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Jaarverslag 2019-2020 SV Someren 
 
Inleiding 
Middels teksten en foto’s, nemen we u mee in de tijd van afgelopen seizoen, wat er zoal gebeurde bij 
onze club SV Someren. 
 
Allereerst de ledenzaken. 
 
Ontvallen: 
30 aug. Peter Bossong 
Peter Bossong was 33 jaren lid van SV Someren. Bijna 25 seizoenen zette hij zich actief in voor onze 
jeugdafdeling als leider en trainer. Zijn hart lag vooral bij de D-jeugd, waarvan hij ook enkele jaren 
groepsleider was. De laatste jaren, ook toen zijn gezondheid verslechterde, bleef Peter de vereniging 
trouw als donateur. Hij is slechts 71 jaar mogen worden. 
Wij zullen hem blijven herinneren binnen onze 
vereniging. 
 
28 nov. Dean Bruining 
Geschokt en bedroefd ontvingen wij het bericht, dat 
Dean Bruining door een ongeval is overleden. 
Dean is de zoon van Alexander Bruining, jeugdtrainer van 
de JO15-4. 
 
30 dec. Frank v.d. Boomen 
Op 30 december ontvingen we het trieste bericht dat 
Frank van den Boomen is overleden na een ernstige ziekte. In 2020 zou hij 50 jaar lid zijn van onze 
vereniging. 
Frank was een snelle en technisch behendige jeugdvoetballer, die bij de seniorenafdeling meteen 
doordrong tot de selectie. Vanwege blessures kwam er een vroegtijdig einde aan zijn actieve 
voetbalcarrière. 
Daarna was Frank nog een tijd jeugdtrainer. De laatste jaren zagen we hem nog vaak langs de lijn als 
trouwe supporter van het eerste elftal. 
Frank is slechts 59 jaar oud geworden. 
 
1 jan. Rick Janssen 
In het prille begin van 2020, is Rick Janssen is overleden. 
Rick werd op achtjarige leeftijd lid van onze vereniging. Na de jeugdafdeling speelde hij sinds 2008 in 
het 12e elftal. Tussen 2013 en 2016 was Rick ook jeugdleider en trainer van de B-afdeling. 
Rick is slechts 30 jaar geworden. 
 
14 feb. Piet Blommers 
Op 14 februari ontvingen we het trieste bericht dat ons erelid Piet Blommers op negentigjarige 
leeftijd is overleden. 
Piet was twaalf jaar bestuurslid van SV Someren. Van 1975 t/m 1984 was hij voorzitter van de 
jeugdafdeling en daarna nog enkele jaren (waarnemend) secretaris. Ook was Piet actief in de 
organisatie van het Straatvoetbal.  
In 1987 werd hij benoemd tot erelid van onze vereniging. 
Later was Piet een actief lid van de Vutploeg. In 2000 stond hij aan de wieg van Petanque-vereniging 
’t Ackertje, waarvan hij ook jarenlang voorzitter was. 
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21 maart Harrie van Lieshout 
Harrie van Lieshout is op 21 maart overleden op 79-jarige leeftijd. 
 
Vanwege zijn grote staat van dienst bij SV Someren werd Harrie in 1997 benoemd tot lid van 
verdienste en ontving hij de zilveren speld van de KNVB. 
Toen hij  in 1972 vanwege een knieblessure moest stoppen met actief voetbal werd hij  gevraagd om 
‘tijdelijk’ leider te worden van het tweede elftal. Dat tijdelijke groeide uit tot een langer 
dienstverband.  Zesendertig jaar bleef Harrie onafgebroken de aimabele en trotse leider van het 
reserveteam.  
Hoogtepunten waren de diverse kampioenschappen, winnaar districtsbeker en tweemaal deelname 
aan de Nederlandse kampioenschappen voor reservehoofdklassers. 
In 2008 ontving Harrie de gouden speld van verdienste van de NKS. Voetbal International wijdde een 
uitgebreid artikel aan zijn afscheid als elftalleider. In het betreffende artikel gaf Harrie o.a. aan dat hij 
graag wat meer tijd wilde vrijmaken voor zijn kleinzoon Pim. 
Vanaf 2001 t/m 2012 was Harrie ook actief als lid van de 
sponsorcommissie. De laatste jaren werd zijn gezondheid 
brozer en raakte het voetbal steeds meer op de achtergrond. 
 
29 april Johanna Sonnemans 
De moeder van onze leden Geert, Theo en Antoon en oma van 
onze leden Max, Joey, Danny en Rico werd onlangs 88 jaar. 
Nadat haar man Gerard (een trouw lid van onze vereniging) in 
1995 overleed, nam zij het lidmaatschap van haar echtgenoot 
over. Johanna was dus bijna 25 jaar lid. Ze droeg uit dat ze het 
sociale leven en het Somerense verenigingsleven belangrijk vond. Ze was actief betrokken bij de 
parochie, het vrouwengilde en de zangkoren en droeg o.a. de harmonie, het voetbal en carnaval een 
warm hart toe. Toen haar gezondheid verslechterde en ze niet meer actief kon zijn, bleef ze het 
verenigingsleven op de achtergrond ondersteunen. Ook stimuleerde ze haar kinderen om actief te 
zijn voor de gemeenschap. Het is niet verwonderlijk dat haar zoon Antoon jarenlang leider was van 
het eerste elftal en in 2010 voorzitter werd van onze vereniging. 
 
 
Geboren: 
 
15 aug. Sten Lemmens 
Op 15 augustus 2019 is Sten Lemmens geboren. Sten is de zoon van Sjef en Loes Lemmens - van den 
Tillaar en het broertje van Mex. 
 
30 aug. Max Kempen 
Op 30 augustus is Max Kempen geboren. Max is de zoon van 
Martijn Kempen en Kim van den Burg. 
Martijn is scheidsrechters-coördinator Senioren en scheidsrechter 
bij SV Someren. 
 
26 sept. Bjorn de Lau 
Op 26 september is Bjorn de Lau geboren. Bjorn is de zoon van 
Boris en Sandra. 
Boris is speler van Someren 9. 
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16 nov. Mats Rutjens 
Op 16 november is Mats Rutjens geboren. Mats is de zoon van Gert Rutjens en Silvia Jacobs. 
Gert is lid van de sponsorcommissie van SV Someren. 
 
1 feb. Lauren Maas 
Op 24 januari is Lauren Maas geboren, dochter van Dennis Maas en Marieke van Vroonhoven. Dennis 
is grensrechter bij het 3e elftal van SV Someren. 
 
2 feb. Noor van Kemenade 
Op 02-02-2020 is Noor van Kemenade geboren. Noor 
is de dochter van Peer en Marjolein van Kemenade - 
van Dongen. Peer is webmaster van SV Someren en 
leider van Someren 12. 
 
15 mei Jaivey Lemmen 
Op 15 mei is Jaivey Lemmen geboren. Jaivey is de 
zoon van Niek en Melissa Lemmen en het broertje 
van Djenten. Melissa is speelster van het 2e 
dameselftal en Niek is oud-speler van de senioren en 
momenteel donateur van SV Someren. 
 
2 juni Sam van den Aker 
Op 18 mei is Sam van den Aker geboren. Sam is de zoon van Joris en Lindy. 
Joris is speler van het 7e elftal van SV Someren. 
 
14 aug Stijn van den Aker 
Op 14 augustus 2020 is Stijn van den Aker geboren. Stijn is de zoon van Erwin van den Aker en 
Marloes Respen. Erwin is speler van ons 12e elftal. 
 
Ledenaantal: 
 
Het seizoen 2019/2020 kent een gesaldeerde toename van het aantal leden van 30 leden. 
In totaal verwelkomden we 143 nieuwe leden, daarentegen hebben 113 leden zich om diverse 
redenen uitgeschreven. Grootste toename zit ‘m zoals verwacht bij de jeugd. 
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Chronologische volgorde: 
 
September: 
7. Bekendmaking SV Someren krijgt een nieuw shirt 
Nadat aan de leden is bekend gemaakt dat er een nieuw 
shirt/tenue gaat komen, heeft het nogal wat stof doen opwaaien. 
Sommige leden zijn gehecht aan bestaand shirt. 
In de ledenjaarvergadering van 2019 wordt het onderwerp 
uitgebreid besproken en het bestuur legt verantwoording af van 
de gemaakte keuzes. 
De daadwerkelijke invoering laat uiteindelijk nog op zich wachten 
om diverse organisatorische redenen. 
 

 
 
 
 
Oktober: 
15. Verlengd hoofdsponsorcontract Steenstra 
SV Someren en Ties Steenstra hebben hun 
onderlinge samenwerking met drie jaar 
verlengd. Steenstra Media Reclame- en 
Internetbureau is al sinds 2013 hoofdsponsor 
van de jeugdafdeling en verbindt zich zeker nog 
tot 2022 aan de voetbalclub. 
Ties is in 2019 ook de ontwerper geweest van 

het nieuwe clublogo, waar het bestuur hem zeer erkentelijk voor is geweest. 
 
20. Sing-a-long 
Dat houdt in, zingen met je team, 
medesupporters en clubgenoten. 
Er werd weer één groot feest van gemaakt. Ook 
dit jaar bleken de befaamde ingrediënten 
(pitchers, tekstboekjes, Midden in de 
Winternacht en veel gezellige mensen) hét 
recept voor een geslaagde 
zondagmiddag. Zo geslaagd dat zelfs 
2 teams van de tegenstander bleven 
hangen. 
 

 
 
 

 
20. Afscheid voorzitter Wiljan van de 
recreatiecommissie 
Tijdens de Sing-a-long werd Sing-a-longleider Wiljan 
in het zonnetje gezet voor zijn inzet voor de 
recreatiecommissie de afgelopen 15 jaar. Hij geeft de 
voorzittershamer over aan zijn zoon Tim. 
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November: 
27. Zwarte Pieten training 
Woensdagavond 27 november was het weer zover. Sinterklaas 
had zijn zwarte Pieten opdracht gegeven om een 
voetbaltraining te komen geven bij SV Someren. Voetballertjes 
uit de JO6, 7, 8 en 9 deden leuke voetbalspellen onder leiding 
van de zwarte Pieten. Geen roetveegpieten maar echte zwarte 
pieten. 
 

 
 
December: 
8. Sponsorbijeenkomst 
Op zondag 8 december 2019 mocht 
SV Someren maar liefst 8 nieuwe 
sponsoren begroeten die een 
sponsorcontract kwamen 

ondertekenen. De ondertekening vond plaats in de bestuurskamer voorafgaand aan de wedstrijd van 
Someren 1. 
De ondertekening van de contracten vond plaats onder belangstelling van meer dan 35 aanwezigen, 
sponsoren en hun partners, bestuursleden van SV Someren en overige belangstellenden. 
 
19. Kerstavond 
De Kerstavond was als vanouds weer een toppunt van 
saamhorigheid. Met zang en spel werd weer een 
schitterende avond neergezet. 

 
Ook de Mystery-kerstman ontbrak niet. 
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19. Vrijwilliger van het jaar 
Tijdens de kerstavond op 19 december 
werd Huib Maes gekozen tot Vrijwilliger 
van het Jaar 2019. 
Huib is een clubman pur sang en is al 23 
jaar onafgebroken leider bij de jeugd op 
zaterdag en zelfs al 24 jaar bij de senioren 
op zondag. Daarnaast heeft Huib zich in 
het verleden ook ingezet voor andere 
verenigingszaken. Huib woont al jarenlang 
in Asten, maar is SV Someren altijd trouw 
gebleven. 
 
 

Januari:  
3. Nieuwjaarsreceptie 
Op vrijdag 3 januari vond de traditionele 
nieuwjaarsreceptie plaats in de kantine van SV 
Someren. We stonden kort stil bij de belangrijke 
momenten van afgelopen jaar. Ook werd 
bekend gemaakt dat zowel Dominik Vergoossen 
als Ivo Veltrop hun contract als hoofdtrainer van 
respectievelijk Heren 1 en Dames 1 verlengen 
voor sz. 2020/2021 bij SV Someren. Dominik zal 
het derde seizoen ingaan terwijl Ivo reeds voor 
de 4e keer voor de groep zal staan. 

 
 
 
 
Februari: 
7. Blauw Witte Gij’t Quiz 
Voor de 4e keer met succes, werd de befaamde quiz bij SV 
Someren georganiseerd. Ruim 20 teams streden om de eer. 
Het team ‘Berry en de Laangezichten’ veroverden 
uiteindelijk de prijs. 
 
 
 
 
 
Maart: 
Corona komt in ons leven en bij onze club… alles valt stil… trainingen, wedstrijden en activiteiten… 
Een moeilijke tijd voor velen van onze leden, zowel privé, zakelijk als sportief. 

 
Erg zwaar en moeilijk valt het besluit om het 
Hemelvaarttoernooi en het Vrouwen-jubileumfeest te 
moeten afgelasten. 
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Someren 1: 
Ons eerste herenelftal speelt 8 maart zijn laatste wedstrijd tegen Mierlo-Hout. In de weken hiervoor 

zakte Someren diverse 
plaatsen op de ranglijst 2e 
klasse F naar de 8e plaats 
in de middenmoot, en kon 
het ook in Mierlo-Hout 
geen vuist maken, terwijl 
het voor de winterstop nog 
gepresteerd heeft om 4 
weken lang de 5e positie te 
handhaven. 
In het bekertoernooi wist 
Someren het knap te 
redden tot de 8e finale 
groep 1. Echter, de 
tegenstander Deurne rolde 
Someren op en was een 
maat te groot. 

 
Vrouwen 1: 
In de competitie staan de 
Vrouwen het vaakst op de 
8e plaats van de ranglijst, 
waar ze uiteindelijk ook 
eindigen. Ook zij spelen 
op 8 maart de laatste 
wedstrijd vanwege de 
corona-maatregelen. 
 
Het elftal heeft veel last 
van blessures en moet 
daardoor veel klappen 
opvangen. 
 
 
 
 
April: 

Het seizoen amateurvoetbal zit er op. De KNVB heeft 
noodgedwongen besloten dat de competities van het 
amateurvoetbal niet meer worden hervat. Geen 
eindstanden, kampioenen, promotie of degradatie. Ook 
wordt het bekertoernooi niet meer uitgespeeld. Het 
volgend seizoen start iedereen in dezelfde klasse als bij de 
start van het huidige seizoen 
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24. Koninklijke Onderscheidingen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau, voor Gerard Hurkmans en 
Martie Jeuken: 
Gerard Hurkmans: 
Gerard is veertig jaar actief in de 
voetbalwereld, zowel als 
scheidsrechter als op bestuurlijk 
niveau, bij SV Someren en bij de 
Stichting Zaalvoetbal Someren: 
1980-heden: SV Someren: maar liefst 
40 jaar actief als clubscheidsrechter 
veldvoetbal bij SV Someren. 
Gedurende deze periode heeft hij 
diverse andere functies bekleed 
binnen de voetbalvereniging zoals jeugdleider en -trainer, voorzitter van de veteranenafdeling, lid 
van het hoofdbestuur en materiaal- en terreincommissie. Momenteel is hij nog werkzaam in de Vut-
ploeg als vrijwilliger op het sportpark. 
 

Martie Jeuken: 
Martie Jeuken zet zich op vele 
manieren in voor de Somerense 
samenleving. Voor veel 
inwoners is hij een bekend 
gezicht én een bekende stem. 
2001-heden: SV Someren. Hij 
bekleedde o.a. de functie van 
secretaris jeugdafdeling en 
jeugdleider. 
 

 
Mei: 
4. De trainingen mogen vanaf 4 mei worden hervat: 
Na een zware stilte-periode voor velen, mogen de schoenen 
weer van de planken en het groene gras gaan bespelen. 
 

 
 
 
 
31. Jubilarissen sz. 2019/2020: 
Vanwege de corona hebben we de huldiging van de 
jubilarissen dit jaar helaas moeten uitstellen. Dat is zeer 
spijtig. Uiteraard zullen we er op later moment nog bij stil 
staan. 
Dit jaar komt de teller op 31 jubilarissen, waarvan 16x 25, 5x 
40, 7x 50, 2x 60 en zelfs 1x 70 te weten Broer Hilverda. 
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Juni: 
16. Nieuwe koffiebekers voor SV Someren:   
De sponsorcommissie van SV Someren is er in geslaagd om in samenwerking met Steenstra Media en 
Studio Joosten in de naam van Cup ID, nieuwe koffiebekers voor SV Someren in gebruik te nemen. 
Om onze Hoofdsponsors, 
kledingsponsor en 3 stersponsoren 
meer in beeld te brengen zijn met 
ingang van het nieuwe seizoen op deze 
milieuvriendelijke kartonnen 
koffiebekers de logo`s van alle 
Hoofdsponsors en 3 sterrensponsoren 
van SV Someren te bewonderen en 
niet te vergeten ons eigen nieuwe logo 
natuurlijk! 
 
Augustus: 
3. Bekendmaking start BSO Sportstuif: 

Vanaf 2 november opent Buitenschoolse Opvang Sportstuif haar 
deuren bij SV Someren voor alle basisschoolgaande kinderen. Het 
accent van de opvang ligt op het aanbieden van sport- en 

spelactiviteiten. De opvang staat onder leiding van sportieve medewerkers met een HBO 
sportopleiding, waaronder meerderen lid zijn van onze eigen club. 
Het bestuur heeft afspraken gemaakt omtrent toezicht en vergoedingen. Tevens wordt verwacht dat 
het een extra impuls zal zijn voor de kinderen om lid te worden van de club. 
 
6. Bekendmaking kledingfonds: 
In ons jubileumjaar hebben wij het nieuwe SV Someren shirt geïntroduceerd. 
Om in het seizoen 2020/2021 met de gehele jeugd over te stappen naar dit nieuwe shirt, heeft SV 
Someren een kledingfonds opgericht 
met als doel iedere speler te 
voorzien van een wedstrijdshirt van 
SV Someren. Voor alle jeugdteams, 
mini’s t/m JO19, wordt tegen een 
jaarlijkse vergoeding van € 10,00 
per kind per jaar, door SV Someren 
het wedstrijdshirt ter 
beschikking gesteld. (Voor de 
keepers een keepershirt).  
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Het biedt voor zowel de vereniging als de jeugdleden verschillende voordelen:  
• Geen forse uitgave bij aanschaf nieuw wedstrijdshirt door de jaren heen. 
• Kosteloos omruilen wedstrijdshirt wanneer deze te klein is geworden. 
• Kledingverstrekking niet beperkt tot selectieteams. Het is voor elk team. 
 
September: 
27. Opening Speedsoccerveld: 
Zondag 27 september heeft Hoofdsponsor Wim van de Laar het nieuwe speedsoccerveld bij SV 
Someren officieel geopend. Het 
Bestuur van SV Someren heeft op 
aangepaste wijze stilgestaan bij de 
realisatie van deze mooie en 
welkome aanvulling op ons 
sportpark. 
De voorzitter stond in zijn toespraak 
stil bij het doel van 
speedsoccerveld, de kwaliteit van 
gekozen materialen, het doorlopen 
proces om uiteindelijk zover te 
komen, de uitvoering en de 
financiering van het project. 
Het doel is heel helder, namelijk de jeugd (maar eigenlijk iedereen) altijd te kunnen laten voetballen 

en tegelijkertijd de techniek en 
handelingssnelheid daarbij te 
verbeteren. De gekozen materialen zijn 
van een hoge kwaliteit en garanderen 
een lange levensduur; het proces heeft 
erg lang geduurd, maar door toch vol te 
houden is het resultaat er nu uiteindelijk 
wel; qua uitvoering is het project prima 
verlopen; er was dan ook een goede 
samenwerking tussen het Bestuur, 
hoofdaannemer en andere partijen en 
de altijd grote inbreng van onze eigen 

vrijwilligers. Tenslotte is vermeld dat dit project een forse investering betrof, die alleen kon worden 
gedaan door een bijdrage vanuit de verenigingsbegroting, door de actie Scoren voor de Club, waarbij 
de jeugdleden zelf geld hebben ingezameld, door een gift van Ton Jurka, maar vooral door een grote 
bijdrage van Hoofdsponsor Larco 
Foods, het bedrijf van onze 
trouwe supporter Wim van de 
Laar, die al vanaf 2012 
hoofdsponsor is van SV Someren. 
Wim heeft aangegeven dat hij blij 
is om SV Someren te steunen en 
heeft voor dit mooie doel een 
forse extra bijdrage gedaan. Het is 
dan ook terecht dat Wim de eer 
te beurt viel om bij de opening 
het lint door te knippen en het is 
ook daarom dat het 
speedsoccerveld met de gewenste rustige uitstraling, uitsluitend voorzien is en blijft van de logo’s 
van Larco Foods en SV Someren.  
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Een mooi moment vond plaats nadat Wim van de Laar de openingshandeling had verricht, toen alle 
spelers van JO12-1 van het voorgaande seizoen de arena van het speedsoccerveld betraden. Dit team 
met talentvolle 
voetballers was glansrijk 
kampioen geworden en 
mocht daarom de eerste 
onderlinge wedstrijd 
spelen in de nieuwe 
speedsoccerkooi. Onder 
mooie belangstelling van 
ouders en betrokkenen 
werd er een fanatieke 
wedstrijd gespeeld, die 
werd gevolgd door een 
prijsuitreiking, waarin 
alle spelers een mooie 
kampioenstrofee 
ontvingen 
 
 
Bedankt: 
Het seizoen 2019-2020 kenmerkte zich wederom 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. 
- 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 
 
 
Einde 
 
======================================== 
 
 


