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Wat-Hoe-Waar ? 
 

Voorzitter  
Ivo Mulders, Kapelstraat 7, Megen 
06 - 31764346 
ivo_mulders_54@hotmail.com 
 
Secretaris 
Jan-Thijs Ouwens, Molenstraat 1, Megen  
06 - 21138696 
secretaris@ulysses.nl 
 
Penningmeester & Ledenadministratie 
Vacant 
 
Seniorencoördinator 
Stefan van de Camp, Elzenstraat 74, Megen  
06 - 21517371 
stefanvdcamp@hotmail.com 
 
Jeugdcoördinator 
Ferry Witsiers, Elzenstraat 76, Megen 
06 – 25288195 
ferrywitsiers.fw@gmail.com 
 
Kantinebeheer 
Hein de Leeuw, Acaciastraat 10, Megen 
06 – 46371081 
hein.deleeuw@home.nl 
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Wat-Hoe-Waar ? 
 
 
Accommodatie, materialen en terreinen 
René Hermans, Walstraat 1, Megen  
06 – 22557984 
reneulysses@outlook.com 
 
E-mailadres Ulysses                          
secretaris@rksvulysses.nl  
 
Website 
Niek Beck, Acaciastraat 2, Megen 
06 - 12311182 
www.rksvulysses.nl 
 
Sponsorcommissie 
Peter van den Berk, Lindestraat 10, Megen 
06 – 13064181 
petervandenberk@ziggo.nl  
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Vacatures 
 
Ulysses heeft nog de onderstaande vacatures voor het 
huidige en komende seizoen: 
 
Assistent scheidsrechter 2e elftal (Stefan van de Camp) 

 
Clubscheidsrechters (Stefan van de Camp) 

 
Verzorger 1e elftal (Stefan van de Camp) 

 
Lid accommodatie-team (René Hermans) 

 
Scheidsrechter JO19-1 (Ferry Witsiers) 

 
Voor meer informatie kun je terecht bij de bestuursleden 
die achter de vacature tussen haakjes vermeld staan. 
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Contributie 
 

Met ingang van het seizoen 2018-2019 gelden voor de 
leden van Ulysses de onderstaande bedragen. 
 

Jeugdleden t/m 11 jaar €     9,30 per maand 

 

Jeugdleden 12 t/m 17 jaar € 11,63 per maand 

 

Senioren vanaf 18 jaar €  16,33 per maand 

 

Niet actief lid, leider  € 15,03 per maand 

 

Steunend lid  €  4,20  per maand 

 

De verschuldigde contributie kan worden voldaan door 
overboeking naar: 
Rekeningnummer NL70 RABO 0132.891.220 bij de 
Rabobank Oss en omstreken onder vermelding van: 
Penningmeester Ulysses, Molenstraat 1 te Megen 
 
Automatische betaling kan geregeld worden via eigen 
bank/giro of neem contact op met secretaris Jan-Thijs 
Ouwens. 
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Contributie 
 
Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te 
gebeuren bij Jan-Thijs Ouwens, Molenstraat 1 te Megen. 
 
Ook adreswijzigingen graag doorgeven aan Jan-Thijs 
Ouwens: 06 – 21138696 of e-mail jtouwens@hotmail.com. 

 
De contributie wordt jaarlijks met 2% geïndexeerd.  
 
Als er naar inzicht van het bestuur aanleiding is om naast 
de indexering de contributiebedragen te wijzigen zal dit in 
de ledenvergadering ter stemming worden gebracht. 
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Voorwoord (van de voorzitter) 
 
Beste lezer, 

Voor je ligt weer een nieuwe Odyssee, de eerste van 

seizoen 2018-2019. Mét een nieuwe redactie: Julia van 

Schijndel en Anouk Loeffen pakken de spreekwoordelijke 

handschoen op en voorzien jullie met enige regelmaat van 

de laatste Ulysses- en VITA informatie. Dames, veel succes 

en creativiteit toegewenst! 

De competities staan op het punt te beginnen en alle teams 

zijn weer in training, al kon dat niet direct op de velden bij 

Ulysses en SBV. Toen ik een paar weken geleden op de 

velden liep, kon ik goed zien wat de droogte met onze 

velden deed. Ondanks de inspanningen van Richard 

Lagarde (naast grensrechter ook bezig met 

veldonderhoud!) en het accommodatieteam, moesten we 

helaas besluiten dat belasten van de velden in de maand 

augustus onmogelijk was. Dit besluit kon gelukkig rekenen 

op begrip en teams gingen creatief om met deze maatregel. 

Zo werden er bostrainingen georganiseerd en ook is er 

gebruik gemaakt van de zaal. De oefenhoek kon wel 

gebruikt worden en dat bracht het 35+-elftal er toe om 

bijna twee maanden voor de start van de competitie al te 

gaan trainen. Op naar prolongatie van de titel, aldus Dennis 

Derks. Mooi om dat fanatisme te zien, aan alle teams veel 

succes dit seizoen! 

Wie inmiddels al op het sportpark is geweest, heeft gezien 

dat onze kantine een kleine metamorfose ondergaat. Onder 

de bevlogen leiding van ons bestuurslid René Hermans 

wordt er een echte schuifdeur geplaatst in een gevel van de 
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kantine. Toen ik er op een donderdag toevallig moest zijn 

voor een training (ja, ook het derde elftal is weer fanatiek 

bezig), zag ik dat er meerdere vrijwilligers aan het werk 

waren. Een kleine bloemlezing: Johan Vos, Bas Driessen, 

Joop Heinen en natuurlijk ook de vaste 

accommodatievrijwilligers. Er zijn nog meerdere 

vrijwilligers bij betrokken en dit project wordt mede 

gefinancierd uit ‘Bouwen aan Ulysses’. Iedereen alvast 

bedankt voor de inzet en de bijdragen. 

Helaas zijn we de laatste periode nog opgeschrikt door het 

overlijden van Evert Oele, vader van Eelco en trotse opa 

van Fabian en Julius. Ik wens de familie Oele veel sterkte 

met dit verlies. 

Rest mij nog om jullie allemaal een sportief, gezellig en 

blessurevrij seizoen 2018-2019 te wensen waarin we 

hopelijk weer net zo veel successen kunnen vieren als 

afgelopen seizoen. Bij deze wil ik ook iedereen oproepen 

om naar de Algemene Ledenvergadering te komen op 

maandag 24 september. Hier wordt ook (belangrijk!) 

nieuws over de fusie medegedeeld. 

Sportieve groet, 

Ivo Mulders  



 

 

11 
 

Van het bestuur 
 

Hieronder een kleine greep uit de bestuursbesluiten van 
afgelopen tijd: 

 
- We zijn van plan om de tribune op te knappen. De letters 
aan de voorkant zullen worden schoongemaakt en ook zijn 
we aan het bekijken of we de bankjes kunnen vervangen! 

- We zijn in contact met de basisschool over de 
mogelijkheid om de basisschoolleerlingen op de velden 

van Ulysses te kunnen laten gymmen. 
- Vanaf 11 september is het weer mogelijk om te stemmen 

voor de Rabobank Clubkas Campagne! 
- Er volgt waarschijnlijk een BTW verhoging op het eten en 

drinken. We zijn aan het bekijken wat de gevolgen zijn 
voor de kantineprijzen. 
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Uitslagen Ulysses 1  

 
2 september: 
Ulysses 1 – SDDL 1 

1 – 3 

9 september: 

Achilles Reek 1 – Ulysses 1 

4 – 1  
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Uitslagen SBV/Ulysses VR 1  
 

9 september: 
SIOL VR1 – Ulysses 1 

2 – 0 
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Eén tweetje met…..  

Jeroen van Pinxteren 

Geboren op 27-04-1991 
Woonplaats Megen 
Beroep Hoofdmonteur bij Koelkracht 
Hobby’s Feesten met vrienden 
Favoriete vakantieland Spanje  
Favoriete tv-programma Veronica Inside  
Favoriete band of artiest Gunz for Hire 
’s Nachts wakker te 
maken voor…. 

Een goede grap 

Favoriete voetbalclub Ulysses 
Favoriete/beste 
(inter)nationale 
speler/speelster  

Luuk de Jong 

Favoriete/beste 
speler/speelster binnen 
Ulysses 

Stadie Maddie 

Wat is jouw lijfspreuk? Voor niks gaat de zon op  
Wat is je 
voetbalverleden? 

Ulysses 

Op welke manier ben je 
nog meer betrokken bij 
Ulysses? 

Als koelmonteur 

Welk voetbalmoment in 
je carrière staat in je 
geheugen gegrift? 

De 0 tegen SDDL met het 
eerste. 

Waar kun je je vreselijk 
aan ergeren tijdens een 
training of wedstrijd? 

Aan het gegrijns van Paul 
Mulders  
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Wat maakt Ulysses jouw 
club? Oftewel, wat vind je 
mooi aan Ulysses? 

De sfeer, zoals de Donderjagers  

Wie binnen de club 
bewonder je en waarom? 

Voorzittertje Ivo Mulders  

Heb je nog tips voor de 
club? 

Nachtclub den Heuvel 
heropenen  

Messi of Ronaldo? Ronaldo 
Voetbal International of 
Studio Voetbal? 

Veronica Inside  

Oranje Leeuwen of 
Oranje Leeuwinnen? 

Oranje Leeuwen 

PSV, Ajax of Feyenoord? PSV 
Boodschap aan de lezers: Kom zoveel mogelijk de 

wedstrijden van de legends 
bewonderen 
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Eén tweetje met…..  

Tibbe van Kempen 

Hoe lang ben je al lid 
van VITA? 

7 jaar 

In welke elftallen heb je 
gespeeld? 

Mini F, F1, E2, E1, D2, D1 en 
nu zit ik in de C2. 

Hoe ben je bij VITA 
terecht gekomen en 
waarom ben je bij deze 
club gaan voetballen? 

Ik wou al voetballen bij een 
club toen ik 5 was, maar toen 
was ik te jong en mocht ik dat 
nog niet. Toen ik 6 was ben ik 
begonnen bij Ulysses, wat 
later VITA is geworden. Ik 
woon in Megen en Ulysses 
was de enige club hier. 

Hoe gaat het met het 
team waar je nu in 
speelt? 

Het is nu het begin van het 
seizoen, dus nog geen 
wedstrijden gespeeld. Ik zat 
vorig jaar bij hetzelfde team 
en ik vind mijn team heel 
leuk. 

Heb je al gescoord deze 
competitie? 

Zoals ik al zei is de competitie 
nog niet begonnen. Maar in de 
vorige competitie wel. 

Wat zijn je sterke en 
zwakke punten bij het 
voetbal? 

Ik speel midmidpositie, dus 
de rol als spelverdeler bevalt 
me goed en kan ik goed. Mijn 
snelheid en omschakeling zijn 
soms nog een probleem.  
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Heb je al een 
kampioenschap of 
andere hoogtepunten 
meegemaakt bij het 
voetbal? 

Ik ben al vijf of zes keer 
kampioen geweest. En mijn 
team en ik hebben het 1 keer 
tot de halve finale geschopt 
met de bekerwedstrijden. En 
met voetbalkamp 1 keer de 
penaltybokaal gehaald en ook 
een keer eerste geworden. 

Wat is je favoriete club? PSV 
Wie is je favoriete 
speler? 

Op dit moment Hirving 
Lozano 

Heb je nog andere 
hobby’s buiten het 
voetbal om? 

Ja, ik kijk weleens Netflix en ik 
heb een PS4. 

Weet je al wat je later 
wil worden/Waarvoor 
studeer je? 

Ik weet nog niet wat ik wil 
worden. Ik zit nu in de tweede 
klas havo/vwo op het TBL. 

Hoe bevalt het samen 
voetballen met 
spelers/speelsters uit 
Haren? 

Eerst best moeilijk. Want toen 
viel heel mijn jeugdteam uit 
elkaar, maar daarna heel goed 
want ik speel nu met leuke 
Megense en Harense spelers. 

Heb je nog tips voor de 
club(s)? 

Nee. 
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Wist je dat….. 
 

- De dames van SBV en Ulysses komend seizoen ook 
meerdere wedstrijden in Megen spelen in plaats 
van alleen in Haren? 

- De selectie een aantal keer heeft getraind in het 
stadion van Top Oss? 

- Ulysses ook een Instagramaccount heeft, waarop 
onder andere alle spelers van het 1e worden 
voorgesteld? (@rksvulysses) 

- De selectie met vijf spelers is uitgebreid, namelijk: 
Rob Arts, Kevin Vestering, Gijs Hermans, Willem-
Jan Kocken en Mike Hol. 

- We twee nieuwe, enthousiaste redactrices van de 
Odyssee hebben? 
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Ulysses verwacht: De 3e klasse 

Afgelopen seizoen is het eerste elftal gepromoveerd naar 

de 3e klasse. Een hele grote prestatie! Wij zijn erg 

benieuwd wat een aantal betrokkenen van de club 

verwachten van aankomend seizoen. Hiervoor hebben we 

aan Dennis Derks, Stan Schuurmans, Peter Hol en Sander 

Janssen gevraagd of zij hun verwachting wilden delen. 

Dennis Derks: 

Na een prachtig seizoen met vele hoogtepunten, verwacht 

ik dat dit jaar de 3e klasse (met zware tegenstanders zoals 

Schijndel, Margriet, Avanti etc.) een zwaar seizoen zal 

worden. Ik denk als Ulysses zich weet te handhaven in de 

3e klasse dat we dat al als een kampioenschap mogen 

vieren, Ik hoop natuurlijk op meer en wens ze heel veel 

succes! 

Stan Schuurmans: 

Wat een geweldige prestatie hebben onze mannen vorig 

jaar neergezet. Maar dan nu dit seizoen. Mijn gevoel zegt 

dat het heel moeilijk gaat worden dit seizoen, vooral nu ik 

te horen heb gekregen dat de meest felle speler van 

Ulysses (Willea Brouwer) nog niet fit genoeg is aan het 

begin van het seizoen. Ook was Toanator nog niet fit in de 

voorbereiding. De laatste teleurstelling is dat Robera er 

niet elke week bij is, die gaan ze ook zeker missen. Dit alles 

betekent wel nieuwe kansen voor andere spelers. Ik denk 

dat Yannica en Juua een grotere kans gaan krijgen om in de 

basis te komen. Ik ben benieuwd hoe zij het gaan doen. Al 

met al denk ik dus dat het een lastig seizoen gaat worden. 

Maar als de blessures meevallen en de Donderjagers er nu 
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gewoon elke wedstrijd (in ieder geval elke thuiswedstrijd) 

achter staan en niet alleen komen opdagen als het goed 

gaat, dan denk ik dat we thuis nog aardig wat puntjes 

kunnen binnen smokkelen. Als we dan uit ook een aantal 

puntjes meepikken, denk ik dat we aan het eind van het 

seizoen kunnen handhaven in de 3e klasse. Dit zou 

natuurlijk een geweldige prestatie zijn. Vooral als ook 

Bernd en Sperzie, twee van de beste spelers van Ulysses, 

minder kaarten pakken en hun team niet zo vaak in de 

steek laten. Maar met zo’n staf, die zo goed in de groep ligt, 

moet dat zeker goed komen!  

Peter Hol: 

Jullie hadden gevraagd naar mijn voorspelling voor 

aankomend seizoen.... 

De afgelopen 2 seizoenen waren natuurlijk tropenjaren 

voor Ulysses... Prachtig voor ‘t publiek, en voor de club en 

kantine op financieel gebied goede jaren! Ikzelf (als trouwe 

supporter) heb natuurlijk ook genoten van onze jongens en 

staf. Niet altijd van het voetbal, maar vooral door hun 

tomeloze inzet zijn ze tot deze prestaties gekomen! 

Natuurlijk ook door enkele individuele spelers die vaak het 

verschil konden maken... Ook Sander (trainer) had hier 

zeker een belangrijke hand in, door op tijd goede wissels 

toe te passen.  

Nu de vraag; hoe gaan we ‘t dit seizoen doen in de 3e 

klasse? Nou, er was sprake dat Yunusa er mee zou stoppen, 

en dat Paul er niet veel in zag om nog hogerop te acteren... 

Ik ben blij dat deze jongens hun mening hebben bijgesteld, 

en dat ze er toch nog een jaar aan hebben vastgeplakt. Het 

is wel jammer dat Willem Brouwer geblesseerd is, dat is 
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natuurlijk een grote aderlating in de ploeg, ook Sven is er 

bij ‘t begin niet bij (vakantie begreep ik). 

Zoals iedereen weet/zegt, hebben we in deze klasse 

eigenlijk niet veel te zoeken, maar het is natuurlijk prachtig 

om dit een keer mee te maken. We moeten het doen met 

dezelfde selectie, dus het wordt iedere keer weer keihard 

werken om af en toe een puntje te bemachtigen... Hopelijk 

thuis af en toe voor een verrassing te zorgen, samen met de 

Donderjagers en ‘t trouwe publiek. Ik hoop dat de 

onderlinge verstandhouding in de selectie hoog blijft, ook 

na een aantal nederlagen is dit ‘t belangrijkste van dit 

seizoen!!! Doordat Paul en Yunusa besloten hebben door te 

gaan, hoop ik dat in de tussentijd een paar jongens kunnen 

rijpen voor de toekomst. 

Vanuit de jeugd zijn er een paar spelers bij de selectie 

gekomen, en ik hoop dan ook maar dat ze goed luisteren 

naar de ervaren spelers, en dat ze veel kracht opdoen bij 

de trainingen! Deze jongens hebben echt nog wel minimaal 

1 jaar nodig, en misschien wel langer, om evt. een 

basisplek te veroveren in Ulysses 1. 

Verder hoop ik dat de supporters het niet laten afweten na 

evt. tegenvallende prestaties, en dat we weer volop achter 

onze jongens en staf gaan staan!!! 

Ik wens iedereen een fijn en sportief seizoen toe... 

Sander Janssen 

Voordat ik begin met mijn voorspelling voor de 3e klasse 

wil ik nog even terug naar zondagmiddag 17 juni 2018, een 

historische dag voor Megenaren, Ulysses, spelers en staf.  
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Ik moet jullie allemaal een compliment maken. Jullie 

hebben er mede voor gezorgd dat wij dit seizoen actief zijn 

in de 3e klasse. Zonder jullie support in voor- en 

tegenspoed konden wij niet ons mannetje staan. Liedjes 

zoals “Oh Ulysses is wonderful”,  “Zij hebben heuvel vrees” 

en “Niemand kan ons stoppen”, daar werden ze bang van. 

Namens de spelers en staf: supporters bedankt en wij 

hopen jullie dit seizoen weer met grote getalen langs de 

lijn te zien. 

Nu mijn voorspelling voor de 3e klasse: 

We zijn in een mooie competitie ingedeeld met ‘grote’ 

verenigingen zoals Margriet, Nooit Gedacht en Volkel.  

Mijn verwachting is dat we een lastig jaar gaan krijgen, 

waarbij we met 3 of 4 verenigingen moeten concurreren 

voor lijfsbehoud. Ik ben er wel van overtuigd dat we 

volgend seizoen weer in de 3e klasse actief kunnen zijn, 

maar dan zullen we iedere seconde van de wedstrijd voor 

en met elkaar moeten knokken en de gemaakte afspraken 

nakomen. Deze groep kan nog veel stappen maken. Ze zijn 

leergierig, enthousiast en staan open om iets te leren, maar 

soms heeft het tijd nodig totdat iets lukt of werkt. Bepaalde 

vaste patronen moeten steeds duidelijker zichtbaar 

worden als jullie op zondag langs de lijn staan.  

Wij zullen dit jaar de prooi worden voor tegenstanders, 

iets wat we de afgelopen jaren niet meegemaakt hebben. 

Wij hebben dit jaar niks te verliezen dus we gaan er alles 

aan doen om zoveel mogelijk punten te pakken. Thuis mag 

dit met de supporters en in het bijzonder de Donderjagers 

geen probleem zijn.  
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Onze doelstelling voor dit seizoen is handhaving in de 3e 

klasse D. Ik hoop jullie allemaal op de eerstvolgende 

zondag langs de lijn te zien. 
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Nieuws 
 

 
 

 
  



 

 

25 
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Column De Dikke Supporter 
‘We moeten het met z’n allen doen.’ 

 
Aan het eind van het vorig seizoen weet men al wat men 
voor het nieuwe seizoen moet regelen.  
 
Zo is het geval dat als je wat moet bestellen, er dan meestal 
een bepaalde levertijd op zit.  
 
Dit is ook het geval met een voetbaltenue.  
 
Als je plannen hebt om een afdak aan de kantine te bouwen 
en je jezelf hebt opgegeven om hier aan mee te werken, 
dan moet je dat ook doen.  
 
Als het bestuur bepaalde dingen geheim wil houden, dan 
moet dit ook gebeuren.  
 
Dat dit allemaal goed gecommuniceerd moet worden is 
natuurlijk van groot belang.  
 
Alles maar uitstellen en zeggen ‘dat komt allemaal wel’, is 
natuurlijk niet goed. Ik hoor in de wandelgangen dat het 
een en ander wel eens wat stroef gaat.  
 
Hopelijk zal het op sportief gebied niet zo stroef gaan zodat 
we in de derde klasse mee kunnen draaien.  
 
Hopelijk vallen de blessures mee, zodat we op volle sterkte 
aan het nieuwe seizoen kunnen beginnen.  
 
De volgende keer kom ik nog terug op bepaalde zaken, 
want er gaat nog van alles gebeuren.  
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Als iedereen zijn schouders eronder zet, zal het wel weer 
goed komen.  
 
Gegroet, de Dikke Supporter. 
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Evenementenkalender 

 
Datum Evenement 

16 september 2018 Gezamenlijke 

seizoensopening met SBV 

te Haren 

30 september 2018 Seizoensopening tijdens de 

eerste thuiswedstrijd te 

Megen 

26 oktober 2018 Kaderavond 

23 november 2018 Pokertoernooi 

5 januari 2019 Nieuwjaarsinstuif 
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Wil jij ook een bijdrage 

leveren aan de Odyssee? 

 

Lever je kopij aan bij Jan-Thijs Ouwens! Dat kan van 
alles zijn: ingezonden brieven, columns, foto’s, 
evenementen etc. etc.  

 

Wij zien jouw bijdrage graag tegemoet! 

 

 

 

De volgende Odyssee zal rond december verschijnen! 

 

              


