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Someren, oktober 2018 

SV Someren, jaarverslag 2017-2018  
 
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. 
 
Allereerst de ledenzaken. 
 
Ontvallen leden 
In het seizoen 2017-2018 zijn diverse leden ontvallen en moesten we triest nieuws 
ontvangen: 
- 6 dec.: Jan van de Laar 
Op 6 december 2017  is Jan van de Laar overleden in de leeftijd van 78 jaar.  
Jan is 66 jaar lid van SV Someren geweest. Hij werd lid in 1951 en speelde jarenlang in de 
selectie. Samen met Jan Loomans, Piet Boerekamps, Toon v. Eijk, Frans v. Bogget en Piet v. 
Eijk vormde hij een schitterende voorhoede waar iedereen bang van was. In het seizoen 
1958-1959 werd hij kampioen met het 2e elftal. Daarna speelde Jan ook nog jarenlang in het 
1e elftal. 
Na zijn actieve voetbalcarrière zagen we Jan nog vaak als supporter langs de lijn bij 
wedstrijden van ons 1e elftal. 
 
- 19 jan.: Kees Vinken 
Op 19 januari 2018 is Kees Vinken, in de leeftijd van 60 jaar, overleden. 
In het verleden zijn Kees, en zijn vrouw Netty, werkzaam geweest als kantinebeheerders van 
SV Someren. 
Vanaf 2005 is Kees als vrijwilliger bij SV Someren 
betrokken als leider van een seniorenelftal. 
Aanvankelijk van het negende elftal en vanaf 2012 van 
Someren 7. 
 
- 15 feb.: Thea Raijmakers 
Op 15 februari 2018 is ons clublid Thea Raijmakers 
overleden. 
Thea is 69 jaar geworden en was bijna 37 jaar lid van 
onze vereniging. 
Gedurende deze periode was ze vooral heel actief binnen de jeugdafdeling maar nam 
daarnaast ook andere taken voor haar rekening. Zo was ze actief als animator van de 
spelenmiddagen om spelers te werven en was ze lid van de jubileumcommissie “50 jaar 
jeugdvoetbal SV Someren”. 
Samen met Martien heeft Thea ook jarenlang de Lotto en toto gecoördineerd en speelde ze 
een belangrijke rol in de periode dat Martien kantinebeheerder was. 
In 1999 is Thea benoemd tot erelid van SV Someren. 
Na enkele jaren afwezigheid nam Thea vanaf het begin van dit seizoen de taak van 
ledenadministrateur voor haar rekening. Dit bleek helaas van korte duur. 
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- 28 juli: Jos Hollanders 
Een ander treurig bericht ontvingen wij op 28 juli 2018 toen het nieuws kwam dat Jos 
Hollanders is overleden. Jos heeft de leeftijd bereikt van slechts 63 jaar. Hij is in 1993 lid 
geworden van SV Someren als donateur. 
Hij was een trouwe supporter tijdens wedstrijden van het 1e elftal. 
Vanaf 1999 is Jos lid geweest van de Vut-club. 
Zijn gezondheid liet al geruime tijd te wensen over en mede daarom kon Jos dit jaar niet 
aanwezig zijn om gehuldigd te worden toen hij 25 
jaar lid was. 
 
- 2 aug.: Herman van Kollenburg 
Op donderdag 2 augustus 2018 overleed Herman 
van Kollenburg. Hij werd lid van onze vereniging in 1981 en ontpopte zich in de loop der 
jaren tot een zeer actief lid. Hij was o.a. trainer van de damesafdeling en vele jaren 
clubscheidsrechter, maar zijn hart lag met name bij de jeugdafdeling. Vele jaren was Herman 
jeugdleider en jeugdtrainer en ook bestuurlijk leverde hij een belangrijke bijdrage. Hij was 
vicevoorzitter van de jeugdcommissie en jarenlang groepsleider van de C-afdeling. In 2001 
werd hij jeugdcoördinator, dit in combinatie met deelname aan de commissie 
voetbaltechnische zaken. Als vertegenwoordiger van de jeugdcommissie heeft hij lange tijd 
de wedstrijdverslagen van alle jeugdteams voor het clubblad verzorgd, door de jaren heen 
een niet geringe taak. Vanaf 2005 was Herman ook lid van de Vut-club. 
Voor zijn vele verdiensten ontving Herman in 1998 ‘D’n Opsteker’ en in 2010 werd hij 
benoemd tot Lid van Verdienste.  
 
Geboren 

- Diverse leden van de voetbalclub hebben, door gezinsuitbreiding, weer gezorgd voor de 
mogelijke toekomstige aanwas van de mini’s:  
 
5 feb.: Liene van den Broek 
Liene is de dochter van Frank en Theike van den Broek. Frank is speler van Someren 8. 
 
21 feb.: Dries Meeuws: 
Dries is de zoon van Ruud Meeuws en Lieke Wijnen. Ruud is speler van Someren 4. 
 
4 maart: Mex Lemmens: 
Mex is de zoon van Sjef en Loes Lemmens - van den 
Tillaar. Sjef is speler van Someren 7 en was afgelopen 
seizoen TAC van de afdeling JO19-JO17. 
 
12 maart: Lex van den Hurk 
Lex is de zoon van Geert van den Hurk en Ingrid 
Leenders. Geert is speler van Someren 11. 
 
22 maart: Luus van Seggelen 
Luus is de dochter van Tim en Lucinda van Seggelen en het zusje van Jip. 
Tim is trainer van Someren 2.  
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Ledenaantal 
Bij aanvang van seizoen 2018-2019 zijn we een trotse club met bijna 1.300 leden. 
Het aantal leden blijft de afgelopen jaren op een gelijkwaardig niveau. 

Echter, als we naar het aantal leden per leeftijdcat. kijken in de loop der jaren, zien we 
enkele opvallende trends: 
- het aantal jeugdleden Onder 10 jaar neemt licht af, terwijl het aantal leden Onder 20 jaar 
zelfs sterk afneemt de laatste jaren. 
- het aantal leden 61+ vertoont een sterk stijgende lijn. 
 
Speerpunten van het bestuur 
Waaraan heeft het bestuur het afgelopen seizoen o.a. aandacht aan besteed? 
 
- VTC 
VTC is in haar nieuwe organisatievorm gestart en is direct aan haar doelstelling gaan werken 
om de jeugdopleiding naar een hoger plan te brengen. Daarbij zijn er op gestructureerde 
wijze besprekingen gevoerd met bestuur, coördinatoren, trainers, spelers en ook ouders. Dit 
heeft geleid tot een veranderde indeling van spelers, aanstelling van trainers, aanpassingen 
in de VTC-organisatie en de start van nieuwe functionarissen. 

De 5 eigen trainers die de UEFA-C-Youth cursus van 
KNVB hebben gevolgd, hebben weliswaar veel geleerd, 
wat ze ook direct kunnen toepassen, maar van de 5 
trainers hebben er slechts 3 hun trainersdiploma 
gehaald, waarvan 1 trainer ook nog direct is vertrokken. 
Met de interne opleidingsactiviteiten is overigens ook 

een enthousiaste start gemaakt, bijvoorbeeld door een trainersdag in januari te laten 
plaatsvinden. Tenslotte is er een beslissing genomen over een nieuw Spelervolg- en 
oefenstofsysteem en is er een trainer-volgsysteem gemaakt, hetgeen op dit moment 
navolging geniet. 
 
- Vrouwenvoetbal 
Bij het vrouwenvoetbal stond het afgelopen jaar het neerzetten van een stabiele structuur 
en organisatie binnen SV Someren, in samenwerking met NWC, in het teken. Door de inzet 
van de besturen en begeleidingsstaf van Vrouwenteams is er een goede samenwerking 
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ontstaan, waarbij het doel om alle speelsters op hun eigen niveau en met veel plezier te 
laten voetballen is gehaald. Dat in een samenwerking tussen 2 verenigingen ook de soms 
grote verschillen tussen 2 verenigingen naar boven komen, wordt geïllustreerd door het 
aspect kleding, waarin overeenstemming te lang op zich heeft laten wachten, ondanks dat 
kleurkeuze van het nieuwe tenue geen probleem vormde. SV Someren en NWC zetten de 
goede samenwerking echter gewoon door, waarbij Vrouwen 1, 3 en Veterinnen in Someren 
en Vrouwen 2 en 4 hun wedstrijden in Asten spelen. Over de samenwerking op het gebied 
van Meisjesvoetbal zijn in het afgelopen jaar nog geen verdere veranderingen doorgevoerd, 
zodat SV Someren haar meisjes, zoals gebruikelijk, bij de jongens heeft ingedeeld.          
 
- Groenvoorziening 
Doelstelling van SV Someren is om het werk van bladruimen minstens gehalveerd te zien 
(van +/- 1.000 naar 500 uur). Om dit probleem te verhelpen, heeft SV Someren ingezet op 
aanpassing van de groenvoorziening. De gemeente is hierin meegegaan en is hiervoor met 
een plan gekomen, waarbij het huidige bomenbestand van 247 stuks zal worden gehalveerd; 
er gaan 125 bomen weg. 
Op deze manier krijgen de overgebleven 122 bomen ruimte om nog de nodige jaren mee te 
kunnen gaan, omdat ze 
kwalitatief nog in een 
voldoende tot goede staat 
verkeren. 
De meeste bomen die er 
staan zijn eiken en beuken, 
en dit zijn beiden 
boomsoorten die heel erg 
oud kunnen worden, mits ze 
de ruimte krijgen. 
De verwachting is dat de 
bomen die blijven staan zich 
dusdanig herstellen dat de 
ontstane “gaten” van de 
gekapte bomen na een 
aantal jaren niet meer 
opvallen. 
 
- Pannaveld 
Op de vorige jaarvergadering is medegedeeld dat de financiële middelen voorhanden zijn, 
maar ook dat realisatie een zorgvuldig proces is in samenspraak met de gemeente. 
De gemeente heeft in eerste instantie de voorkeurslocatie naast de bestuurskamer 
afgekeurd, daar er dan 2 bomen gekapt dienen te worden. Deze bomen staan helaas niet op 
het kapplan van groenvoorziening, anders was het gemakkelijker geweest. Het afgelopen 
seizoen heeft in het teken gestaan van wachten op wederzijdse reacties waarbij de 
verkiezingen ook nog vertraging opgeleverd hebben in dit onderhandelingsproces. 
 
- Kleedlokalen 
Het renovatieplan van de gemeente zag er goed uit, echter de club kan het niet in eigen 
beheer uitvoeren voor het beschikbare geld, is later gebleken. We willen 
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meewerken/meedenken in de uitvoering. De kleedlokalen zijn immers van de gemeente. Het 
bestuur heeft daarom moeten aangeven aan de gemeente dat we afzien van realisatie in 
eigen beheer. Consequentie is wel dat we geen invloed meer kunnen uitoefenen in 
materiaal- en uitvoeringskeuzes.  
De gemeente gaat, vooralsnog, over tot uitvoering van renovatie in zomerstop 2019. 
 
Andere aspecten in chronologische volgorde: 
 
September 2017 
30 sept.: Kanaalderby Someren-NWC 
In een matige derby heeft SV Someren met 
minimaal verschil gewonnen van buurman 
NWC. 
Voor rust was NWC sterker, maar in 2e helft 
startte Someren met meer passie en strijd. 
Freek van Bussel bekroonde zich met een rake 
vrije trap tot matchwinnaar. 
 
Oktober 2017 
Ivo Veltrop wordt en blijft trainer Vrouwen 
Vanaf seizoen 2017-2018 is Ivo Veltrop, geen onbekende bij SV Someren, de nieuwe 
hoofdtrainer van Vrouwen 1. De selectie van de Vrouwen bestaat uit dames van Someren en 

NWC, ontstaan uit het 
samenwerkingsverband. Ivo mocht 
afgelopen seizoen nog met dispensatie 
het trainerschap uitoefenen. Afgelopen 
mei heeft hij daartoe het 
trainersdiploma TC3 behaald, waarmee 
de Vrouwen zich ook weten gesteund in 
de Hoofdklasse. 
Diezelfde maand heeft het bestuur 
daartoe overeenstemming bereikt met 
Ivo om het contract te verlengen met 1 

jaar. ST Someren/NWC wil de komende jaren stappen gaan maken om uiteindelijk een 
stabiele hoofdklasser te worden. 
 
Thieu van Lierop benoemd tot erelid: 
Tijdens de jaarvergadering van 19 oktober is 
afscheid genomen van Thieu van Lierop als 
bestuurslid van het hoofdbestuur en 
ledenadministrateur van onze vereniging. 
Thieu blijft actief als vrijwilliger en wordt 
verantwoordelijk voor de kledinguitgifte. 
In 1970 is Thieu lid geworden van onze 
vereniging. Hij was actief voetballer zowel bij 
de jeugd als bij de senioren. Hij is zijn 
voetbalcarrière begonnen op sluis 13 en was 
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wellicht het jongste veteranenlid ooit. In het seizoen 1988- 1989 was hij jeugdtrainer van D2-
D3. In de periode van 1993 tot en met 1999 was hij seniorentrainer van het recreatievoetbal. 
Vanaf 2001 tot 2017 vervulde hij de taak als ledenadministrateur en bestuurslid binnen onze 
vereniging. 
Voor zijn jarenlange inzet heeft het bestuur Thieu benoemd tot erelid van SV Someren. 
Als gevolg van het nog niet kunnen invullen van de vacature heeft Thieu het afgelopen 
seizoen de ledenadministratie nog als interim-functie bekleedt, waarvoor hartelijk dank. 
 
Nelleke Roijakkers benoemd tot Lid van Verdienste 
Tijdens de jaarvergadering van 19 oktober 2017 is afscheid genomen van Nelleke Rooijakkers 
als bestuurslid van de jeugdcommissie. 
Nelleke werd lid van onze vereniging in 1997 en is dus 20 jaar lid en tevens 20 jaar actief 

geweest binnen onze jeugdafdeling. Van 1997 
tot 2000 als leidster van de F2 en de F1. In de 
periode van 2000 tot 2017 is Nelleke actief 
geweest binnen de jeugdcommissie als 
Wedstrijdsecretaresse en jeugdcommissielid. 
Voor haar jarenlange inzet en verdiensten 
heeft het bestuur Nelleke benoemd tot Lid 
van Verdienste van SV Someren. De oorkonde 
en de bloemen zijn haar op 6 oktober thuis 
overhandigd door Antoon Sonnemans en 
Carola Kessels. 

 
Periodetitel 
Dankzij een nipte overwinning op naaste 
concurrent EFC en puntenverlies van 
Marvilde is SV Someren winnaar 
geworden van de eerste periode in de 
tweede klasse F. 
Mike Verdonschot bekroonde zichzelf tot 
matchwinnaar door het enige doelpunt  
van de wedstrijd te scoren. 
 
November 2017: 
Cantus 
Voor de 3e keer werd de Cantus georganiseerd door de recreatiecommissie. Deze activiteit 
zorgt voor een geweldige saamhorigheid binnen 
de vereniging. Vele leden hebben een prachtige 
middag en avond beleefd. 
 
Afscheid Ell Verberne 
Na 12 jaar trouwe dienst, werd 26 november 
afscheid genomen van Ell Verberne als 
kantinebeheerder. In al die jaren is Ell een 
bekend gezicht geworden voor iedereen die wel 
eens op de Potacker komt. Ze werd dan ook door 
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vele leden van de vereniging, waaronder haar kantine-team, en het bestuur hartelijk 
bedankt voor haar geweldige inzet van de afgelopen jaren. Hierbij gaf ze ook het stokje over 
aan de nieuwe kantinebeheerder Frans van Otterdijk.  
 
December 2017: 
Trainer de Haan kondigt vertrek aan 

In december 2017 maakte hoofdtrainer 
Jürgen de Haan bekend, aan het einde van 
het seizoen 2017-2018, te zullen vertrekken 
bij SV Someren. Jürgen heeft 3 seizoenen als 
hoofdtrainer bij SV Someren gediend en 
aangegeven het seizoen vol enthousiasme 
bij SV Someren te zullen afmaken. 
 

 
Kerstviering 
Wederom was er weer een zeer 
geslaagde kerstviering waar volop 
werd meegezongen door iedereen. 
Het was erg gezellig. 
 
Januari 2018: 
Nieuwjaarsreceptie 

Op vrijdag 5 januari vond de jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie plaats in de kantine van onze 
voetbalvereniging. 
 
Hierbij hadden alle leden de kans om elkaar de 
beste wensen en een sportief jaar toe te wensen. 
De voorzitter sprak de leden toe. 
 

 
Bekendmaking nieuwe hoofdtrainer sz. 2018-2019 Dominik Vergoossen 
Op de nieuwjaarsreceptie werd bekend 
gemaakt dat Dominik Vergoossen met ingang 
van het nieuwe seizoen, de nieuwe 
hoofdtrainer wordt van SV Someren. 
Dit is het resultaat van een zorgvuldige 
selectieprocedure. 
Dominik neemt het roer over van Jürgen de 
Haan, en komt van 1e klasser Wilhelmina ‘08. 
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Februari 2018: 
Clubblad 
Op 11 februari is het laatste Clubblad verschenen. 
Bert Coenraad is jarenlang het creatieve brein 
geweest achter ons clubblad. Hij heeft met veel 
enthousiasme en toewijding gewerkt aan “zijn 
kindje”. Natuurlijk is het mooi als het clubblad goed 
gelezen wordt en gevuld is, en het liefst ook met 
verhalen van andere leden. 
Echter, helaas is door de jaren heen de input van onze leden achterwege gebleven. 
Dat heeft Bert doen besluiten ermee te stoppen. 
 
Geen ijsbaan 
Het zag er even naar uit dat we een ijsbaan konden maken. Onze ijsbaancommissie, 
bestaande uit Frans van Doorn, Frens Lomans, Adriaan van Doorn, Wiljan Raijmakers, Henri 

Leenen, Jos Michiels, Bart Thijs en Gerard 
Wijnen, hebben er, samen met veel andere 
vrijwilligers, alles aan gedaan om het te laten 
slagen. Helaas werkte het weer niet mee. De 
ijsbaancommissie heeft na een paar dagen 
moeten besluiten dat de condities niet 
voldoende waren voor het aanleggen van de 
ijsbaan. 

 
ST Someren/NWC VR1 trefzeker tegen DVC’26 
De vrouwen van Someren/NWC spelen een prominente rol in de 1e klasse. Tegen DVC’26 
wordt gestunt met een 5-0 overwinning, waarvan 4x Lotte van Mourik. 
Vanaf de 6e ronde weten ze bijna de rest van het seizoen een 3e plaats vast te houden met 
een uitschieter naar de 4e en 2e 
plaats. 
De 3e plaats geeft recht op 
nacompetitie voor promotie 
naar de hoofdklasse. Dat werd 
een feit in de thuiswedstrijd 
tegen Bekkerveld op 13 mei die 
met 1-0 gewonnen werd. Met 
een puntenaantal van 42 uit 20 
wedstrijden en een doelsaldo 
van +24 is Someren/NWC op 
een mooie 3e plaats geëindigd. 
Een topprestatie met dit 
vernieuwde jeugdige team. Dit beloofd wat voor de toekomst. 
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Maart 2018: 
Someren laat promotiekansen liggen 
SV Someren leed tegen EFC zijn tweede nederlaag van het seizoen (2-0) in een 
teleurstellende topper. Daardoor was de competitie in de 2e klasse F weer helemaal open. 

EFC volgt op dat moment op twee punten en 
Heeze heeft virtueel nog maar een punt 
achterstand. Heeze is de competitie gestart 
vanaf een 12e plaats en heeft een geweldige 
opmars laten zien en zal die voortzetten. 
Vanaf maart gaat het tussen Someren, EFC en 
Heeze. Heeze is uiteindelijk kampioen 
geworden. Someren en EFC hebben het 
nakijken. 
 

 
Frühlingsfest 
Op 25 maart was alweer de 4e editie van ‘Das Frühlingsfest’. Als je denkt aan lekkere pullen 
bier en ‘bratwursten’, dan denk je aan 'Das Frühlingsfest'. 
Deze keer werd de Pulolympics georganiseerd. Met bierpullen strijden om de titel! Ofwel; 
een middag met je elftal/kameraden ten strijde gaan en verschillende spellen doen met 
bierpullen! 
Saamhorigheid ten top. 
 
Mei 2018: 
Hemelvaarttoernooi: 
Onder wederom stralende 
weersomstandigheden werd bij 
SV Someren voor de 12e keer het 
traditionele Hemelvaarttoernooi 
gespeeld. Dit jaar met een record 
aantal deelnemers. Hulde aan 
alle vrijwilligers en de strakke 
organisatie. 
 
Mini-diploma’s 
Broer Hilverda, Harrie Boerekamp, Antoon Linders en Henk Manders hebben weer een 
mooie 
seizoensafsluiting 
georganiseerd 
voor de mini’s, 
door de 
felbegeerde 
diploma’s uit te 
reiken aan de 
mini’s. 
Op geweldige 
wijze verzorgen 

“Traaners pedankd” 
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de heren de wekelijkse training voor de allerkleinsten, die de heren daarvoor heel dankbaar 
zijn. Dat bleek wel toen de allerkleinsten tijdens het kersttoernooi de trainers bedankten 
met lollies, kwatta, snoepspek en zeker niet te vergeten de mooie tekeningen met grote 
letters “traaners pedankd”. 
“Vier jaar geleden hiermee begonnen en ongelooflijk wat een succes en wat doen we deze 
kleine mannekes daarmee een plezier”, aldus Broer Hilverda. 
Komend seizoen vieren we het lustrum. 
 
Speler van het jaar; Maarten Werts 
Doelman en aanvoerder Maarten Werts heeft van 
de supporters het afgelopen jaar de meeste 
punten gekregen en is daarmee speler van het jaar 
geworden. 
Op de 2e plaats is geëindigd Stijn Kusters, gevolgd 
door Niels Schweren op de 3e plaats. 
Heren proficiat. 
 
De nieuwe privacywet AVG 
In Europa is de nieuwe privacywet van kracht geworden. 
Ook bij SV Someren heeft de wet zijn intrede gedaan. Dat betekent dat de club allerlei zaken 
heeft moeten vastleggen, een privacyverklaring heeft opgesteld en de 

gebruikersvoorwaarden van de website heeft 
bijgewerkt. 
In de basis betekent het dat het bestuur en 
commissieleden moet kunnen aantonen dat ze 
bewust omgaan met persoonlijke gegevens, 
en dat leden inzage kunnen hebben in de 
eigen gegevens.  

 
Juni 2018: 
Vrijwilligersavond 
Zaterdag 2 juni werd de jaarlijkse vrijwilligersavond 
gehouden. Deze avond wordt traditioneel ieder jaar 
gehouden om alle bij SV Someren betrokken 
vrijwilligers en hun partners te bedanken voor de 
inzet van het afgelopen jaar. Nadat voorzitter 
Antoon Sonnemans de avond geopend had, werden 
eerst de jubilarissen gehuldigd. 
Nadat het officiële gedeelte achter de rug was, werd 
de avond feestelijk voortgezet door de band RUM 
(Roept U Maar). Tijdens de avond werd de bardienst 
gedraaid door een aantal spelers van het tweede 
elftal. 
 
 



 

Jaarverslag 2017-2018, SV Someren                                                                                                                                                          Pagina 11 van 15 
 

Ook konden de aanwezigen later op de avond nog genieten van een warm en koud buffet 
verzorgd door Uncle Buck. 
 
RUM speelde tot in de late uurtjes door 
en er werd ook de gehele avond zeer 
fanatiek gedanst, waardoor de avond 
weer erg geslaagd was voor de 
aanwezigen. 
 
 

 
Jubilarissen 2018 
Dit jaar stond de teller op 
27 jubilarissen. 
Eén lid is 50 jaar lid van 
onze vereniging, Ben 
Tinnemans. 
Hartelijke felicitaties 
namens het bestuur en 
onze leden voor alle 
jubilarissen. 
 
Vrijwilliger van het jaar 2018 
Op 9 juni heeft het bestuur Frank Ceelen verrast en gehuldigd met de oorkonde Vrijwilliger 
van het jaar 2018. 

Het is iemand die veel voor de club SV 
Someren als vrijwilliger doet, zoals 
jeugdtrainer, jeugdleider, 
jeugdscheidsrechter, grensrechter 2e elftal 
en lid jubileumcommissie. Hij is jong, staat 
tussen de jeugd, communiceert prima, 
verkoopt de club intern én extern zoals wij 
dat graag zien en heeft normen en 
waarden hoog in het vaandel staan. Het is 
iemand die een inspiratie is voor vele 
jonge vrijwilligers. Frank bedankt 

daarvoor, ga zo door en nogmaals proficiat. 
 
ST Someren/NWC promoveert naar de Hoofdklasse 
De Vrouwen hebben zich een weg gebaand door de 
nacompetitie en op geweldige wijze verdiend 
geplaatst voor een plek in de hoofdklasse. 
De supporters hebben dit seizoen een steeds beter 
voetballend elftal gezien, dat vertrouwen geeft voor 
de toekomst. Succes in de hoofdklasse. 
Proficiat dames. 
 

Frank 
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E-Jeugdkamp 2018 
Voor het derde jaar op rij hebben we wederom een ontzettend leuk en gezellig E-jeugdkamp 
afgesloten. Een heleboel 
kinderen, een enthousiaste 
groep JO19- jeugd, ouders en 
begeleiders hebben er 
samen weer iets moois van 
weten te maken. Met een 
prachtige locatie als ‘De Klepper’ 
en de weergoden ons 
gunstig gezind, kon het ook 
bijna niet anders. Al met 
al weer een geweldige 
beleving voor iedereen! 
 
Juni: 
E-F- mini toernooi 
Onder een stralende zon werd op zaterdag 9 juni het E, F en Mini-toernooi gespeeld. 
Honderden spelers en speelsters van 73 deelnemende teams streden in verschillende poules 

om de overwinning. Ze gingen er fanatiek tegenaan, maar 
wat vooral de 
boventoon 
voerde was de 
spelvreugde en 
het plezier van 
de jongens en 
meiden van de 
jongeren onder 
7, jongeren 
onder 8 en 9 en jongeren onder 10 en 11. En dat is precies 
waar het toernooi om draait. 

 
Kampioenen 2017-2018 
Op 15 juni werden de 
jeugdkampioenen gehuldigd in de 
kantine. 
 
Dit jaar waren er drie 
kampioenenteams te huldigen: 
 
JO11-1 vanwege het 
najaarskampioenschap, 
 
en JO08-1 en JO09-1 beide vanwege het winnen van de bekercompetitie. 
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Allen proficiat. Geweldig. 
 
Hans-Manders-wisseltrofee 
Ook de Hans-Manders-wisseltrofee werd 
uitgereikt op de kampioenenavond. Ieder 
jaar wordt uit iedere categorie één speler 
genomineerd, die op het gebied van inzet, 
normen en waarden een voorbeeld is voor 
de rest van zijn of haar team. Kortom een 
speler die het verdient om in het zonnetje 
gezet te worden. 
De genomineerden per categorie dit jaar 
waren: 
JO19: Rick Vereijken 
JO17: Bart Oudshoorn 
JO15: Joran Fricke 
JO13: Yesser Cramers 
JO11: Anouk van de Moosdijk 
Van hen werd Yesser Cramers uiteindelijk de 
winnaar van de grote wisseltrofee. Van harte proficiat. 
 
Bij de senioren zijn 3 teams 
erin geslaagd het 
kampioenschap te bereiken: 
 
Someren 5: vanaf de 5e ronde 
heeft Someren 5 op kop 
gestaan en die plaats niet 
meer losgelaten. Merefeldia 3 
volgde op de voet maar kwam 
niet voorbij. Gemiddeld 4,3 
doelpunten vóór en 1,2 
doelpunten tegen. 
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Someren 8: ook Someren 8 kan 
vanaf het begin (de 4e ronde) de 
koppositie innemen en zal die plaats 
niet meer loslaten. Veritas 4 heeft 
het nakijken. Gemiddeld 3,6 
doelpunten vóór en 0,8 doelpunten 
tegen. 
 
 

 
Someren 14: 
Someren 14 moet ZSV 8 lange tijd 
voor zich dulden. Echter, 10 
ronden voor het einde komt het 
14e op kop en zal daar blijven. 
Maar liefst gemiddeld 7,4 
doelpunten vóór en 1,5 
doelpunten tegen. 

 
Aug. 2018: 
Voetbal Doe Dag: 
Aan het eind van de 
zomervakantie werd voor het 
eerst een VoetbalDoeDag 
georganiseerd voor de jeugd. 
De activiteiten zijn 
vergelijkbaar met de Jako-
dagen. De jeugd speelde o.a. 
Koningbal, Dribbelkoning, 
Circuit en Boarding. Een 
geweldige dag en voor 
herhaling vatbaar. 
Volgend jaar is het voornemen om het weer te organiseren, o.l.v. Hein Poell. 
 
Seizoensafsluiting 
Het seizoen 2017-2018 is afgesloten. Een seizoen dat zich wederom 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. 
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- Kiencommissie 
- Actiecommissie 
- Ledenadm. 
- Recreatiecomm. 
- Communicatie 
- Alg. ledenzaken (ledenattenties / Normen en Waarden) 
- Fac.Zaken (velden/gebouwen/mat./Vut-club, enz.) 
- Entree 
- Toezichthouders 
- en andere functionarissen en betrokken familieleden. 
- DB en HB. 
 
Voor verslag 
Peter van Enckevort 
Secretaris SV Someren 
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