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Jaarverslag 2021-2022 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: 
16 sept: Remy Lammers (77 jaar lid sinds 1 april 1944) 
Op 16 september overleed op 93-jarige leeftijd ons oudste lid, Remy Lammers. Hij was een van de 
oprichters van de veteranenafdeling en penningmeester van de vereniging van 1953 tot 1965. 
Hij was lid van het eerste uur. 
 
16 juni: Jo van Asten-Schmitz 
Na een periode van afnemende gezondheid is Jo van Asten-Schmitz op 16 juni op 89-jarige leeftijd 
overleden. Jo werd in 1974 het eerste vrouwelijke bestuurslid van SV Someren. Ze hield zich 
jarenlang bezig met de ledenadministratie, het innen van de contributie en 
secretariaatswerkzaamheden. Ook zat ze twintig jaar lang in de redactie van 
het clubblad. Bij haar afscheid van het bestuur in 1996 ontving Jo de zilveren 
KNVB-speld en werd ze benoemd tot erelid van onze vereniging. 
 
30 juni: Luc Engelen 
Diep geschokt en bedroefd ontvingen wij het bericht dat Luc Engelen op pas 
20-jarige leeftijd plotseling in zijn slaap is overleden. 
Luc is de zoon van oud-bestuurslid en sponsor Twan Engelen en Diane 
Meeuwis, broer van Tim en Michelle en lid van onze vereniging sinds 2008. 
 
Geboren: 
6 okt.: Ziva Roijakkers: 
Ziva is de dochter van Niels en Dorien Roijakkers. 
Niels is jarenlang selectiespeler geweest en actief in diverse functies. 

 
28 okt.: Imke van Kemenade: 
Imke is de dochter van Peer en Marjolein en het zusje van Noor. 
Peer is leider van Someren 12 en tevens webmaster en 
jeugdscheidsrechter bij de vereniging. 
 
13 april: Isabel de Lau: 
Isabel is de dochter van Boris en Sandra en het zusje van Bjorn. Boris 
is momenteel speler bij Someren 7. 
 

16 mei: Vive Meeuws 
Vive is de dochter van Anne en Tommy Meeuws en het zusje van Luuk, Daan en Niek. Tommy is lid 
van de sponsorcommissie van SV Someren. 
 
8 juni: Fer van den Aker: 
Fer is de zoon van Joris en Lindy van den Aker en het broertje van Sam. Joris is speler van Someren 6, 
waarvan opa Hans van den Aker ook leider is. 
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12 juni: Lune Hurkmans: 
Lune is de dochter van Dirk Hurkmans en Cedy Horijon en het zusje van Lo. Dirk is speler van 
Someren 3. 
 
29 juni: Lise van den Aker: 
Lise is de dochter van Rick en Nicole van den Aker. Rick is speler van Someren 3. 
 
3 aug.: Milan Hurkmans: 
Milan is de zoon van Yvonne Swinkels en Rob Hurkmans. Yvonne is oud-speelster van Dames 1 en 
Rob is trainer van de JO17-1. 
 
Ledenaantal: 
In seizoen 2021/2022 kenden we een groei van 41 leden. 

Op 21 mei werd het record-aantal van 1.400 tellende leden even behaald. Het 1.400ste lid werd 
persoonlijk door de voorzitter verrast aan de deur met een leuke attentie. 
In juli stonden we uiteindelijk op een 1.384 tellend ledenbestand. 
Bij de jeugd was er enkel groei te bespeuren terwijl de 20- en 30-jarigen per saldo zich in lichte mate 
uitschreven. Overige categorieën stabiliseerden zich. 
 
Het seizoen 2021-2022 in chronologische volgorde: 
 
Augustus: 
15. Kantine weer open 
Na een lange tijd van corona-
maatregelen kunnen we gelukkig 
onze kantine weer gaan gebruiken 
als thuisbasis voor wedstrijden, 
trainingen en activiteiten. 
 
De kantine is o zo belangrijk voor 
de sociale contacten. 
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September: 
13. Ricus Verhees beker 2021 
Voor de 46ste keer werd er tussen de jeugdteams van SV Someren en NWC gestreden om de Ricus 

Verheesbeker. 
De voorgaande 7 seizoenen werd deze telkens een 
prooi voor NWC (in 2020-2021 is er niet gespeeld 
i.v.m. corona). 
Deze keer ging Someren aan de haal met de 
wisselbeker ; eindstand Someren 45 punten – NWC 42 
punten. 
 
Een jaar later, afgelopen september 2022, zou 
Someren die beker wederom winnen maar nu met een 
ruimere overwinning (50/32). 
 
 
 

 
Oktober:  
4. Uitslag Rabo Club Support 
De actiecommissie (Janny Bukkems en Jolanda Lamers) heeft de uitslag 
bekend gemaakt van de Rabobank Club Support-actie. 
De Rabobank-leden hebben volop gestemd op onze club en dit resulteerde 

in een mooi bedrag van ruim 
2000 euro. 
 
Een fantastisch resultaat welke 
ten goede komt aan uitbreiding 
van het terras en nieuwe 
prullenbakken. 
 

 
November: 
18. Someren verliest belangrijk duel 
van Marvilde 
 
Marvilde deed goede zaken door de 
topper tegen Someren met 1-3 te 
winnen. 
 
De overwinning was verdiend op 
grond van de eerste helft. Na rust 
was de thuisclub gevaarlijker, maar 
de Veldhovense ploeg trok de 
overwinning over de streep. 
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Someren had de 3 punten echt nodig 
om aansluiting te houden voor een 
eventuele overwinning in die klasse. 
 
Vanaf die wedstrijd zou Marvilde de 
koppositie niet meer loslaten in de 2e 
klasse. 
 

 
 
 
 
Someren zou uiteindelijk 
wel gemiddeld de meeste 
doelpunten per wedstrijd 
scoren.  
 
Een knappe prestatie. 
 
 
 
 
24. Pietentraining 
 

Aan de kleinsten van onze leden hebben de 
Pieten weer een leuke training gegeven en 
afgewerkt. 
 

 
Sommige spelertjes 
hadden zich ook voor 
de gelegenheid 
verkleed. 
 
De Pieten hebben 
weer hun best gedaan 
om er een leuke 
training van te maken. 
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28. Competitie Someren/ NWC Vrouwen 1 – Sc ’t Zand Vrouwen 1 
Voor VR1 stond een wedstrijd 
tegen Tilburgse ’t Zand op het 
programma. 
Tot dan toe stonden beide teams 
in de middenmoot en waren aan 
elkaar gewaagd. 
Ondanks het betere spel van VR1, 
kwam de tegenstander tot 
tweemaal toe op voorsprong. 
Maar de jacht ging continu door 
en het dominante spel van VR1 
leidde tot doelpunten. 
Niks terughangen of inzakken 
maar doorgaan! Strijden. Een 
goede keuze van de ploeg om het 
niet over zich af te laten roepen. 
Integendeel, in de blessuretijd treft opnieuw Lotte doel en brengt de stand op 4-2. Uiteindelijk wordt 
het nog 4-3. 

 
 
Door de winst loopt VR1 
in op ’t Zand en na de 
winterstop zou VR1 zelfs 
een tijdje boven deze 
tegenpartij vertoeven in 
de ranglijst. 
 
In de laatste weken van 
de competitie worden er 
weinig extra punten 
binnengehaald en mag 
VR1 eindigen op een 9e 
plek in de ranglijst nog 
boven RKSV Nuenen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
December: 
4. Monsterzege JO19-1 
De aanstormende jeugd van JO19-1 voor de selectie, is ook goed bezig en overklast MVC’19 met een 
uitzege 2-8. 
In de 3e minuut is het al 0-2 door 2 goals van Tom Lintermans en in de 10e minuut maakt Tom zijn 
belofte waar om een hattrick te maken. 
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JO19-1 domineert de gehele 
wedstrijd maar geeft toch 2 
goals weg. 
 
Het is JO19-1 niet gelukt om 
tijdens het seizoen Sportclub 
Irene voorbij te streven, daar 
deze oppermachtig is 
gebleken met een gemiddelde 
score van 4,3 goals per 
wedstrijd. 
 
JO19-1 eindigt op een mooie 
2e plaats op de ranglijst in 
hoofdklasse H. 
 
Januari: 

8. Tim van Seggelen 
In december/januari is het gebruikelijk dat bekend wordt 
gemaakt wie de nieuwe hoofdtrainer wordt in het opvolgende 
seizoen. 
 
Niet onverwacht maakte het bestuur bekend dat met Tim een 
overeenkomst is gesloten voor het seizoen 22/23. 
 
 
 
 
 
 

 
Februari: 
1. Jan van Vijfeijken 25 jaar sponsor Veteranen: 
In 1996 werd Jan van Vijfeijken met zijn bedrijf shirtsponsor 
van de veteranen en dat is hij ruim 25 jaar later nog steeds. 
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Een unicum binnen onze veteranenafdeling. 
Jan werd al op jonge leeftijd lid van SV Someren toen een 
groot deel van de jeugd van Sluis 13 zich aansloot bij onze 
vereniging. Nadat hij gestopt was als lid, meldde Jan zich op 
dertigjarige leeftijd weer aan bij SV Someren. 
In november 1988 maakte Jan zijn opwachting als doelman 
van de veteranen A. In 2006 besloot hij om het leiderschap 
van de veteranen op zich te nemen. Iedere zaterdag is hij nog 
als een van de eersten aanwezig op De Potacker als begeleider 
van het veteranenteam. 
Jan, hartelijk dank voor je inzet en je langdurige inbreng voor 
onze veteranenafdeling!! 
 
April: 
18. Huldiging jubilarissen 
Vanwege corona is de jaarlijkse 
huldiging van de Jubilarissen 
2021 uitgesteld naar april 2022. 
Maar liefst 39 personen 
kwamen de eer toe. 
 

Jubilaris Aantal 

25 23 

40 6 

50 4 

60 5 

70 1 

  39 

 
De 60-jarigen betroffen Jos Hurkmans, Cor van Lieshout, Jan van Lieshout, Frans Wijnen en Fred van 
de Veen. 
De 70-jarige jubilaris is Frits Vossen. Onze vereniging heeft maar drie leden, die 1 of 2 jaar langer lid 
zijn dan Frits. Frits speelde vroeger in de selectie. Met Someren 2 werd hij o.a. kampioen in het 
seizoen 1958-1959. Frits was jarenlang elke zondag op de Potacker te vinden als supporter van het 
eerste elftal en ook bij wedstrijden van het tweede elftal. Al vele decennia is Frits donateur van de 
vereniging. Voor meer info zie: https://www.svsomeren.nl/211/2065/huldiging-jubilarissen/ 
 
Mei: 
2. Someren start met een O23-team 
De KNVB heeft de O23-competitie 
geïmplementeerd. De VTC van Someren 
heeft, na een gedegen voorbereiding, 
besloten om hieraan mee te doen. 
Ook andere verenigingen uit de regio 
hebben zich aangesloten zoals Deurne en 
Valkenswaard.  
Uit verleden is gebleken dat de stap voor 
spelers van JO19 naar Someren 1 te groot 
kan zijn vanwege het zwaardere fysieke 
spel en er nog veel geleerd kan worden. 

https://www.svsomeren.nl/211/2065/huldiging-jubilarissen/
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De O23-competitie leent zich voor de extra tussenstap. 
 
De nieuwe hoofdtrainer voor O23 is Teun Custers en geen 
onbekende binnen de club. 
 
Vanuit onze jeugdopleiding maakte hij de overstap naar de jeugd 
van PSV Eindhoven. Via FC Eindhoven, waar hij zijn debuut in het 
betaald voetbal maakte, kwam hij weer terug op het oude nest. 
Hij was tot 2014 speler (en aanvoerder) van ons vaandelteam en 
in 2015 maakte hij zijn debuut als hoofdtrainer bij SVSH. 
Nu dus onze trainer voor O23. 
 
 
 
26-27-28 mei: Hattrick weekend 
 
Hemelvaarttoernooi donderdag 26 mei: 
Na 2 jaar geen Hemelvaarttoernooi te hebben kunnen organiseren 

vanwege corona, was het 
in mei 2022 dan gelukkig 
weer mogelijk. 
 
Someren heeft uitgepakt met een 3-daags evenement 
omgedoopt tot Hattrick weekend. Algehele organisatie 
onder de bezielende leiding van Erik van Lieshout en Wiljan 
Raijmakers. 
 

Op donderdag werd het altijd succesvolle familie- en vrienden Hemelvaarttoernooi gehouden, onder 
een heerlijk zonnetje. Ruim 1.000 deelnemers en vele toeschouwers wisten de weg naar de Potacker 
te vinden. 
Zoals gebruikelijk zijn de teambenamingen ludiek. 
De winnaars van de verschillende poules zijn als volgt: 

- Dames: Parels van de derde helft 2.0 
- Recreatie: Bram Inham 
- Kelderklasse: Gapetogether Staytogether. 
 

Na afloop volgde de eerste feestavond van het 
Hattrickweekend in de grote tent. 
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Feestavond seizoensafsluiting vrijdag 27 mei: 
De tweede avond van het Hattrickweekend stond in het teken van de Seizoensafsluiting. 

 
Alle teams en vrijwilligers konden genieten van 
een heerlijke barbecue, waarna er weer een 
spetterend feest in de tent gebouwd werd met 
Draaimakers, de FisABBAnd en Smerrig. 
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Jubileum en reünie Vrouwenvoetbal 50 jaar zaterdag 28 mei 
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Vrouwenvoetbal bij SV Someren, is er een reünie 

georganiseerd op de zaterdag van 
het Hattrick Weekend. 
 
Alle oud-damesleden konden 
gezellig bijbuurten onder het 
genot van een hapje en drankje. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historie Vrouwenvoetbal 
In 1969 werd gestart met vrouwenvoetbal en in 1970 voor het eerst deelgenomen aan de 
competitie. Jeanne Aarts, Betsie van Tulden en Fien vd Kruys stonden aan de wieg van deze nieuwe 

afdeling. 
 
Ondanks dat vrouwenvoetbal nog 
door menigeen met scepsis werd 
bekeken, haalden de vrouwen van 
Someren binnen enkele jaren de 
eerste kampioenschappen binnen 
en promoveerden gauw genoeg 
door naar de 1e klasse en iets later 
naar de hoofdklasse.  
 

 
Na het kampioenschap in 1984 wordt er 
ook gestart met een meisjesafdeling. 
Oprichtster, leidster en trainster is Annie 
Geelen, die samen met Rian Kusters de 
meiden techniek en vooral plezier in het 
voetballen bijbrengt. 
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Het vrouwenvoetbal was geen bevlieging gebleken en mede door de populariteit van het Oranje-
elftal is de aanwas de laatste jaren vluchten gaan nemen. 
Om de voetbalsters zowel op prestatief als recreatief niveau te kunnen laten spelen, is in 2018 de 
samenwerking opgezocht met NWC. 
Voor volledige historie zie: 
https://www.svsomeren.nl/211/2107/uit-het-archief-50-jaar-vrouwenvoetbal-bij-sv-someren/ 
 
30. Afscheid clubscheidsrechter Harrie van Bussel 
Na 15 jaar heeft Harrie van Bussel zijn fluitje aan de wilgen gehangen. 
Someren 5 – Merefeldia 3 was zijn laatste wedstrijd als clubscheidsrechter. 
In 2007 werd Harrie (trouw lid van VV Lierop) ook lid van SV Someren. 
Hij werd clubscheidsrechter en dat bleef hij t/m dit seizoen doen. 

 
In de jaren 2017 en 2018 was 
hij ook (invaller-) grensrechter 
bij de selectie. 
 
 
 
Harrie, bedankt voor je inzet 
en je gezelligheid in de 
afgelopen jaren! 

 
Juni: 
8. Afscheid selectiespelers: 
Someren heeft afscheid genomen van een aantal 
selectiespelers die jarenlang boegbeeld waren op de 
velden. Zowel Dames 1 als Heren 1 namen afscheid van 
een paar vaste krachten.  
 
Bij de Dames was dit Yvonne Swinkels.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij de Heren ging het om Niels Schweren en Luuk Hoeben. 
 
Yvonne, Niels en Luuk, dank voor jullie inzet.  
 
 
 
 
 

https://www.svsomeren.nl/211/2107/uit-het-archief-50-jaar-vrouwenvoetbal-bij-sv-someren/
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9. Afscheid leden communicatiecommissie: 
Op donderdag 9 juni nam de commissie communicatie afscheid van een drietal leden, die zich samen 
in totaal maar liefst 40(!) jaar ingezet hebben voor SV Someren. 
 
Jan van den Broek was clubfotograaf van maar liefst 2004 tot 2022 en werd in 2014 vrijwilliger van 
het jaar. 
 
Mieke Hollanders was 
bestuurslid van 2008 t/m 
2016. Ze was binnen het 
bestuur verantwoordelijk 
voor PR en 
communicatie. Bij haar 
bestuursafscheid in 2016 
werd ze lid van de 
commissie 
communicatie. 
 
Bart Werts werd lid van 
de commissie communicatie in 2013. In 2017 stopte hij in de commissie om een jaar later weer toe te 
treden en zich een jaar lang te richten op het schrijven van het jubileumboek 75 jaar SV Someren. 
In het seizoen 2021-2022 nam Bart afscheid van de communicatiecommissie. 
 
11 E/F-mini toernooi ; meer dan 500 doelpunten op één dag 
Het was een drukte van jewelste op zaterdag 11 
juni op sportpark De Potacker. 

 
 
Na twee coronajaren kon eindelijk het E, F en 
Mini-toernooi weer doorgaan. Maar liefst 72 
teams in de leeftijden Onder 7 tot en met Onder 
12 kwamen in actie. De honderden spelers en 
speelsters gingen er fanatiek tegenaan. 
 
Het plezier in het spel straalde er aan alle kanten 
af. 
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Een toernooi organiseren met zo veel teams is niet mogelijk zonder de inzet van vrijwilligers.  
 

Heel fijn dat de organisatie, o.l.v. Mike 
Aarts en Toon van Otterdijk, weer konden 
rekenen op deze inzet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16. Thriller in nacompetitie Someren – Bekkerveld 
In een spectaculair nacompetitieduel, waar alles in zat wat voetbal mooi maakt, won Someren met 2-
1 van Bekkerveld. De thuisclub speelde ijzersterk in de eerste helft en het was wachten op een 
Somerens doelpunt. In de tweede helft ging Bekkerveld zich steeds meer mengen in de strijd. Het 
kreeg zelfs de beste kans om op voorsprong te komen. Na negentig minuten stond er nog steeds een 
brilstand op het scorebord en moest er verlengd worden. Beide teams begonnen enigszins 
voorzichtig en afwachtend in de eerste verlenging. De tweede verlenging was amper begonnen toen 
Koen de Louw krachtig uithaalde en de bal in het dak van het doel schoot, 1-0. Drie minuten voor tijd 
ging het alsnog mis toen Bekkerveld raak kopte; 1-1.Terwijl iedereen zich al neerlegde bij een 
beslissing via strafschoppen, was daar weer Koen de Louw. De Somerense topscorer bracht de 500 
toeschouwers in extase door zijn team met een lage schuiver naar 2-1 te schieten en naar de finale! 
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17 Jeugdkampioenen 
In seizoen 21/22 werden maar liefst 7 teams jeugdkampioen in najaar of voorjaar. 
Team JO12-1 presteerde het zelfs om 2x tot kampioen uitgeroepen te worden. 
Dit waren de teams: JO11-2, JO12-1, MO13-1, JO15-3, JO17-1, JO17-2, JO17-3. 
 

De Hans Manders wisseltrofee, voor de 
speler die op gebied van normen en 
waarden een voorbeeld is voor de rest, 
werd uitgereikt aan Joep Aldenzee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19. Someren wint finale en promoveert naar de 1e klasse 
In een bloedstollende 
wedstrijd tegen Sportclub’25 
op neutraal terrein in Stein bij 
RKSV De Ster, heeft Someren 
promotie afgedwongen naar 
de eerste klasse. In Stein was 
het team van trainer Tim van 
Seggelen zonder groots te 
spelen oppermachtig. 
 

 
Beide teams werden gesteund door een grote schare supporters, die 
bij de opkomst met veel vuurwerk en fakkels lieten zien dat ze klaar 
waren voor een mooie wedstrijd. De eerste helft was er eentje die 
hoort bij een finale: veel strijd, maar weinig goed voetbal. 

Someren had het initiatief, maar had moeite om een gaatje te vinden in de stugge Limburgse 
verdediging. In de verlengingen vloeiden bij beide teams de krachten weg. Tot pal voor het 
rustsignaal toen Nick de Louw uit een hoekschop hard raak knikte, 1-0. De Somerense voorsprong 
kwam daarna niet meer in gevaar.  
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Someren keert na vijf seizoenen terug in de eerste klasse. 
 
 
19. Vrijwilliger van het Jaar Marc Weekers: 
Tijdens de vrijwilligersavond is Marc Weekers 
uitgeroepen tot Vrijwilliger van het Jaar 2021/2022. 
 
14 Jaar geleden begonnen als groepsleider F is Marc 
Weekers inmiddels organisatorisch jeugdcoördinator en 
lid van de voetbaltechnische zaken bij de jeugd. 
 
Marc, namens iedereen binnen SV Someren allereerst 
hartelijk dank voor je tomeloze inzet en natuurlijk van 
harte gefeliciteerd met deze mooie titel! 
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24. Speler van het Jaar sz. 21/22 

In het seizoen 21/22 heeft Nick de Louw de meeste 
stemmen gekregen en daarom uitgeroepen tot 
Speler van het Jaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nick werd op de voet gevolgd door Max Sonnemans (2e)  
 
en Koen de Louw (3e). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
24. Maud van Berlo in Oranje 
 
Someren mag trots zijn op de jeugdige Maud van Berlo. Nadat 
ze ervaring heeft opgedaan bij PSV en Borussia M’Gladbach, is 
ze opgeroepen door de KNVB om bij MO16 te komen 
voetballen. 
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Hopelijk kan Maud haar carrière vervolgen tot in het Nationaal Vrouwen Oranje elftal. 
 
27. Lid van Verdienste Rini Slegers 
Rini Slegers is uitgeroepen tot Lid van 
Verdienste van SV Someren. Rini is al 24 jaar 
lid van SV Someren, waarvan de eerste 7 
seizoenen als jeugdleider. Daarna is Rini 3 
seizoenen lid van de aflijnploeg geweest en 6 
seizoenen materialenbeheerder. Momenteel 
is Rini al 17 seizoenen lang bijna dagelijks 
actief op het sportpark voor facilitaire zaken. 
In 2013 is Rini ook al uitgeroepen tot 
Vrijwilliger van het jaar. 
 
Rini, hartelijk dank voor al die jaren dat je je al 
inzet voor SV Someren en van harte 
gefeliciteerd met deze welverdiende 
benoeming. We hopen je nog vele jaren te 
zien op de Potacker! 
 
 
Juli: 
7. De archivarissen Gerard Slegers en Toon van Maris hebben er een leuke hobby van gemaakt om de 
leden op gezette tijden te laten genieten van een nostalgisch stukje historie. 
Deze zijn alle terug te vinden op de website onder 
kopje Uit het Archief. Dank voor deze bijdrage. 
Een voorbeeld Uit het Archief betrof “De opening 
van sportpark de Potacker”. 
 
Vanaf 1947 voetbalde SV Someren afwisselend op 
‘t Vaartje in ’t Eind en in de Keizerstraat in het 
Dorp. Dat was natuurlijk niet ideaal en daarom 
werd er gezocht naar mogelijkheden tot 
centralisatie. In maart 1948 werd een akkoord 
bereikt met Willem Maas over de huur van 2 ha. 

https://www.svsomeren.nl/971/uit-het-archief/
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landbouwgrond langs de huidige Potakkerweg voor 
de prijs van 400 gulden per jaar. Die plek was 
bewust gekozen, omdat het terrein redelijk centraal 
lag ten opzichte van Dorp en het Eind. 
 
De eerste kleedruimte op sportpark De Potacker 
werd gebouwd in 1948 en had aanvankelijk nog een 
dak van stro. Later werden er dakpannen opgelegd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ED-amateurvoetbalgala 
Dit jaar werd voor de 16e keer het ED-amateurvoetbalgala georganiseerd. Tijdens deze avond op 8 

juli werden ook de prijzen uitgereikt voor 
het Amateurvoetbal. 
 
SV Someren is de enige club die in iedere 
categorie genomineerd was: 
- Beste speelster: Shauny Regli 
- Beste speler: Nick de Louw 
- Beste trainer: Tim van Seggelen 
- Beste ploeg: SV Someren 1. 
 
 
 
 

 
Someren werd bij de uitreiking rijkelijk beloond met prijzen: 
Tim van Seggelen werd benoemd tot Trainer van het Jaar (regio Helmond) en SV Someren 1 werd 

uitgeroepen als Team van het Jaar, mede door de schitterende 
zegereeks in de nacompetitie. 
Zowel Nick de Louw als Shauny Regli werd tweede in de categorie 
Speler/Speelster van het Jaar. 
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9. VSN VoetbalDagen 
Van vrijdag 8 juli t/m zondag 10 juli namen diverse jeugdige voetballers 
uit Someren en omliggende dorpen in de leeftijd van 5-15 jaar deel aan 
de VSN VoetbalDagen bij SV Someren. 

 
Er werd gezorgd voor 3 dagen 
voetbalplezier en een gevarieerd 
programma bestaande uit een groot aantal 
onderdelen zoals o.a. Techniektraining, 
Keeperstraining, 
 
Partijspelen en diverse andere voetbal spelvormen. Iedereen kon kans 
maken op een heuse Penaltybokaal, een Fair Play beker en op de bokaal 
voor de beste 'Dribbel-Koning'. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Dankzij vele vrijwilligers van SV Someren en de organisatie van VSN VoetbalDagen kon deze 
grandioze activiteit bij SV Someren wederom mogelijk gemaakt worden. 
 
Augustus: 
11. 
René Jansen: nieuwe voorzitter Jeugdvoetbal  
Met ingang van seizoen 22/23 heeft René Jansen de voorzittershamer van 
de jeugdafdeling overgenomen van Berry Jacobs, die dat 9 jaar met verve 
heeft gedaan. 
René is al ruim 38 jaar lid van onze vereniging en heeft alle elftallen in de 
jeugd doorlopen en daarna 12 jaar in de selectie van Someren gespeeld 
wisselend tussen eerste en tweede elftal. 
Op dit moment voetbalt René nog in het 5e van Someren en is trainer en 
leider van JO11-1. 
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Tijn Swinkels: nieuwe voorzitter Seniorenvoetbal  
Vanaf seizoen 22/23 heeft Tijn Swinkels de taken van Arco van Dijk 
overgenomen als bestuurslid Seniorenvoetbal. Arco heeft 4 seizoenen deze 
functie ingevuld waarvoor dank. 
Tijn is 24 jaar oud en voetbalt sinds de F’jes bij onze mooie vereniging. 
Vanaf seizoen 22/23 zal dat in het 10e elftal zijn. 
 
 
 
 

Rianne van Horssen: nieuwe vicevoorzitter 
Met ingang van dit voetbalseizoen krijgt SV Someren nog een derde nieuw 
bestuurslid: Rianne van Horssen zal de taken van Carola Kessels 
overnemen als vicevoorzitter, algemene ledenzaken en Normen en 
Waarden. Het bestuur dankt Carola voor haar inzet de afgelopen jaren. 
Rianne van Horssen is 42 jaar oud en is de moeder van Kevin en Maikel 
Aben. Beide jongens voetballen al van kleins af aan bij SV Someren. 
 

Joost Meeuws: nieuwe voorzitter Facilitaire Zaken 
Het houdt niet op bij 3 maar met ingang van dit voetbalseizoen krijgt SV 
Someren nog een vierde nieuw bestuurslid: Joost Meeuws. Joost gaat de 
taak van Voorzitter Facilitaire Zaken op zich nemen.  
Deze functie was al enige tijd vacant. Achter de schermen zijn veel 
vrijwilligers bezig met allerlei “klusjes” die een goede coördinatie 
verdienen en vereisen. 
 
 
 
 
 

 
September: 
1.Nieuwe kantinebeheerder Margreet Oosterbeek: 
Per 1 september 2022 is Margreet Oosterbeek als de nieuwe 
kantinebeheerder in dienst getreden. 
Margreet heeft de taak overgenomen van Frans van Otterdijk, die deze 
functie vanaf eind 2017 heeft ingevuld, ook in de moeilijke corona-
periode. 
Daarnaast zal Margreet ook de functie van Voorzitter Communicatie 
blijven uitoefenen. 
Het bestuur wenst haar heel veel succes. 
 
 
2. Overeenkomst meisjes- en vrouwenvoetbal SV Someren en NWC 
Op 2 september was het zover, de ondertekening van de samenwerking tussen NWC en SV Someren 
op het gebied van meisjes voetbal! Dit historische moment vond plaats op de symbolische plek 
tussen Asten en Someren, de fietsbrug over het kanaal.  
De samenwerking bestaat sinds 2018 al voor de senioren vrouwenelftallen en met succes! Afgelopen 
seizoen zijn beide clubs ook de samenwerking aangegaan voor de meisjes onder 17, waaruit 2 mooie 
teams ontstaan zijn. Het streven is om de komende seizoenen de samenwerking uit te breiden naar 
de meisjes onder 15 en onder 20.  
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Robert Bukkems en Yvonne 
Swinkels, beiden lid van commissie 
Meisjes- en vrouwenvoetbal ST 
Someren-NWC, openden de 
bijeenkomst. 
Aansluitend hebben de voorzitters 
van Someren en NWC de 
samenwerking met een 
handtekening verzegeld. 
Een super mooie stap binnen de 
ontwikkeling van het meisjesvoetbal 
in de regio! Nu kan er ‘officieel’ hard 
gewerkt worden om (meer) meisjes 
uit de regio met veel plezier en 
passie te laten voetballen op elk haar niveau binnen de twee mooie clubs. 
 
Einde 
 
Tenslotte, waar zouden we zijn als vereniging zonder vrijwilligers. 
Daarom allemaal hartelijk dank voor jullie bijdrage: 
- Jeugd (comm.-leiders-trainers) 
- Senioren (comm.-staf-leiders-trainers-scheidsr./VTC/verzorging/EHBO) 
- Kantine personeel  
- Fondsenwerving en sponsorcomm. 
- 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 
oktober 2022. 


