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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
Laura Schaffers, Graaf Allardstraat 22, Megen
06 - 23293055
lauraschaffers@hotmail.com
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@ulysses.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)
Hoofdredacteur Odyssee (Ivo Mulders)
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 2017-2018 gelden voor de
leden van Ulysses de onderstaande bedragen.
Jeugdleden t/m 11 jaar

€ 9,12

per maand

Jeugdleden 12 t/m 17 jaar

€ 11,41

per maand

Senioren vanaf 18 jaar

€ 16,01

per maand

Niet actief lid, leider

€ 14,74

per maand

Steunend lid

€

per maand

4,20

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, Graaf Allardstraat 22 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 Ulysses volger,
Voor je ligt weer een nieuwe Odyssee. Ofja, waarschijnlijk
lees je hem vanaf je scherm. Na een afwezigheid van ruim
1,5 jaar is de Odyssee nieuw leven ingeblazen.
Tegenwoordig dus helemaal digitaal, al liggen er wel wat
exemplaren in de kantine die je op papier kan lezen. Ook
de opzet is iets veranderd. Met deze nieuwe versie willen
we de leden op de hoogte brengen van het programma,
nieuws en andere algemene informatie over Ulysses. De
verjaardagen worden ook nog bijgehouden, dus houd goed
in de gaten of je teamgenoot binnenkort jarig is! Ook is er
nog voldoende inbreng voor columns of andere inbreng
voor leden. We werken namelijk niet met een vast concept,
maar er is ruimte voor van alles. Hiervoor hebben we
graag input van de leden! Redactie ligt tegenwoordig bij
Jan-Thijs Ouwens en mijzelf, maar we zijn op zoek naar een
nieuwe enthousiaste redactie!
De afgelopen tijd is er veel gebeurd op voetbalgebied. Als
we kijken naar de jeugd (tegenwoordig dus VITA), zien we
dat die afdeling eigenlijk perfect draait. Zoals bij alle
verenigingen zijn er wel eens wat knelpuntjes, maar voor
het grootste deel loopt VITA heel goed. Als je bedenkt
hoeveel kampioenschappen er behaald zijn, de
ledenaantallen zelfs licht gestegen zijn, kunnen we alleen
maar tevreden zijn.
Ook de seniorenelftallen draaien goed. Afgelopen jaar
natuurlijk groot feest met het kampioenschap van 35+ en
de promotie van Ulysses 1. Dit seizoen draaien alle
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elftallen ook weer goed mee en merken we dat de club ook
echt leeft!
Intussen zijn we ook druk bezig met de fusie. Een signaal
wat we helaas oppakken, is dat de fusie niet door iedereen
enthousiast wordt ontvangen. De grootste angst onder de
leden is dat we Megen moeten verlaten. Onze eerste
insteek is een nieuw sportpark op een nieuwe plek, die
gunstig is voor zowel Ulysses als SBV. Belangrijk om te
weten is dat jullie als leden uiteindelijk de laatste stem
hebben. Wij als bestuur doen een voorstel en jullie mogen
er uiteindelijk over stemmen. Ik wil wel benadrukken dat
in onze ogen een fusie noodzakelijk is. We draaien nu
weliswaar goed als Ulysses (en als we zelfstandig blijven
over 5 jaar waarschijnlijk ook nog wel), maar hoe ziet het
landschap er over 10 à 20 jaar uit? De aanwas wordt
minder (op afgelopen tijd na dan) en de gemeente Oss blijft
zoeken naar opties om te bezuinigen. Feit is al wel dat we
niet meer zonder de jeugdafdeling VITA kunnen om goede
jeugdelftallen op te zetten. We houden jullie op de hoogte
van het proces.
Tot die tijd genieten we met volle teugen van ons mooie
clubje. Hopelijk hebben we het slechte weer achter ons
gelaten en kunnen we weer volledige programma’s gaan
afwerken!
Ik zie je graag op ons sportpark!
Met sportieve groet,
Ivo Mulders

10

Van het bestuur
Hieronder een kleine greep uit de bestuursbesluiten van
afgelopen tijd
-

-

-
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Om de overlast van ballen in de tuin te beperken,
zoeken we naar maatregelen om de ballen zoveel
mogelijk uit de tuinen te houden. Gedacht wordt
aan bomen, hogere ballenvanger of andere fysieke
maatregelen. Oproep aan de
leiders/trainers/spelers om zoveel mogelijk géén
gebruik te maken van de goal op het B-veld die
gericht is op de tuinen van de inwoners.
Er is voor een snellere WIFI-verbinding gezorgd in
de kantine. Je logt in op R.K.S.V. Ulysses, geen
wachtwoord nodig!
Zouden de teams die nog geen teamfoto hebben
gemaakt dit z.s.m. willen doen? De foto’s gaan
uiteindelijk ook naar de sponsor. Kleine moeite
toch? Twijfel je of je dit jaar al een foto hebt
gemaakt? Check www.rksvulysses.nl.
Vanwege een prijsstijging van onze leveranciers
hebben we de prijzen van het eten in de kantine
iets moeten verhogen.

Wedstrijdprogramma Ulysses 1
Datum

Tegenstander

Locatie

Tijd

01-04-2018

Ulysses – Juliana Mill

Megen

14.30

05-04-2018

O.K.S.V. – Ulysses

Overlangel

18.30

08-04-2018

SV Milsbeek – Ulysses

Milsbeek

14.30

15-04-2018

Ulysses – Herpinia

Megen

14.30

22-04-2018

Ulysses – HBV

Megen

14.30

29-04-2018

Ulysses – Constantia

Megen

14.30

06-05-2018

Ulysses – SIOL

Megen

14.30

10-05-2018

HBV – Ulysses

Beers

14.30

13-05-2018

SDDL – Ulysses

Demen

14.30

20-05-2018

V.V. Achates – Ulysses

Ottersum

14.30

27-05-2018

Ulysses – SES

Megen

14.30

SAFE THE DATE!
Dit jaar vindt het Sponsortoernooi plaats op zondag 17 juni.
Zet deze datum alvast in je agenda.
Dit jaar mogen er naast sponsorenteams ook andere teams
zoals (buurt)verenigingen, vriendenteams of andere
meedoen!
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Wedstrijdprogramma SBV/Ulysses
VR1
Datum

Tegenstander

Locatie

Tijd

01-04-2018

Margriet

Megen

11.00

08-04-2018

Nooit Gedacht

Geffen

10.30

15-04-2018

Nulandia

Haren

11.00

22-04-2018

Margriet

Oss

12.00

29-04-2018

Maaskantse Boys

Maren
Kessel

11.00

13-05-2018

HVCH

Megen

12.00

20-05-2018

Avesteyn/Heeswijk

Heeswijk
-Dinther

10.00

27-05-2018

Maaskantse Boys

Haren

11.00

03-06-2018

Estria/GVV’57/SCV’58

Grave

10.15

10-06-2018

O.S.S. 1920

Haren

11.00
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Uitslagen Ulysses 1
Datum
28-01-2018
04-02-2018
18-02-2018
11-03-2018
25-03-2018

Wedstrijd
Herpinia - Ulysses
Ulysses – DSV
SES – Ulysses
Heijen – Ulysses
Achilles Reek – Ulysses

Uitslag
3–0
4-2
0–0
1-2
4-2

Uitslagen SBV/Ulysses VR 1
Datum
11-03-2018
25-03-2018
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Wedstrijd
SBV/Ulysses –
Berghem Sport
SBV/Ulysses –
Festilent

Uitslag
0-2
0-2

Eén tweetje met….. Anouk Loeffen
Geboren op
Woonplaats
Beroep
Hobby’s
Favoriete
vakantieland
Favoriete tvprogramma
Favoriete band of
artiest
’s nachts wakker te
maken voor….
Favoriete voetbalclub
Favoriete/beste
(inter)nationale
speler/speelster
Favoriete/beste
speler/speelster
binnen Ulysses
Wat is jouw lijfspreuk?
Wat is je
voetbalverleden?
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11-02-1999
Megen
Student Mondzorgkunde
Voetbal en uitgaan met
vriendinnen/vrienden
Frankrijk
Hollands next top model
Beyoncé
Pizza
Ulysses
Lieke Martens
Rens Loeffen 😉
Wie goed doet, goed
ontmoet
Ik ben in 2008 begonnen
met voetballen bij Ulysses
bij de meisjes E. Ik ben op
mijn 14e begonnen bij de
senioren bij de dames 1.
Later zijn de dames 1 en 2
één team geworden en heb
ik hierbij gespeeld.

Uiteindelijk is ook dit team
opgeheven en heb ik een
seizoen in een 7-tal
gespeeld. Hierna ben ik
teruggegaan naar de jeugd
en heb ik samen met haren
bij VITA gespeeld in de
meisjes A. Momenteel
speel ik in het damesteam
van SBV/Ulysses.
Op welke manier ben
Ik werk in de kantine en
je nog meer betrokken help meestal wel mee met
bij Ulysses?
jeugdvoetbalkamp.
Welk voetbalmoment
De kampioenschappen:
in je carrière staat in
Ulysses meisjes E1 (2009)
je geheugen gegrift?
en SBV/Ulysses dames 1
(2017).
Waar kun je je
Als het voor mezelf niet zo
vreselijk aan ergeren
gaat zoals ik gehoopt had.
tijdens een training of
wedstrijd?
Wat maakt Ulysses
De gezelligheid in de
jouw club? Oftewel,
kantine, dat er vaak dingen
wat vind je mooi aan
georganiseerd worden en
Ulysses?
dat er dan ook veel mensen
aanwezig zijn. Ik vind het
ook mooi dat o.a. het 1e zo
gesupporterd wordt.
Wie binnen de club
Ik bewonder niet iemand
bewonder je en
in het bijzonder maar
waarom?
vooral alle vrijwilligers die
zich inzetten voor Ulysses.
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Heb je nog tips voor de
club?
Wie wordt er
Wereldkampioen
voetbal dit jaar?
Messi of Ronaldo?
Voetbal International
of Studio Voetbal?
Oranje Leeuwen of
Oranje Leeuwinnen?
PSV, Ajax of
Feyenoord?
Boodschap aan de
lezers:

17

Nee, ik kan zo niets
bedenken.
Ik denk Duitsland, maar ik
hoop België.
Ronaldo
Voetbal International
Oranje Leeuwinnen
Ajax
Ik zie jullie wel op het
voetvalveld!

Wist je dat…..
-
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De kantine op donderdagavond ook open is voor
een gezellig drankje?
Je via Facebook en de website direct op de hoogte
bent van het laatste nieuws, programma’s en
evenementen?
Er nog genoeg klussen zijn op het sportpark
waarbij we jou hulp kunnen gebruiken?
We in maart de nodige verschuivingen hebben
gehad in het bestuur?
We nog altijd niet van iedereen het goede emailadres hebben in ons systeem?

Nieuws
Sander Janssen ook in seizoen 2018/2019 bij Ulysses
Trainer Sander Janssen heeft zijn contract bij Ulysses met
één jaar verlengd. Na een unaniem “Ja” vanuit de
spelersgroep en de technische staf hebben ook het bestuur
en Sander besloten graag nog een jaar met elkaar door te
willen.
Wij hopen dat Sander de huidige lijn doorzet en wensen
hem hierbij veel succes!
Cas van de Camp stopt als secretaris
Vanwege drukte heeft Cas aangegeven zijn functie als
secretaris helaas niet meer te kunnen combineren met zijn
andere werkzaamheden.
Hij heeft daarom besloten om te stoppen als secretaris en
zijn bestuursfunctie neer te leggen.
Wij als bestuur vinden dit erg jammer en willen Cas
bedanken voor zijn inzet voor onze club.
Nieuwe functieverdeling bestuur
Met ingang van direct zal Jan-Thijs Ouwens de nieuwe
Secretaris zijn en zal Stefan van de Camp doorschuiven
naar de rol van Seniorencoördinator! Peter van den Berk
wordt het nieuwe hoofd van de Sponsorcommissie, al zal
Stefan hier wel onderdeel van blijven.
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Ulysses feliciteert in april
Naam
Cas van de Camp
Niek Kuypers
Lonneke van de Camp
Johan Hermans
Pierre Seelen
Arno van de Water
Rivesh Verheyden
Mike Hol
Rob van Oudheusden
Mart van de Camp
Cas Bogaerts
Tonnie van de Camp
Nienke Bakker
Ivar Camp
Johan Vos
Max Nelissen
Stef van Breda
Erik Beck
Jeroen van Pinxteren
Marco van de Wiel
Job van Overveld
Marleen van der Loop
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Geboortedatum
1 april
2 april
3 april
6 april
11 april
12 april
13 april
15 april
15 april
17 april
18 april
19 april
20 april
20 april
20 april
21 april
22 april
25 april
27 april
27 april
28 april
30 april

Ulysses feliciteert in mei
Naam
Jim van Rooij
Rens van de Camp
Martijn van Sambeek
Matthew van Uden
Jan-Thijs Ouwens
Jasper van Pinxteren
Niek van Orsouw
Lars Spanjers
Tibbe van Kempen
Willem-Jan Kocken
Daan van Heck
Remy van de Camp
Thomas van de Camp
Bart van de Camp
Gijs Bekker
Jens Ouwens
Joost Verdonk
Luuk van de Camp
Stan Schuurmans
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Geboortedatum
3 mei
4 mei
5 mei
7 mei
8 mei
8 mei
8 mei
9 mei
20 mei
21 mei
22 mei
22 mei
22 mei
25 mei
26 mei
28 mei
28 mei
29 mei
30 mei

Jeugdportret van Willem-jan Kocken
Hoe lang ben je al lid van
VITA?
In welke elftallen heb je
gespeeld?
Hoe ben je bij VITA terecht
gekomen en waarom ben
je bij deze club gaan
voetballen?
Hoe gaat het met het team
waar je nu in speelt?

Heb je al gescoord deze
competitie?

Wat zijn je sterke en
zwakke punten bij het
voetbal?
Heb je al een
kampioenschap of ander
hoogtepunt meegemaakt
bij het voetbal?
Wat is je favoriete club?
Wie is je favoriete speler?
Heb je nog andere hobby’s
buiten het voetbal om?
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Sinds dat Vita bestaat.
Tot nu toe alles tot en met
de JO19. Ik speel nu in de
JO19.
Eerst was ik lid van
Ulysses, sinds de fusie
tussen Megen en Haren
ben ik lid van Vita
geworden.
Goed! We willen dit
seizoen kampioen worden
omdat dit het laatste
seizoen samen als team is
in verband met overgang
naar senioren.
In dit seizoen hebben we
pas 1 wedstrijd gespeeld,
en ik heb helaas niet
tijdens deze wedstrijd
gescoord.
Mijn sterke punten zijn
balvast en techniek.
Zwakke punt is conditie.
Jazeker! Toen we nog
onder de naam Ulysses
voetbalden zijn we met de
B kampioen geworden!
Ajax
Neres
Ja hoor, namelijk
drummen!

Weet je al wat je later wil
worden/waarvoor je
studeer je?
Hoe bevalt het samen
voetballen met
spelers/speelsters uit
Haren?

Heb je nog tips voor de
club(s)?
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Ik studeer aan de Pabo, dit
betekent dat ik leraar op
basisonderwijs wil
worden!
Bevalt prima. Het was
eerst even wennen, maar
iedereen kan het goed
vinden met elkaar. Het is
alleen wel irritant dat het
trainen de ene keer in
Haren en de andere keer in
Megen is.
Niet echt, ik vind het best
goed geregeld met
trainingen en
wedstrijdlocaties.

Column De Dikke Supporter
‘Spontaniteit’

Sinds de laatste Odyssee is er van alles gebeurd en
veranderd binnen onze club. Het bestuur is vernieuwd en
verjongd en ook in de kantine is er het een en ander
veranderd voor wat betreft de personele bezetting. Ook op
sportief gebied is er van alles gebeurd en nog gaande. Zoals
verschillende kampioenschappen van onze elftallen. De
promotie van het eerste elftal was natuurlijk geweldig en
dat ze het op dit moment prima doen in de vierde klasse is
ook enorm te waarderen. Dat het voetbalspel niet altijd
even mooi is om naar te kijken nemen we maar op de koop
toe, want dan is er nog altijd de amusementswaarde
waarvan we kunnen genieten. Gelukkig gaan de spelers
van het eerste elftal zaterdags niet meer zo laat op stap
zodat ze zondags fris en fruitig op het veld kunnen
verschijnen tenminste dit zeggen ze.
Ook wil ik het bestuur complimenten geven over het feit
dat ze de Odyssee weer in zijn oude vorm gaan maken en
aanbieden. Gelukkig is er in deze koude onpersoonlijke
digitale wereld nog wat tastbaars te krijgen, zodat men
spontaan het boekje ter hand kan nemen en rustig kan
gaan zitten lezen wanneer men dat wil. Gewoon een
bladzijde met je hand omslaan en weer verder gaan met
jouw favoriete rubriek. Binnen onze club gebeuren van
allerhande spontane dingen. Zo is het zomaar ontstaan dat
een half uur voor de training iemand spontaan koffie is
gaan zetten en daar met volle teugen van is gaan genieten.
Dit viel andere mensen op en ook sommige voetballers
weten de gang naar deze pot AFGELOPEN OLIE te vinden.
U moet dit maar niet doorvertellen, anders gaat de
spontaniteit er misschien vanaf. Ik hoop dat ik nog lang
getuige mag zijn van vele spontane gebeurtenissen binnen
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onze club, zodat we altijd het gevoel hebben dat we horen
tot een jonge bruisende voetbalclub. Volgende keer hoop ik
wat meer te weten over wat de toekomst brengen zal, om
daar wat over te vertellen en een beetje scherp erop te
reageren. Voor nu wens ik iedereen veel leesplezier en
hoop ik weer te horen dat mensen tegen elkaar zeggen:
“heb je dat of dit ook gelezen in de Odyssee?” Dan heb je
ook weer de indruk dat de Odyssee weer gelezen wordt.
Vriendelijke groeten van de Dikke Supporter
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Evenementenkalender
Datum
07-04-2018
13-04-2018
10-05 t/m 12-05
27-05-2018
17-06-2018
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Evenement
Kaartavond
Sponsoravond
Jeugdvoetbalkamp
Seizoensafsluiting
Sponsortoernooi

Spaaractie FC Oss
Wie er binnenkort een wedstrijd wil bezoeken van FC Oss,
kan zijn of haar kaarten bestellen via een speciale
spaaractie. Je kunt per gekocht kaartje aangeven voor
welke vereniging je wil sparen en dat kan ook voor
Ulysses! Houd de site van FC Oss en de Facebook/website
van Ulysses in de gaten voor meer info!
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Kaartavond
Aan alle Megenaren:
Zoals jullie weten is R.K.S.V. Ulysses de voetbalvereniging
van ons mooie dorp. Binnen deze vereniging organiseren
wij jaarlijks een aantal activiteiten. Deze zijn voornamelijk
gericht op onze leden of fans. De laatste tijd hebben we een
aantal keer de vraag gekregen of het mogelijk is om naast
deze activiteiten een kaartavond op touw te zetten.
Middels deze uitnodiging willen we kijken of er animo is
voor zo’n avond(en).
De kaartavond zal bestaan uit een gezellige avond om met
wat (oud-)bekenden een pot te rikken / toepen /
klaverjassen /pokeren/etc. Naar eigen keuze kan er één of
meerdere spellen gespeeld worden onder het genot van
een hapje of drankje. Ook de mensen die niet van kaarten
houden zijn welkom om een avond gezellig bij te kletsen.
Zoek daarom wat vrienden/vriendinnen/familie bij elkaar
om naar deze avond te komen. Mocht je niemand weten
om mee te gaan ben je ook alleen welkom om bij anderen
aan te schuiven.
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De datum van deze kaartavond zal zijn 7 april vanaf 20:00.
Graag telefonisch of via de mail aanmelden bij Stefan van
de Camp. Telefoonnummer 0621517371 of
stefanvdcamp@hotmail.com
Mocht deze avond een succes zijn zal dit een
terugkomende activiteit worden!
Vriendelijke groeten,
Stefan van de Camp
PS: Het geluidsniveau van de muziek zal deze avond zijn
aangepast op een kaartavond!
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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 juni verschijnen!
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