren van de tweede naar de vijfde plek in 
de 2e klasse F. Het team gaat nog wel aan de 
leiding in de derde periode. 
 

 
5 mei: Hemelvaarttoernooi 
 
Onder stralende weersomstandigheden werd 
bij SV Someren voor de 11e keer het 
traditionele Hemelvaarttoernooi gespeeld. 
Totaal deden 62 teams mee, in de categorieën 
Dames, Familie en recreatie. Dit resulteerde 
in totaal 175 wedstrijden op 8 verschillende 
velden. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Wederom complimenten aan de 
recreatiecommissie en Ell en haar staf, voor het 
organiseren van het hemelvaarttoernooi, welke 
o zo belangrijk voor de club. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 mei: Someren - NWC Kanaalderby 
De Kanaalderby, voor 1500 toeschouwers, werd 
eigenlijk  nooit een echte derby. Een matige eerste 
helft werd afgesloten met een 2-0 stand voor Someren 

en kort voor het einde werd de stand op 3-0 
bepaald en was de 3e periodetitel voor 
Someren binnen. De ploeg kan zich gaan 
opmaken voor de nacompetitie voor 
promotie naar de 1e klasse. 
 

 
Speler van het Jaar 
Na de wedstrijd tegen NWC werd de speler van het jaar bekend gemaakt: 
 

1. Salim Zeroual 
 

2. Rowel Deelen 
 

3. Stijn Kusters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 mei: Walking Football 
Vooraf aan de wedstrijd Someren-NWC, werd er een toernooitje georganiseerd voor Walking 

Football. 
 
Dit is voetbal voor 50+ waarbij niet gerend 
mag worden en enkele andere aangepaste 
regels. 

 
De wedstrijd werd op een ludieke manier ingevuld 
en gespeeld. 
 
 
 
22 mei Someren - Sarto ; de eerste nacompetitieronde 
Someren begon de wedstrijd met een gehavend team vanwege de zieke Maarten en 4 
geblesseerden. Someren behaalde toch een zwaarbevochten zege op het Tilburgse Sarto. Na de 1-0 

voorsprong werden de blauw-
witten flink onder druk gezet. 
Invaller-doelman Tim Vinken, 
normaliter keepend in het 
derde elftal, trok de 
overwinning over de streep 
met enkele uitstekende 
reddingen. 
Een week later in de return 
wist Someren overtuigend te 
winnen met 1-3. 
Op naar de halve finale van de 
nacompetitie. 

 
28 mei: E,F-mini-toernooi 
Zaterdag 28 mei stond De Potacker 
weer in het teken van het jaarlijkse E, 
F en Mini-toernooi. Dit jaar waren er 
maar liefst 98 deelnemende teams. 
De deelnemende teams komen uit 
Brabant, Limburg en zelfs  Noord-
Holland. SV Someren staat wat dat 
betreft goed op de kaart. 
Toon van Otterdijk en Mike Aarts 
hebben samen met veel vrijwilligers 
dit toernooi weer geweldig 
georganiseerd. 
 



Het E, F en Mini-toernooi staat vooral in het teken van sportiviteit en gezelligheid. Bij deze spelers en 
speelsters staat de prestatie nog niet voorop, maar is het leren van het spel van groter belang en 
staan spelplezier en beleving centraal. Ook het leren rekening te houden met het meedoen met een 
groep is van wezenlijk belang. Elke speler krijgt na afloop een mooie herinnering als deelnemer aan 
het toernooi. Voor de teams die als eerste en tweede eindigen in elke poule, is een fraaie beker de 
beloning.  
 
27-29 mei E-jeugdkamp 2016 
Dit jaar is er voor het eerst sinds 2011 weer een E-jeugdkamp georganiseerd. Als onderdeel van het 

kamp, heeft de E uiteraard ook 
meegedaan aan het E,F-mini-
toernooi. 
Ondanks de slechte 
weersvoorspellingen en dat de 
worst voor Klara op de barbecue 
lag, hebben ze mooi weer gehad 
en is het een gezellig en leuk E-
jeugdkamp geworden. Iets om 
met plezier naar terug te kijken. 
Hartstikke leuk dat deze activiteit 
is opgepikt door leden van 
jeugdbestuur, trainers, leiders en 
ouders, die dit mogelijk hebben 
gemaakt. 

 
29 mei WSC-Someren ; de tweede 
nacomp.ronde 
In de tweede ronde van de nacompetitie 
speelde Someren in Waalwijk een zeer matige 
eerste helft. De blauw-witten kwamen uit het 
niets op 0-1, maar dankzij twee doelpunten van 
WSC, ging WSC met een verdiende voorsprong 
de rust in. Toen de thuisclub na een uur spelen 
met tien man verder moest, ging Someren 
furieus op zoek naar de gelijkmaker. De stand 
bleef echter 2-1 voor de gastheren. 
 
 
Juni 2016 
2 jun: Someren-WSC ; return nacomp.  

Someren na thriller in finale: SV Someren gaat 
voor een plek in de eerste klasse. Op 
sportpark De Potacker werd na strafschoppen 
gewonnen van WSC Waalwijk. Dat het op 
strafschoppen aankwam, had de thuisclub 
grotendeels aan zichzelf te wijten. Tot de 
88ste minuut stond Someren namelijk op een 
3-0 voorsprong dankzij drie fraaie doelpunten 
van Freek van Bussel. In de slotminuten 
kwamen de bezoekers terug tot 3-2. Omdat 
de eerste wedstrijd eindigde in 2-1 was een 
verlenging noodzakelijk. In de extra tijd werd 



niet meer gescoord, dus moesten strafschoppen de beslissing brengen. Someren benutte alle 
penalty’s, terwijl WSC er een miste. 
Someren speelt hierdoor op zondag 5 juni  op het terrein van Rood Wit Veldhoven tegen EFC uit 
Eersel voor een plek in de eerste klasse. 
 
3 jun: Kampioenenavond 
Kampioenen SV Someren gehuldigd! 

 
Onder grote belangstelling van 
ouders, broers en zussen, 
opa’s en oma’s en vrienden 
zijn de kampioenen van SV 
Someren gehuldigd. 
Bij de pupillen was de F-
afdeling dit jaar de 
hofleverancier van de 
kampioenen met de F8, F7 (2x) 
en de F1. 
Bij de junioren waren dit jaar 
ook nog 2 teams kampioen 
geworden, namelijk de C4 en 
de B3 zelfs 2 maal. 
 

 
 
Verder is de Hans Manders wisseltrofee 
uitgereikt: voor de A-afdeling was dit 
Thijs van de Laar, B-afdeling: Tim van de 
Laar, C-afdeling: Rick Hilhorst, D-
afdeling: Kevin van de Voort en de E-
afdeling Ties van den Boomen. De 
winnaar van de Hans Manders 
wisseltrofee is geworden: Rick Hilhorst. 
 
 
 
 
 
 

Tijdens de avond is ook het bedrag 
bekend gemaakt wat de actie “Scoren 
voor de Club” heeft opgeleverd. De jeugd 
heeft door hard te werken, een mooi 
bedrag opgehaald met deze actie, 
namelijk € 1.574,-. Mooie inzet van de 
jeugdafdeling onder aanvoering van de JC 
met name Claudia Fondon! De 
organisatie van deze actie werd geleid 
door de actiecommissie in samenwerking 
met de sponsorcommissie, waarvoor 
speciaal dank aan Annie van Otterdijk en 
Janny Bukkems. 



Het bedrag komt ten goede aan de realisatie van het pannaveldje. 
De tussenstand van de actie-opbrengsten ten behoeve van het pannaveld, komt hiermee op ruim € 
16.000,-. 
 
Tevens is er afscheid genomen van trainers/leiders en vrijwilligers, en zijn ook onze 4 nieuwe 
scheidsrechters in het zonnetje gezet. 
 
 
3 jun: VUT jubileum 25 jaar 
We schrijven het jaar 1991. Een 
actieve groep van 60+ers binnen 
onze club gaat aan de slag om de 
dagelijkse werkzaamheden 
gezamenlijk aan te pakken. Nu, na 
25 jaar, zijn onze Vutters nog steeds 
volop actief en vormen een hechte 
groep binnen de club. Niet alle 
Vutters van het eerste uur zijn er 
nog, maar de overleden leden 
worden binnen de groep niet 
vergeten. 
 
Vut-club (Vut-ploeg) maakt 
onderdeel uit van de commissie 
facilitaire zaken. Binnen deze 
commissie werken zij grotendeels 
zelfstandig. Een groot deel van de dagelijkse werkzaamheden komt op hun conto. De kleine 
reparaties, het onderhoud, ondersteuning bij bouwwerkzaamheden, het wekelijks vegen van 
stoepen, het schoonhouden van de tribune, het gereed maken van de velden, de 
onderhoudswerkzaamheden in de kleedlokalen, het vegen van de bladeren en zo al niet meer! Al 
vroeg zijn ze op de dinsdagochtend allemaal aanwezig en ieder draagt zijn steentje bij. 
Om 10.00 uur is er koffie in de kantine en wordt er een gezellig praatje gemaakt want het sociale 
aspect is binnen de groep heel belangrijk. Daarnaast is menigeen ook gedurende de week regelmatig 
op De Potacker te vinden! 
 
De groep heeft het 25-jarig bestaan informeel gevierd op 3 juni met een bezoek aan de Bavaria 
brouwerij. Als afsluiting van de dag staat het jaarlijkse etentje gepland. 
Onze vutters willen nog lange tijd als groep samenwerken. Nieuwe aanwinst is natuurlijk hun grote 
wens! Kom gerust een kijkje nemen, ook jongeren die tijd en zin hebben zijn van harte welkom! 
Schroom niet, het is er gezellig en de saamhorigheid is groot. 
 
Als bestuur bedanken we alle Vutters voor hun inzet en loyaliteit aan de club. Wat zou SV Someren 
zijn zonder de Vut-ploeg! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 jun: Jubilarissen en Vrijwilligersavond 
 

Voetbalvereniging SV 
Someren huldigde op 4 
juni jl. weer een 27-tal 
jubilarissen.  
Speciale aandacht was er 
voor twee jubilarissen, Jan 
van Houts die 60 jaar lid is 
en Jo van Seggelen 50 jaar 
lid van de vereniging. Ook 
de negen 40-jarige en 
zestien 25-jarige 
jubilarissen zijn in ’t 
zonnetje gezet. Vanuit de 
vereniging felicitaties voor 
alle jubilarissen! 
 

 
4 jun: Vrijwilliger van het Jaar 
Zoals gebruikelijk wordt op deze avond ook de Vrijwilliger van het 
Jaar bekend gemaakt. Deze eervolle benoeming tot Vrijwilliger 
van het Jaar viel te beurt aan Harrie Boerekamp, die dit absoluut 
heeft verdiend. Harrie kwam in 1952 als 12-jarige leeftijd bij de 
club en doorliep de jeugdelftallen. Daarna speelde hij bij de 
senioren in het tweede en eerste elftal en later bij de veteranen. 
Harrie was jarenlang lid van de materialen- en terreincommissie 
en hielp vaak bij bouwwerkzaamheden op de club. Samen met 
zijn hond is hij verantwoordelijk voor het terugvinden van talloze 
ballen in de omgeving van ons sportpark. 
 
Sinds 1996 is Harrie actief als trainer op de woensdagmiddag bij 
de E-tjes en F-jes. Daarbij is hij tevens verantwoordelijk voor de 
materialen. Sinds 2011 is Harrie samen met Broer Hilverda 
intensief betrokken bij de mini ’s. 
 
 
5 jun: Finale nacomp.: EFC - Someren, te Rood Wit Veldhoven 
In een meer spannende dan hoogstaande finalewedstrijd kwam EFC in de blessuretijd van de eerste 

helft op voorsprong. In de tweede helft 
ging Someren op jacht naar de 
gelijkmaker en werd EFC meer en meer 
onder druk gezet. Na een uur spelen 
werd het uiteindelijk toch 1-1. De vrije 
trap van Mike Kusters was afgemeten en 
de kopbal van Niels Schweren hard en 
onhoudbaar. 
In een ware slijtageslag won Someren via 
strafschoppen van EFC uit Eersel. 
Na de reguliere speeltijd stond er een 1-1 
stand op het scorebord. In de verlenging 
werd er niet meer gescoord.  



Someren nam de noodzakelijke 
strafschoppen beter dan de 
moegestreden Eerselnaren en zodoende 

keren de blauw-witten na één seizoen 
afwezigheid weer terug in de eerste klasse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 jun: Promotiefeest 
Op sportpark De Potacker werden 
alle spelers en de leden van de 
technische staf gehuldigd door een 
grote supportersschare. Een voor 
een werden de winnaars naar het 
podium geroepen en toegezongen.  
Ook de in augustus 2015 overleden 
Huubke Raijmakers en het tweede 
elftal werden in de huldiging 
betrokken. 
 
 
 
 

Promotie naar 1
e
 klasse 



Omstreeks 21.30 uur verscheen de 
welbekende platte kar ten tonele en na 
een mooie tocht kreeg het feest een 
vervolg in het centrum van Someren. 
 

 
 
 
 
 
Juli 2016 
 
26 jul: Afscheid Noud van Lieshout bij de kiencommissie 
37 Jaar is hij een vertrouwd gezicht geweest bij de kiencommissie. Als lid van de 
Kiencommissie zorgde hij er altijd voor dat alle nummers duidelijk en correct werden 
afgeroepen. Daarnaast zette hij zich verder in binnen deze, 
het gehele jaar door, actieve commissie. Dat mag wel eens 
gezegd worden. Deze commissie zorgt stilletjes op de 
achtergrond ervoor dat op elke dinsdagavond een grote 
groep mensen, vooral oudere dames, kan genieten van een avondje kienen. Dit is voor 
hen een uitje. Hierdoor komt er toch een aanzienlijke bijdrage binnen in de clubkas. 
 
Augustus 2016 
 
Het seizoen 2015-2016 is afgesloten. Een seizoen dat zich kenmerkt met betrokken en sportieve 
spelers, geweldige vrijwilligers waarop we nooit tevergeefs een beroep doen, enthousiaste 
supporters en sponsoren die onze vereniging een warm hart toedragen. Allemaal hartelijk dank voor 
jullie bijdrage: 
 

- Jeugd (comm.-leiders-trainers) 
- Senioren (comm.-staf-leiders-trainers-scheidsr./VTC/verzorging/EHBO) 
- Kantine personeel  
- Fondsenwerving en sponsorcomm. (entree) 
- Kiencommissie 
- Actiecommissie 
- Ledenadm. 
- Recreatiecomm. 
- Communicatie 
- Alg. ledenzaken (ledenattenties / Normen en Waarden) 
- Fac.Zaken (velden/gebouwen/mat./VUT, enz.) 
- Toezichthouders 
- en andere functionarissen en betrokken familieleden. 
- DB en HB 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor verslag, 
 
Secretaris SV Someren 
Peter van Enckevort 
 
================================================ 

Waar zouden we zijn  
zonder al die vrijwilligers? 

Allen hartelijk dank. 


