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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) 
 

Voor meer informatie kun je terecht bij de bestuursleden die 
achter de vacature tussen haakjes vermeld staan. 
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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 
 
Automatische betaling kan geregeld worden via eigen 
bank/giro of neem contact op met secretaris Jan-Thijs 
Ouwens. 
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Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren 
bij Jan-Thijs Ouwens. 
 
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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Beste lezer, 

De bal rolt! Bij het verschijnen van de vorige Odyssee 

kwamen we net uit de zomerstop, maar inmiddels zijn alle 

teams alweer een eindje op weg in de competitie. En hoe! De 

JO19-1 én de JO17-1 bovenaan, het derde draait bovenin mee 

en ook het tweede lijkt de weg omhoog gevonden te hebben. 

De dames en de 35+ zijn na een kleine valse start ook weer 

begonnen met hun mars naar boven. Het eerste elftal heeft 

het zoals verwacht moeilijk, maar dat is absoluut geen 

schande. 

 

De eerste punten zijn inmiddels gehaald, we hebben alle 

vertrouwen in Sander Janssen en zijn mannen. 

De velden zijn na de zomerdroogte redelijk hersteld, al 

moeten we voorzichtig blijven zijn. We hebben zelfs 

recentelijk nog extra moeten sproeien omdat het zo droog 
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was. Richard Lagarde en René Hermans blijven de kwaliteit 

bewaren, maar een groot deel van die verantwoordelijkheid 

ligt ook bij de spelers en leiders van de teams. Ga niet 

intrappen/trainen op het hoofdveld, doe loopoefeningen 

zoveel mogelijk tussen A en B veld in of op de oefenhoek en 

werk af op de verplaatsbare goals om het strafschopgebied te 

sparen. Ruim ook goals op na de trainingen zodat het gras 

goed kan herstellen. Helaas blijkt, ondanks meerdere 

herinneringen, dat dit er nog wel eens bij inschiet. Voorlopig 

hoeven we vanuit de gemeente geen extra 

onderhoudsmaatregelen te verwachten, dus ga bewust met 

onze velden om. 

We hebben ook weer een meer dan geslaagde Kaderavond 

achter de rug. Op deze avond bedanken wij alle vrijwilligers 

van het voorgaande seizoen door middel van een hapje en 

een drankje. Volgens mij viel dit ook weer erg goed in de 

smaak, nogmaals grote dank hiervoor voor Ilse Lagarde en het 

personeel dat deze avond goed liet doorlopen. Helaas hebben 

we deze avond een vrijwilliger moeten missen. Op 18 

september overleed Sjef Voet. De inzet die Sjef had voor de 

voetbalclub is moeilijk in dit voorwoord te passen. Als ik op 

vrijdagmiddag weleens het sportterrein opliep, was Sjef nog 

alleen bezig met de kleedkamerdeuren, timmerwerk, bordjes 

ophangen etc. Een vrijwilliger die erg gewaardeerd werd, ook 

als mens.  

Begin oktober vond ook de Algemene Ledenvergadering 

plaats. De opkomst is al jaren matig te noemen en ook dit jaar 

was dat niet anders. Dat vind ik voor veel leden een gemiste 

kans. Wij als bestuur worden het hele jaar voorzien van tips 

en aanbevelingen (en dat waarderen we zeer), maar de ideale 
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kans om deze te delen is op de ledenvergadering. Wij als 

bestuur zijn namelijk niet de baas van de club, dat is de 

Algemene Ledenvergadering. Daar kunnen voorstellen 

ingediend worden en ter plekke ook afgehandeld. Gedurende 

de rest van het jaar is dat moeilijker. Voor de leden die er wel 

waren, dit wordt zeer gewaardeerd. Uit deze vergadering zijn 

weer enkele verbeterpunten gekomen en hiermee gaan we 

actief aan de gang! 

Tijdens de ledenvergadering is er ook weer gesproken over de 

fusie. Dit blijft een proces van de lange adem. We hopen dit 

seizoen met meer duidelijkheid te kunnen komen over hoe 

wij denken dat de toekomst van Ulysses er uit komt te zien, al 

zijn we afhankelijk van vele andere factoren. 

Ik wens jullie de komende tijd weer veel plezier en sportief 

succes bij VITA en Ulysses! 

Ivo Mulders 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjRoezc6ePeAhXI-qQKHe2ZD4IQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bd.nl/oss/jonge-voorzitter-ulysses-wil-megen-verder-helpen~aabffb60/100325500/&psig=AOvVaw3l0ssUOHok4_KpNzgjmNta&ust=1542832668869926
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Hieronder een kleine greep uit de bestuursbesluiten van 
afgelopen tijd: 

 
- In het bestuur werken wij tegenwoordig met OGV 

(Ongewoon Goed Vergaderen). Een aantal regels hierbij 
(deadlines, geen telefoons, geen rondvraag) leiden tot 

efficiënt vergaderen en sneller afhandelen actiepunten. 
 

- We hebben enkele personele versterkingen in de kantine 
voor in het weekend én op donderdag! Maar deze hebben we 

nog niet genoeg. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij 
Hein de Leeuw. 

 
- Binnenkort verschijnt er een protocol ongewenste 

intimiteiten én meer informatie over de vertrouwenspersoon. 
 

- Bij de promotie afgelopen seizoen van Ulysses 1, is er 
namens de club een cadeau aangeboden: polo's! Vanwege de 

verbouwing lag dit project even stil, maar dit pakken we nu 
weer op! 

 
- Bouwen aan Ulysses wordt weer opgepakt! Stefan van de 

Camp en Jan-Thijs Ouwens zullen jullie weer gaan benaderen. 
Dit seizoen is het doel: nieuwe bankjes voor op de tribune. 
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- Vanwege de nieuwe wet op de privacy komen er geen 
nieuwe teamfoto's van de jeugdelftallen meer te hangen in 

de kantine. Deze worden ook niet meer getoond op de 
website. 

 
Naar aanleiding van de Algemene Ledenvergadering hebben 
we als bestuur besloten een missie en visie te formuleren. 

Lees deze missie en visie hieronder! 
 

 
 

Missie, visie en beleidsplan 
 

Leiding geven aan een club als Ulysses is een ontzettend 
mooie taak. Als bestuur zijn we dan ook continu bezig met het 
verbeteren van dingen binnen onze vereniging. Dit kan om 
hele concrete zaken gaan, zoals het opknappen van het 
ballenhok. Het kan echter ook gaan over hoe we als bestuur 
leiding en richting geven aan de club. Door recente inzichten 
die we hebben opgedaan bij onder andere het SEC, maar ook 
door feedback van onze leden, leek het ons als bestuur 
verstandig om voor zowel onszelf als voor leden inzichtelijk te 
maken waar we naartoe willen en hoe we daar willen komen. 
We merkten dat het besturen soms weinig duidelijke richting 
had, omdat onze clubcultuur en ons toekomstperspectief niet 
duidelijk uitgesproken werden (terwijl we die 
vanzelfsprekend wel hebben). Natuurlijk weten we allemaal 
wel hoe onze club functioneert en hoe we onze club in de 
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toekomst zien. Het is echter goed om beide aspecten uit te 
spreken dan wel op papier te zetten. Op die manier wordt 
duidelijker waarom we als bestuur bepaalde keuzes maken en 
is het soms ook minder tijdrovend om keuzes te maken. Om 
die redenen hebben we als bestuur een missie en visie 
geformuleerd. Vanuit daar kunnen we concrete doelen stellen 
in een beleidsplan. Deze doelen worden aangevuld met 
doelen die ons aangereikt worden door de leden in 
bijvoorbeeld een ledentevredenheidsonderzoek of een 
algemene ledenvergadering.  
 
Onze missie omschrijft de cultuur binnen onze club. Tijdens 
het verkennen van deze cultuur kwamen we tot de conclusie 
dat we niet alleen een vereniging zijn die sport aanbiedt, 
maar ook dat we verbindend zijn voor een grote groep 
mensen in, maar zeker ook buiten, Megen. Sfeer is evengoed 
belangrijk naast de sportieve prestaties (die de laatste jaren 
geen onbelangrijke rol spelen). Toch is Ulysses meer dan 
alleen een sportclub. Het is een ontmoetingsplek voor jong en 
oud. Na een analyse van onze club kwamen we tot de 
volgende missie: 
 

“R.K.S.V. Ulysses streeft ernaar verbindend te zijn binnen 
Megen en haar directe omgeving. Ontspanning in de sport of 

in de ontmoeting staan, samen met sfeer, centraal binnen 
onze vereniging. Ulysses wil dat iedereen met plezier naar 
Den Heuvel komt, of dat nou is om te sporten of om een 

andere recreatieve reden.” 
 

Deze missie geeft volgens ons het beste aan waar onze club 
voor staat. Dat is niet omdat wij dat als bestuur willen, maar 
omdat dit volgens ons zo is. We zijn als bestuur overigens wel 
blij met de constatering dat dit de cultuur binnen de club is. 
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Wij zien dat namelijk ook graag zo. De missie maakt onze 
cultuur dus meer zichtbaar en uitgesproken en geeft ons 
houvast in het besturen en de leden in het volgen van 
besluiten. 
 
De visie geeft aan waar wij in de toekomst met Ulysses 
naartoe willen. In ons geval is de visie die wij als Ulysses al 
enkele jaren hebben geen geheim. Een fusie met SBV is ons 
idee wanneer we het hebben over een toekomstbestendige 
vereniging. Bepaalde keuzes die we maken als bestuur, 
richten zich ook op deze stip op de horizon. Onze visie is 
daardoor dus ook als volgt: 

 
“Bij R.K.S.V. Ulysses zijn we onszelf bewust van de 

ontwikkelingen in de maatschappij die ervoor zorgen dat het 
bestaansrecht van onze vereniging in het gedrang kan komen 

door onder andere een teruglopend ledenaantal. Daarom 
streven wij ernaar een toekomstbestendige club op te richten 

samen met SBV onder de vlag van VITA. Wij zien dit als de 
enige manier om ook op de lange termijn nog voetbal aan te 

kunnen bieden in de kernen van Haren en Megen.” 
 

De missie en visie hopen we te vertalen in ons beleidsplan. 
Daarnaast horen de missie en visie ook leidend te zijn in ons 
dagelijks bestuur, bijvoorbeeld hoe we omgaan met bepaalde 
problemen of met kansen. Het beleidsplan stelt doelen 
waarvan het wenselijk is dat ze op korte of lange termijn 
gerealiseerd worden. We denken dus vooraf na over wat we 
willen voor de vereniging. Deze doelen horen aan te sluiten 
bij de missie, visie en ideeën van onze leden. Bij elk doel 
hoort een concreet geformuleerde werkwijze die ervoor zou 
moeten zorgen dat het doel behaald wordt. Het ontwikkelen 
van een beleidsplan heeft tijd nodig. We hopen echter voor 
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het eind van dit kalenderjaar het beleidsplan gereed te 
hebben. 
 
De missie, visie en het beleidsplan zijn overigens geen vaste 
gegevens die onveranderbaar zijn. Allen kunnen en zullen van 
tijd tot tijd geëvalueerd worden. Wanneer de situatie of 
ontwikkelingen hierom vragen, is bijstellen altijd een optie. Al 
met al hopen we met deze nieuwe elementen beter te 
besturen en meer inzicht te geven in het bestuur. 
 

Sportieve groet, het bestuur 
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Als nieuwe rubriek introduceren wij; ‘Uit de oude doos’! 

Hierbij zoeken we elke editie een foto uit het archief van 

Ulysses. Hieronder een foto van het eerste elftal van Ulysses 

uit het seizoen 1985/1986. Herken jij ze allemaal? 

Bovenste rij (links → rechts): Huub van Hoogstraten (trainer) - Jos van 

Orsouw (leider) – Albert van Schijndel – Bernd Ouwens – Jasper Loeffen – 

Berry van Tongeren – Theo Ouwens – Pedro van Heumen – Ad van Orsouw 

– Niek van Orsouw – Erik van Orsouw – Jan Hoppenbrouwer (sponsor). 

Onderste rij (links → rechts): Piet Simajchl – Marcel Ouwens – Joop Heinen 

– Boudewijn Willems – Jan Voet – Peter Megens 

 

Heb je zelf nog een foto uit de oude doos? Stuur ‘m op!  
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23 september: 

Avanti’31 1 – Ulysses 1 

3 – 0 

30 september: 

Ulysses 1 – MULO 1 

0 – 2 

7 oktober: 

Olympia’18 1- Ulysses 1 

8-1 

14 oktober: 

Ulysses 1 – Excellent 1 

2-1 

21 oktober: 

Schijndel/DE WIT 1 – Ulysses 1 

5-0 

28 oktober: 

Ulysses 1 – Vitesse’08 1 

1-1 

4 november: 

Nooit Gedacht 1 – Ulysses 1 

4 – 0 

25 november: 

Ulysses 1 – Volkel 1 

1 - 1 

2 december: 

FC Schadewijk 1 – Ulysses 1 

4 - 1 
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23 september: 

DVG VR1 – ST SBV/Ulysses VR1 

3-1 

30 september: 

ST SBV/Ulysses VR1 – SV TOP VR1 

0-2 

7 oktober: 

EVVC VR2 - ST SBV/Ulysses VR1 

3-3 

21 oktober: 

ST SBV/Ulysses VR1 – Festilent VR2 

1-2 

28 oktober: 

Margriet VR1 - ST SBV/Ulysses VR1 

4-2 

4 november: 

ST SBV/Ulysses VR1 – 

ST Estria/GVV’57/SCV’58 VR2 

3-2 

11 november: 

sv O.S.S. 1920 VR2 - ST SBV/Ulysses VR1 

1-2 

18 november: 

 ST SBV/Ulysses VR1 – HVCH VR2 

1 - 6 

25 november: 

Maaskantse Boys VR1 -  ST SBV/Ulysses VR1 

3 – 0 

2 december: 

 ST SBV/Ulysses VR1 – Prinses Irene VR3 

3 - 2 
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Wanneer ben je geboren? 

28-06-1999 

Waar woon je? 

Megen 

Wat is je studie/beroep? 

Ik doe de opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker 

niveau 4. 

Wat zijn je hobby’s? 

Voetballen, met mijn vrienden/vriendinnen uitgaan en 

gezellige dingen doen. 

Wat is je favoriete vakantieland? 

Spanje 

Wat is je favoriete tv-programma? 

Ik weet wie je bent 

Favoriete band of artiest? 

Geen favoriete band of artiest, vind alles wel leuk! 

’s Nachts wakker te maken voor…. 

Sushi 
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Wat is je favoriete voetbalclub? 

Ulysses en Ajax 

Wie is je favoriete/beste (inter)nationale speler/speelster? 

Lieke Martens 

Wie is je favoriete/beste speler/speelster binnen Ulysses? 

Natuurlijk Juul Megens 

Wat is jouw lijfspreuk? 

Je leeft maar één keer!  

Wat is je voetbalverleden? 

Ik ben begonnen toen ik 6 jaar was, als enige meisje bij een 

jongenselftal. Later kwamen er steeds meer meisjes bij en 

kregen we een meisjeselftal. In de E werden we kampioen! 

Toen ik 16 was ging ik bij de dames voetballen. En nu voetbal 

ik sinds 2 jaar bij een gemengd dames elftal SBV/Ulysses. 

Op welke manier ben je nog meer betrokken bij Ulysses? 

Ik werk in de kantine op zaterdag 

Welk voetbalmoment in je carrière staat in je geheugen 

gegrift? 

Dat we met de meisjes E kampioen werden. 

Waar kun je je vreselijk aan ergeren tijdens een training of 

wedstrijd? 

Als de tegenstander onsportief is.  

Wat maakt Ulysses jouw club? Oftewel, wat vind je mooi 

aan Ulysses? 

De gezelligheid in de kantine! 
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Wie binnen de club bewonder je en waarom? 

Hein de Leeuw, die dan toch de kantine weer draaiende 

houdt (en een klein beetje ons mam). Ook alle vrijwilligers die 

het terrein netjes houden. 

Heb je nog tips voor de club? 

Dat de voetbalclub in Megen mag blijven bestaan. 

Wie wordt de eerst volgende Wereldkampioen voetbal? 

Nederlands vrouwenelftal in 2019 

Messi of Ronaldo? 

Ronaldo  

Veronica Inside of Studio Voetbal? 

Studio Voetbal 

Oranje Leeuwen of Oranje Leeuwinnen? 

Oranje Leeuwinnen 

PSV, Ajax of Feyenoord? 

Ajax 

Heb je nog een boodschap aan de lezers? 

Ik wens iedereen een sportief, gezellig en gezond seizoen! 
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Hoe lang ben je al lid van VITA? 

Dit is mijn 3e jaar, dus zo lang Vita bestaat. 

In welke elftallen heb je gespeeld? 

Ik begon in de mini F, toen naar de F2 en nu in de F1 

Hoe ben je bij VITA terecht gekomen en waarom ben je bij 

deze club gaan voetballen? 

Ik wilde ook gaan voetballen. Omdat mijn zus ook in Megen 

voetbalt, en mijn vader en moeder daar ook gevoetbald 

hebben, heb ik gekozen voor VITA. 

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

Goed en we hebben van nu af aan alle wedstrijden 

gewonnen.  

Heb je al gescoord deze competitie? 

Ja, ik denk drie keer. 

Wat zijn je sterke en zwakke punten bij het voetbal? 

Ik ben goed in met de bal naar voren dribbelen en ik ben 

minder goed in hard schieten. 

Heb je al een kampioenschap of ander hoogtepunt 

meegemaakt bij het voetbal? 
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Ik hoop dit jaar wel met Vita. Maar bij Jeugdvoetbalkamp ben 

ik al 2 kampioen geworden. 

Wat is je favoriete club? 

PSV!!!! 

Wie is je favoriete speler? 

Luuk de Jong 

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

Bij de Jeugd 

Weet je al wat je later wil worden? 

Profvoetballer bij PSV. 

Hoe bevalt het samen voetballen met spelers/speelsters uit 

Haren? 

Ik vind het leuk. 

Heb je nog tips voor de club(s)?  

Nee eigenlijk niet.  

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixraai7ePeAhVEDOwKHUuOCkIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.clker.com/clipart-yellow-arrow-curved.html&psig=AOvVaw1cI_DJHLP74HMJbZD6eNbL&ust=1542833609573881
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...de oproep in de vorige Odyssee geholpen heeft? De kantine 
heeft maar liefst vier enthousiaste dames mogen 
verwelkomen in het team! Lara Manders, Samantha van der 
Spank, Dévon Hendriks en een oude bekende Marianne 
Kroon. Toch zijn we nog op zoek naar meer 18+ personeel! 
Interesse? Lees dan de vacature verderop in de Odyssee. 
 
…alle scheidsrechters van de VITA een prachtig tenue hebben 
gekregen? Ga snel naar één van de wedstrijden om te ze 
bewonderen. 
 
…Berrie van Tongeren momenteel de oudste voetballer van 
Ulysses is? 
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4 JAAR SAMENWERKING MET SBV 

 
In het najaar van 2014 ben ik als jeugdcoördinator bij Ulysses 
begonnen. Eén van de eerste dingen die op mijn bord kwam 
was het samengaan van de jeugdafdelingen van SBV en 
Ulysses. Er lag geen druk op, de start was in september 2015. 
Na wat verkennende gesprekken met het bestuur van SBV 
hadden we besloten om de stap te wagen en de 
jeugdafdelingen samen te voegen. Het doel was om in het 
nieuwe seizoen de jeugd samen te voegen als samengesteld 
team.  
 
Nadat allebei de besturen het eens waren met voornemen, 
zijn er diverse werkgroepen opgezet om het allemaal voor 
elkaar te krijgen. Alle werkgroepen hebben hard gewerkt om 
alles te regelen. Afgesproken werd om alle elftallen evenredig 
te verdelen, dus waar het kon de helft Megense spelers en de 
helft Harense spelers. Er werd vooral gekeken naar leeftijd. 
Dit was behoorlijk ingrijpend. Sommige teams die al enkele 
jaren samenspeelden werden uit elkaar gehaald en sommige 
kinderen vielen in een keer in een ander team. Ook hebben 
we geprobeerd om voor elk team een leider uit Megen en 
een leider uit Haren voor de groep te zetten. 
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Het meest moeilijke was het kiezen van nieuwe clubkleuren. 
Omdat de hoofdbesturen ook de intentie hebben om te gaan 
fuseren moest hier goed over nagedacht worden. Uiteindelijk 
is gekozen voor het nu zeer bekende geel-rood. 

 
Even daarvoor waren de trainingen ook al begonnen en hier 
bleek als snel dat de kinderen geen problemen hadden met 
de nieuwe teams. Ook de jeugd activiteiten commissie (JAC) is 
samengegaan. Door het JAC worden activiteiten 
georganiseerd voor de jeugd. Denk hierbij aan 
oliebollentoernooi, vossenjacht, darttoernooi, Sinterklaas etc. 
Ook de organisatie van het Jeugdvoetbalkamp is vanaf 2015 
in handen van afgevaardigden van beide clubs. 
 
De samenwerking was al direct succesvol, in het 
najaarsseizoen 2015 en voorjaarsseizoen 2016 waren er al 
direct enkele kampioenschappen te vieren. Na het eerste 
seizoen is er een prijsvraag uitgeschreven over de nieuwe 
naam van de jeugdafdeling. Na veel discussie is uiteindelijk 
gekozen voor SJO Vita. SJO betekent ‘Samenwerkende jeugd 
organisatie’. 
 
Nu zijn we het vierde seizoen ingegaan en is voor de kinderen 
alles normaal. De teams die twee keer trainen, trainen een 
keer in Megen en een keer in Haren. Wanneer er maar een 
keer getraind wordt, wisselen ze na een half jaar van 
accommodatie. De teams voetballen of het najaar of het 
voorjaar in Megen of Haren.  
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We mogen wel spreken dat de samenvoeging van de jeugd 

een hele goede beslissing is gebleken. De samenvoeging van 

de senioren mogen we niet op de lange termijn schuiven, de 

jeugd is gewend om samen te voetballen en wil dat ook graag 

blijven doen. 

 
Ferry Witsiers 
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Het jaarlijkse Ulysses-FIFA-Toernooi komt er weer aan! 

Dit seizoen strijden we op zaterdag 12 januari om de titel 
FIFA-koning/koningin van Megen e.o. 

Wil jij deelnemen aan dit evenement? Of heb je andere 
vragen? Meld jezelf dan snel bij Jan-Thijs Ouwens of Stefan 
van de Camp. 

Meer informatie volgt later! 
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DE BAL IS ROND EN ROLT GEWOON DOOR… 
 
Het seizoen is alweer een tijdje in volle gang en onze club is 
weer op alle fronten bezig.  
In de vorige Odyssee vertelde ik dat het hier en daar wat 
stroef ging. Je zou dan verwachten dat als er een 
ledenvergadering georganiseerd wordt, het daar ook wat 
drukker zou zijn. Dit om de haken en ogen uit de wereld te 
helpen. Schijnbaar is de tijd die daar overheen gegaan is 
genoeg geweest om met zijn allen weer vrolijk verder te gaan. 
De dingen die moeten gebeuren zijn hier en daar al gepland, 
dus waar maken we ons zorgen om?  
 
Welnu, een beetje zorgen zou je je kunnen maken om ons 
eerste elftal en hun prestaties.  
Sinds het begin van het seizoen kunnen we zien van welke 
clubs we zouden kunnen winnen. Zo zijn er ook clubs waarvan 
je zomaar niet gewonnen hebt en clubs waarbij je probeert 
de schade te beperken. En als we dan een keer met grote 
cijfers verliezen, hoop ik dat iedereen het vorige seizoen nog 
fris in zijn geheugen heeft en onthoudt dat we toen een 
prachtig einde van het seizoen hebben mogen beleven.  
 
De komende tijd zal het duidelijk worden of onze huidige 
trainer bij de club zal blijven. Sander Janssen is bezig met een 
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trainerscursus. Het zou mooi zijn als hij hetgeen hij daar 
geleerd heeft over weet te brengen op onze spelers.  
 
Een mooie ontwikkeling binnen onze club is dat er bij de 
jeugd steeds meer voetbaltalent te zien is. Als je zaterdags 
gaat kijken zie je in alle leeftijdsgroepen prachtige talenten.  
 

 
 
Ondertussen is onze keeper van het eerste elftal prins 
carnaval geworden. Ik ga ervan uit dat hij deze taak net zo 
serieus neemt net zoals hij dat met keepen doet. NIET AL TE 
VEEL ALCOHOL, zodat hij in geen van beide gevallen een 
STEEK laat vallen!!! Ik wens hem veel leut en plezier. 
 
Sinds de vorige Odyssee hebben we afscheid moeten nemen 
van twee clubiconen.  
Theo van de Camp was jarenlang voetballer van het eerste 
elftal en later van een van de lagere elftallen. Ook is hij 
bestuurslid geweest en is hij altijd op een of andere manier bij 
de club betrokken geweest. Daar op de hoek van de tap is 
menig grapje onder genot van een biertje verteld, het was 
gezellig.  
 
Ook hebben we afscheid moeten nemen van Sjef Voet. Sjef 
was jarenlang de klusjesman van de club. Hij heeft bij 
verschillende klussen zijn vakmanschap uit kunnen oefenen 
en dat mag nog steeds gezien worden. Hij kwam ook graag 
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voetbal kijken en zat daar vaak met dezelfde mensen op het 
bankje te genieten. Helaas liet de gezondheid van Sjef het de 
laatste tijd niet meer toe om naar het voetbal te komen 
kijken. Helaas hebben alle pogingen van mensen niet mogen 
baten om Sjef er doorheen te helpen. Gelukkig was Sjef niet 
alleen.  
 
Ik wens iedereen veel sterkte met het verwerken van het 
verlies van deze twee markante Ulyssesmensen.  
 
Het gaat u goed,  
 
De Dikke Supporter.  
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SANDER JANSSEN EN ULYSSES NA VIER SEIZOENEN UIT 

ELKAAR 

Vanavond heeft Sander Janssen aan de spelersgroep laten 

weten dat hij na dit seizoen vertrekt bij Ulysses, na vier jaar 

voor de groep te hebben gestaan.  

Janssen heeft laten weten dat hij op zoek gaat naar een 

nieuwe uitdaging. 

''Ulysses kan terugkijken op vier succesvolle en prettige jaren 

samenwerking, waarin twee keer gepromoveerd werd. 

Inmiddels komt Ulysses voor het eerst in haar historie uit in 

de derde klasse, terwijl we drie jaar geleden nog in de vijfde 

klasse uitkwamen. Wij zijn Sander dan ook erg dankbaar voor 

zijn gedane werk en wensen hem veel succes bij het vinden 

van een mooie nieuwe uitdaging'' aldus het bestuur.  

"Ik ben blij dat Ulysses mij vier jaar geleden de kans gaf om 

hoofdtrainer te worden. Ondanks dat de club en spelersgroep 

graag nog verder wilden, zijn het toch mijn ambities om een 

volgende stap te maken. Ik kan terugkijken op geweldige 

jaren met Ulysses. Het is een hechte vereniging waarbij je fijn 
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kan samenwerken met spelers, staf, bestuur en clubmensen. 

Vanaf dag een heb ik mezelf hier thuis gevoeld. Zelf kijk ik 

terug naar de afgelopen 3.5 jaar en ik zie dat de selectie grote 

stappen heeft gemaakt. We zijn twee jaar achter elkaar 

gepromoveerd, van de vijfde naar de derde klasse. Dit maakt 

het besluit om Ulysses te verlaten ook niet makkelijker, het is 

een geweldige vereniging! We gaan er alles aan doen om 

Ulysses dit jaar in de derde klasse te houden en gaan onszelf 

hier met de volle 100% voor inzetten".  
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Datum Evenement 

5 januari 2019 Nieuwjaarsinstuif 

9 februari Pokertoernooi 

12 januari FIFA-toernooi  

Maart/april Voetbalpubquiz 

Ulysses-SBV 

 
Er komt ook een carnavalstoernooi voor de senioren aan. 

Deze gaat ‘s avonds plaatsvinden, de datum volgt nog! 
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Lever je kopij aan bij Anouk Loeffen of Julia van Schijndel! 
Dat kan van alles zijn: ingezonden brieven, columns, foto’s, 
evenementen etc. etc.  

Wij zien jouw bijdrage graag tegemoet! 

De volgende Odyssee zal de eerste maandag van maart 

verschijnen! 

 

 


