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Jaarverslag 2020-2021 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: 
19 okt.2020: Marcel Dijstelblom:  
Op 19 oktober 2020 ontvingen we het trieste bericht dat Marcel Dijstelblom op 66-jarige leeftijd is 
overleden. Marcel is in 2019 lid geworden van onze vereniging nadat hij als enthousiaste supporter 
van kleinzoon Dex regelmatig op de Potacker te zien was. Het was een kleine moeite om Marcel over 
te halen om de actieve rol van toezichthouder binnen de 
club op zich te nemen. Met veel energie heeft hij deze rol, 
echter veel te kort, mogen vervullen. 
 
16 jan. 2021: Dimitri Adams: 
Op 16 januari 2021 ontvingen we het ontzettend trieste 
bericht dat Dimitri Adams, op 46-jarige leeftijd, na een 
noodlottig ongeval is overleden. 
Dimitri Adams, vader van ons jeugdlid Stan Adams, is in 1999 lid geworden van onze vereniging. 
Sinds hij lid werd heeft hij zich vol overgave ingezet voor onze vereniging en heeft hij diverse 
vrijwilligersfuncties bekleed, zoals leider, lid van diverse commissies en bestuurslid. Sinds 2016 was 
hij lid als donateur. 
 
Geboren: 
5 nov.: Sem van Bussel: 
Op 5 november is Sem van Bussel geboren. Sem is de zoon van Freek van Bussel en Lianne van 
Horrik. Freek is speler van Someren 2. 
 
8 jan.: Isa Wullems: 
Op 8 januari is Isa Wullems geboren. Isa is de dochter van Dirk 
Wullems en Manon Bankers. 
Dirk is speler van SV Someren 5. 
 
22 jan.: Boaz Wilms: 
Op 6 februari is Boaz Wilms geboren. Boaz is de zoon van Rik en 
Marieke en het broertje van Niene. 
Rik is speler van Someren 12, het team waarvan opa Jos ook 
leider is 
 
3 mrt.: Sepp van Dijk: 
Op 3 maart is Sepp van Dijk geboren. Sepp is de zoon van Arco en Sanne. 
Arco is voorzitter van de commissie Seniorenvoetbal. 
 
12 apr.: Liv Rutjens: 
Op 5 april is Liv Rutjens geboren. Liv is de dochter van Gert en Silvia en het zusje van Mats. 
Gert is lid van de sponsorcommissie. 
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14 apr.: Raf van Bogget: 
Op 14 april is Raf van Bogget geboren. Raf is de zoon van Paul en Ivanka van Bogget. 
Paul is leider/trainer van de JO17-2. 
 
13 jun.: Jorn van den Bogaart: 
Op 13 juni is Jorn van den Bogaart geboren. Jorn is de zoon van Vincent en Aniek. Vincent is speler 
van Someren 12 
 
12 jul.: Jip Slegers: 
Op 12 juli is Jip Slegers geboren. Jip is de dochter van Ilse en Sanne. Ilse is speelster van het eerste 
dameselftal van SV Someren/NWC. 
 
27 jul.: Essie van Otterdijk: 
Op 27 juli is Essie van Otterdijk geboren. Essie is de dochter van Pim van Otterdijk en Moniek 
Raijmakers. 
 
15 aug.: Saar Maas: 
Op 15 augustus is Saar Maas geboren. Saar is de dochter van Dennis Maas en Marieke van 
Vroonhoven en het zusje van Lauren. Dennis is assistent-trainer van het 3e herenelftal 
 
Ledenaantal: 
 
In seizoen 2019/2020 kenden we een groei van 49 leden. 
In totaal verwelkomden we 155 nieuwe leden, daarentegen hebben 106 leden zich om diverse 
redenen uitgeschreven. 
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Chronologische volgorde: 
 
September: 
Corona: 
de wisselende regelgeving heeft ook impact 
op onze voetbalsport, en daarmee de 
competities en het samen beleven van de 
sportmomenten op ons sportpark.  
Het handhaven van de 1,5 meter-regel is 
moeilijk voor eenieder. 
De gezamenlijke voetbalverenigingen 
Someren-Asten, hebben een bijzonder 
gezamenlijk statement uitgevaardigd om de 
steun van de supporters te vragen. 
 
Opening Speedsoccerveld: 
Op 27 sept. werd het lang verwachte speedsoccerveld geopend door onze hoofdsponsor Wim van de 
Laar van Larco. De centrale ligging is een succes gebleken. 
 

Het veld wordt door jong en oud intensief gebruikt voor zowel 
training als een voetbalspelletje. 
Het doel is heel helder, namelijk 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 voor grondwerk en grasmat Stefan van de Tillaar 
van Vd Tillaar Loonwerk en Grondverzet uit Someren en clublid 
Hans Feijen van Stratenmakersbedrijf Feijen uit Someren. 

 
De speedsoccer-
opbouw (boarding, 
masten met verlichting 
en netten) is afkomstig 
van ER Sportprojecten 
uit Almelo. 
Uiteraard was er ook 
veel aandacht voor de 
altijd grote inbreng van 
onze eigen vrijwilligers. 
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Uitreiking Voetbaldiploma's Mini's: 
Doordat in mei 2020, vanwege 
corona, de jaarlijkse uitreiking van 
de mini-diploma’s niet kon 
doorgaan, was het eindelijk in sept. 
wel mogelijk, en alweer voor de 6e 
keer. 
Wederom was het weer een succes 
met dank aan de mini-trainers 
Antoon Linders, Harrie Boerekamp, 
Hein Verberne en Broer Hilverda. 
 
 

 
 
Competities afgebroken / Sportpark op slot: 
Per 29 sept. heeft de overheid opgelegd alle sportparken en kantines te sluiten voor toeschouwers 
en wordt de competitie afgebroken. Grote teleurstelling bij alle leden en liefhebbers van voetbal, 
maar we moeten erin berusten. Dit is een onvergetelijke periode in onze clubgeschiedenis, waarin 
we natuurlijk niet alleen staan. 
 
Oktober: 
1e wedstrijd Live op Siris-TV: 
Doordat vanwege Corona werd besloten om geen toeschouwers meer toe 
te laten bij sportwedstrijden heeft SV Someren overleg gehad met SIRIS.  
Inzet was om iedereen de kans te bieden toch te kunnen kijken naar 

wedstrijden van Someren 1. Dit 
heeft ertoe geleid dat SV Someren 
haar eerste live TV-wedstrijd heeft 
gespeeld. Een historisch 
moment dus. SV 
Someren 1 heeft het 
opgenomen tegen 
Oirschot Vooruit. 
Uitslag 2-0. 
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Uitstel ledenvergadering 2020: 
De corona-regels hebben ook gevolgen voor de geplande ledenvergadering van 15 okt. 2020, die 
daardoor niet door kan gaan, en wordt uitgesteld tot nader order. 
 
November: 
Start BSO Sportstuif bij SV Someren: 
Vanaf 1 november heeft Buitenschoolse Opvang Sportstuif haar deuren geopend bij SV Someren. 

Het accent van de opvang ligt op het aanbieden van sport- en spelactiviteiten. De ruimte bij de 
Potacker leent zich daar perfect voor. Bewegen is het hoofdthema, maar het allerbelangrijkste is dat 
de kinderen na school een plek hebben waar ze zich thuis voelen en het naar hun zin hebben. 
De opvang staat onder leiding van sportieve medewerkers met een HBO sportopleiding. Shauny 
Regli, tevens speelster VR1, is de teamleidster van de BSO. 
 

Uitslag Rabo ClubSupport: 
Veel leden van de Rabobank en van SV Someren zijn in 
actie gekomen en hebben hun stem uitgebracht op SV 
Someren bij de actie van Rabo Clubsupport. 
 
De Rabobankleden hebben volop gestemd op onze 
club en dit resulteert in het mooie bedrag van 
€ 2.795,43. 
 

Een fantastisch resultaat waarvoor de Sponsorcommissie van SV Someren, de leden erg wil 
bedanken. 
 
Thuis-voor-de-Buis-quiz: 
De recreatiecommissie heeft niet stil gezeten tijdens de 
corona-tijd.  
Het geweldige idee van een thuis-quiz is uitgewerkt, en de 
leden hebben massaal meegedaan. 
Dank aan de recreatiecommissie voor jullie inzet om in 
moeilijke tijden innovatief te blijven! 
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Samenwerking meidenvoetbal Someren-NWC: 
Nadat de vrouwen al in 2018/2019 de samenwerking hebben opgezocht, is het nu de beurt aan de 
meiden. De opgerichte meidencommissie boekt steeds meer resultaat, onder leiding van Robert 
Bukkems. Door de meiden van Someren en NWC te verenigen zijn we in staat om de meiden op 
verschillende niveaus te laten voetballen. Het wordt voor 
meiden binnen de clubs interessanter om bij een 
meidenteam te gaan voetballen omdat zij op hun niveau 
kunnen instappen. Wat nog interessanter is dat de meiden in 
een meidenteam op hun eigen positie kunnen blijven 
voetballen. Zodoende leiden we ook goede middenvelders en 
aanvallers op. 
Daardoor zorgen we voor een goede 
doorgaande lijn van de jeugd (meiden) naar de senioren (dames).  
De voorkeur gaat uit naar grote meidenteams te formeren, omdat 
er niet veel uitwissel-mogelijkheden zijn. 
 
December: 
Afscheid hoofdtrainer Vrouwen Ivo Veltrop: 
Ivo Veltrop, boegbeeld van het Somerense Vrouwenvoetbal, heeft 
bekend gemaakt zijn aflopende contract niet te verlengen bij de 
Vrouwen die in de hoofdklasse voetballen. 
Na maar liefst 9 jaar als leider en 4 jaar als hoofdtrainer, gaat Ivo 
een andere uitdaging aan en komt er een einde aan de 
samenwerking aan het eind van seizoen 20/21. Someren gaat op 
zoek naar een vervanger. 
 
Huisvesting goals: 
De trainingsdoelen hebben hun eigen “parkeerplaats gekregen”. 

 
 
 
 
 
 

 
Daartoe zijn er 
extra tegel-
verhardingen 
aangebracht en 
lijnmarkeringen 
met kleurbordjes, 
zodat de doelen 
telkens na de 
training weer 
geordend terug 
kunnen worden geplaatst. Orde en netheid is belangrijk en hiermee weer een goed idee uitgewerkt. 



 

  Pagina 7 van 10 

 

Herinrichting ballenhok: 
Ook de opslag van de ballen heeft een metamorfose ondergaan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Door een weldoordachte 
investering en ontwerp van 
ballenkarren en diens opslag, 
heeft elk team zijn eigen 
opslagruimte gekregen en een 
kar met ballen. 
 
 
 
 
Archiefruimte: 
Voor de archivaris Gerard Slegers is een nette aparte 
werkruimte gecreëerd en een laptop met scanner ter 
beschikking gesteld. Nu kunnen alle historische stukken ook 
digitaal worden gemaakt. 
 

 
 
Digitale ledenjaarvergadering: 
Omdat het bestuur gehouden is een jaarlijkse 
ledenvergadering te houden, is omwille van de 
corona-problematiek, ervoor gekozen deze digitaal te 
organiseren op 17 dec. 2020, nadat de 
oorspronkelijke vergadering van 15 okt. was 
geannuleerd. 
Met wat technische hulp van vrijwilligers, is het een 
geslaagd succes geworden, maar wel de hoop 
uitgesproken dat het de volgende keer weer in onze 
vertrouwde kantine kan plaatsvinden. 
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Januari: 
Huldiging Jubilarissen 2020: 
De huldiging van de jubilarissen vind normaliter plaats op de Vrijwilligersavond. Vanwege de corona-
beperkingen heeft het bestuur ervoor gekozen niet langer te wachten en zijn de gelukkigen in jan. 
2021 alsnog vereerd met een bloemetje, cadeau en oorkonde aan de deur thuis. 
In 2020 hadden we 31 jubilarissen: 
16 personen zijn 25 jaar lid 
5 personen zijn 40 jaar lid 
7 personen zijn 50 jaar lid 
2 personen zijn 60 jaar lid (Bart Thijs en Frans van Lieshout) 
en Broer Hilverda maar liefst 70 jaar lid van onze vereniging! 
 
 

Februari: 
Dominik Vergoossen bezig aan laatste seizoen Someren: 
Niet alleen Ivo Veltrop, maar ook Dominik Vergoossen maakt 
lopende het seizoen, bekend dat hij gaat stoppen aan het 
einde van het seizoen 20/21, en was 3 jaar hoofdtrainer bij 
Someren. Dominik is per seizoen 21/22 assistent-trainer bij 
eredivisionist Fortuna. Een geweldige persoonlijke stap voor 
hem en het bestuur wenst hem veel succes. 
 
Dominik kijkt tevreden terug op zijn periode bij Someren, en 
zegt: “Het is een geweldige club waar ik het nog steeds erg 
naar mijn zin heb. Het is balen dat we de afgelopen twee 
seizoenen amper gespeeld hebben, deze groep heeft zoveel 
potentie”. 
 
 
 

 
Maart: 
Ricus Ver-E-Sports beker 2021: 
Omdat het Ricus-Verhees-toernooi geen doorgang kon 
vinden vanwege Corona, hebben de recreatiecommissies 
van beide clubs bedacht om het toernooi op een ludieke 
manier met E-sports te gaan organiseren, middels 
Playstation. 
 
Een geweldige variant dat door de jeugd goed is ontvangen. 
Jammer genoeg voor Someren, wist NWC zeer overtuigend 
te winnen met 90-32. 
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Tim van Seggelen nieuwe hoofdtrainer Someren: 
 
In maart maakt het bestuur bekend dat Tim van 
Seggelen in het seizoen 21/22 de nieuwe hoofdtrainer 
wordt van Someren. Hij volgt Dominik Vergoossen op 
die de blauw-witten aan het eind van het seizoen 
verlaat. 
In 1988 werd Tim lid van de vereniging en doorliep hij 
de volledige jeugdopleiding, bij de senioren was hij 
ruim veertien seizoenen een belangrijke speler in het 
vaandelteam. De laatste vier seizoenen was hij trainer 
van Someren 2. Voor Someren 2 wordt een nieuwe 
trainer gezocht en gevonden. 
Leuk detail: in sz. 21/22 heeft de totale heren-selectie 
een Somerense hoofdtrainer, namelijk Tim van 
Seggelen (1e), Salim Zeroual (2e) en John Hurkmans 
(3e). 
 
April: 
Koninklijke onderscheiding voor Gerard Slegers: 
Op 26 april is Gerard Slegers benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

 
 
 

 
 
Gerard is een verenigingsman pur sang en 
zet zich al 50 jaar onafgebroken in voor SV 
Someren. 
 
Op de voetbalvelden spendeerde hij vele uren als jeugd- en seniorenleider, tevens was hij 
bestuurslid. Momenteel is Gerard verslaggever van het eerste elftal en clubarchivaris. 
 
Het bestuur is trots met deze benoeming en feliciteert Gerard van harte. 
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Mei: 
Rik Hoeben nieuwe hoofdtrainer Vrouwen: 
Rik Hoeben is met ingang van het seizoen 21/22 de nieuwe 
hoofdtrainer Vrouwen Someren/NWC. 
Hij komt over van Nooit Gedacht uit Geffen en is de opvolger 
van Ivo Veltrop. 
 
Rik is 32 jaar en heeft al veel ervaring. Vanaf zijn vijftiende 
trainde hij al diverse jeugdteams bij Nooit Gedacht. De 
afgelopen zeven jaar was hij trainer van Nooit Gedacht VR2, 
en met dit team promoveerde hij van de vijfde klasse naar de 
derde klasse. 
 
 
Juli: 
VSN VoetbalDagen: 
Van 9 t/m 11 juli hebben de VoetbalDagen weer 
kunnen plaatsvinden. De jeugd uit Someren en 
omstreken hebben 3 dagen lang kunnen genieten 
van een uitgebreid programma.  

 
Dankzij enthousiaste staf, trainers en ouders, 
hebben we dit kunnen mogelijk maken. VSN 
2022 staat al weer op de agenda. 
 
 
 
 
 

 
Bedankt: 
Het seizoen 2020-2021 kenmerkte zich door corona met alle gevolgen van dien. 
Desondanks hebben we als bestuur gemerkt dat we gezegend zijn en blijven met betrokken en 
sportieve spelers, geweldige vrijwilligers, leden en bestuursleden waarop we nooit tevergeefs een 
beroep doen en enthousiaste supporters en sponsoren die onze vereniging een warm hart 
toedragen. Allemaal hartelijk dank voor jullie bijdrage. 
 
Voor verslag 
 
Peter van Enckevort 
Secretaris SV Someren 


