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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)
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, 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. In de
volgende Odyssee staan de nieuwe bedragen.
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.

8

Voorwoord (van de voorzitter)
Beste Ulysses volger,
Inmiddels hebben we het seizoen 2017-2018 afgesloten.
En wat was het een mooi seizoen, zowel op het veld als
daarnaast! De geweldige prestaties van Ulysses 1
(verderop in de Odyssee meer hierover), Ulysses 35+,
maar vergeet ook het 3e elftal niet. Voor het tweede en de
dames zat het af en toe tegen, maar we hebben er
vertrouwen in dat zij volgend jaar weer de weg omhoog
zullen vinden. Daarnaast hebben ook de VITA elftallen
weer de nodige kampioensfeesten gevierd, waarbij het nog
lang onrustig bleef in Megen en Haren.
Het Jeugdvoetbalkamp was weer helemaal geslaagd. Na
een bloedstollende strijd ging België er met de wereldtitel
vandoor. Een voorbode voor komende weken? Als we zelf
niet meedoen, dan mogen van mij onze zuiderburen wel
winnen! Volgens de organisatie van het kamp was het één
van de mooiste edities die zij ooit gedraaid hebben. En dat
komt natuurlijk door de deelnemers! Iedereen bedankt
hiervoor! En grote complimenten aan de organisatie die
het elk jaar weer tot een mooi feest weten te maken.
Wat we afgelopen jaar gemerkt hebben, is dat de kantine
steeds vaker druk bezocht wordt. En dat waarderen we
zeer! Daartegenover staat de geringe opkomst bij de
ledenvergadering. Wij krijgen als bestuur vaak vragen en
tips door het hele jaar heen, maar een ledenvergadering is
het ideale moment om je standpunten te delen.
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Een drukke kantine levert ook meer geluid op. Wij
proberen zoveel mogelijk rekening te houden met onze
omwonenden en roepen ook leiders en spelers op om dit te
doen. Zo blijven we een goede verstandhouding hebben
met elkaar en dat werkt toch het beste.
Helaas zijn er afgelopen seizoen ons ook personen
ontvallen die onze club dierbaar waren. Echte supporters
zoals Jan en Annie Remmits, Sjaan Ouwens en Gerrit van de
Heijden. Daarnaast zorgde ook het overlijden van Bep
Schoenmakers voor behoorlijk wat impact binnen onze
club. Wij hopen dat de familie en vrienden het inmiddels
een plekje hebben kunnen geven, hoe moeilijk dat ook is.
Rest mij nog om jullie een mooie zomer toe en een fijne
vakantie toe te wensen. Wij zien iedereen graag weer terug
op ons sportpark en natuurlijk weer helemaal fit!
Met sportieve groet,
Ivo Mulders
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Van het bestuur
Hieronder een kleine greep uit de bestuursbesluiten van
afgelopen tijd
-

-
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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.
Vanwege de nieuwe wet op de privacy worden er
wat moeten er enkele zichtbare en onzichtbare
maatregelen genomen worden.
We zijn bezig om enkele vangnetten te verhogen.
Het darten is zo succesvol dat er twee nieuwe
dartborden worden gemaakt! Interesse om in
competitieverband te darten? Meld jezelf bij Stefan
van de Camp!
Deze zomer willen we beginnen met de
verbouwing van ons terras. Voorbereidingen zijn
inmiddels in volle gang!

Uitslagen Ulysses 1
Datum
01-04-2018
05-04-2018
08-04-2018
15-04-2018
22-04-2018
29-04-2018
06-05-2018
10-05-2018
13-05-2018
20-05-2018
27 -05 -2018

Wedstrijd
Ulysses – Juliana Mill
O.K.S.V. – Ulysses
SV Milsbeek – Ulysses
Ulysses – Herpinia
Ulysses – HBV
Ulysses – Constantia
Ulysses – SIOL
HBV – Ulysses
SDDL – Ulysses
V.V. Achates – Ulysses
Ulysses - SES

Uitslag
1–0
0–3
1- 0
1–0
3–0
2–2
5–2
4–1
0–3
1- 2
4-1

Nacompetitie

Datum
03-06-2018
10-06-2018
17-06-2018

12

Wedstrijd
Ulysses – WEC
Herpinia - Ulysses
Ulysses – Festilent

Uitslag
1–0
3–5
2–2
Ulysses wint
na
strafschoppen

Uitslagen SBV/Ulysses VR 1
Datum
11-03-2018
25-03-2018
01-04-2018
08-04-2018
15-04-2018
22-04-2018
13-05-2018
16-05-2018
20-05-2018
27-05-2018
07-06-2018
10-06-2018
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Wedstrijd
SBV/Ulysses – Berghem Sport
SBV/Ulysses – Festilent
SBV/Ulysses – Margriet
Nooit Gedacht – SBV/Ulysses
SBV/Ulysses – Nulandia
Margriet – Ulysses/SBV
SBV/Ulysses – HVCH
Maaskantse Boys –
SBV/Ulysses
Avesteyn/Heeswijk –
SBV/Ulysses
SBV/Ulysses – Maaskantse
Boys
Estria/GVV’57/SCV’58 –
SBV/Ulysses
SBV/Ulysses – O.S.S. 1920

Uitslag
0-2
0–2
0–3
2–3
3–4
7–0
2-4
2–2
6-0
1–4
1-1
3-1

Eén tweetje met…..
Danny van Weijenburg
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?
Op welke manier ben je
nog meer betrokken bij
Ulysses?
Welk voetbalmoment
in je carrière staat in je
geheugen gegrift?
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12-10-1982
Megen
Machinaal houtbewerker
Vissen en voetballen
Frankrijk
Alles op Investigation
Discovery
Ik vind alles leuk
Seks ;)
Ajax
Eriksen
Willea Brouwer
Een dag niet gelachen is
een dag niet geleefd
Ulysses en TOP Oss
Ik sponsor de kantine
De drie
kampioenschappen die ik
heb meegemaakt

Waar kun je je vreselijk
aan ergeren tijdens een
training of wedstrijd?
Wat maakt Ulysses
jouw club? Oftewel, wat
vind je mooi aan
Ulysses?
Wie binnen de club
bewonder je en
waarom?
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:
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Als de bal niet wordt
overgespeeld
Gezelligheid en de 3e helft

Iva Mulders  goei
voorzitterke
Beter WC papier
Duitsland
Geen van beide
Studio Voetbal
Oranje Leeuwen
AJAX
Vat nog een bierke

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 nog altijd niet van iedereen het goede emailadres hebben in ons systeem?
We twee nieuwe, enthousiaste kassamedewerkers
hebben?

Promotie Ulysses 1
Na een prachtig competitieseizoen waarin Ulysses op één
punt na het kampioenschap miste, begonnen de mannen
vol vertrouwen aan de nacompetitie.
Via overwinningen op WEC (1-0) en Herpinia (3-5) haalde
het de finale om promotie. De wedstrijd tegen Festilent
werd een ware thriller.
Met dik 800 supporters langs de lijn werd het een
wedstrijd met veel gezichten. Ulysses kwam op een 2-0
voorsprong, waarna Festilent terugkwam naar 2-2. De
wedstrijd eindigde uiteindelijk met een rode kaart voor
beide teams waarna de verlenging begon.
In de verlenging werd niet meer geschoord, waardoor
penalty’s de beslissing moest brengen. Nadat de vierde
penalty door Festilent gemist was, mocht Stefan van de
Camp de beslissende nemen.
Sportpark Den Heuvel hielt haar adem in…. en Stefan bleef
uiterst koel en schoof de penalty in de rechterhoek! Een
ware explosie van vreugde was het gevolg en het veld
veranderde in een kolkende massa van spelers, technische
staf en supporters.
De spelers en staf werden vervolgens gehuldigd door het
bestuur waarna het feest losbarstte en het nog erg lang
onrustig was op Sportpark Den Heuvel!
Namens deze weg nogmaals een felicitatie en spelers en
staf van Ulysses 1 en een dik compliment voor de
supporters die het hele seizoen een grote steun zijn
geweest.
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Voor het eerst in de 72-jarige historie van Ulysses
promoveert het eerste elftal naar de 3e klasse!!
Volgend jaar komen er teams langs in Megen die evenveel
leden hebben als Megen inwoners. Grote clubs, die
ongetwijfeld ook hebben gekeken naar de resultaten die
Ulysses geboekt heeft.
Wij wensen spelers, staf en supporters een fantastisch
seizoen toe na de zomer. Wij hopen op net zo veel support
als dit seizoen!
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Nieuws
Laura Schaffers stopt als penningmeester en wordt
activiteitencoördinator
Vanwege grote drukte, zowel privé als werk als Ulysses,
heeft Laura helaas moeten aangeven dat ze stopt als
penningmeester.
Maar ze blijft gelukkig behouden voor de club! Laura wordt
onze nieuwe activiteitencoördinator!
We hebben laatste gemerkt dat het soms ontbrak aan
communicatie tussen verschillende partijen/commissies
die betrokken zijn bij het organiseren van activiteiten. Met
Laura als tussenpersoon, hopen we dat onze activiteiten
nog soepeler verlopen!
We zoeken een nieuwe penningmeester!
We hebben inmiddels onze penningmeester- en
boekhoudingactiviteiten uitbesteed aan een externe partij.
We zijn daarom nog altijd op zoek naar een nieuwe
penningmeester! Ben jij of weet jij iemand die hier geschikt
voor is? Meld jezelf dan bij Ivo Mulders.
Goed om te weten is dat de boekhouding mogelijk
uitbesteed kan blijven! Dat scheelt dus een hoop werk!
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Ulysses feliciteert in juni
Naam
Bart Steegman
Peter van den Berk
Joey Remmits
Nana Rizvanovic
Hans van de Camp
Freek van de Camp
Jan van de Oever
Luc van de Wiel
Mats van de Camp
Tinie van Orsouw
Karin van de Camp
Jessy de Graaff
Dan van Erp
Louis van de Camp
Wilfred Witsiers
Kevin Vestering
Wesley van Lieshout
Sjoerd Witsiers
Bo Lagarde
Maurice van Rossum
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Geboortedatum
1 juni
2 juni
3 juni
5 juni
6 juni
7 juni
9 juni
10 juni
12 juni
15 juni
16 juni
18 juni
19 juni
19 juni
20 juni
21 juni
22 juni
25 juni
28 juni
28 juni

Ulysses feliciteert in juli
Naam
Amber van Esch
Bas van Oudheusden
Niek Brouwer
Joep Schoenmakers
Stijn Beck
Yannick Kiffen
Niels Witsier
Daan Leemeijer
Rob van de Camp
Willie Kleintjens
Dylano Smits
Michael Smits
Nico van Hoorn
Ryan van Galen
Gerard Hurkens
Erik van Orsouw
Hein de Leeuw
Kees Corbesir
John van Buuren
Robert Brouwer
Nina Ulijn
Jan Voet
Richard Lagarde
Vic van Rooij
Robin Ouwens
Ton van Oudheusden
Jesper Seelen
Juul Megens
Sander van de Wolk
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Geboortedatum
1 juli
1 juli
1 juli
2 juli
2 juli
3 juli
4 juli
5 juli
5 juli
5 juli
7 juli
8 juli
11 juli
14 juli
17 juli
19 juli
20 juli
20 juli
20 juli
20 juli
21 juli
23 juli
24 juli
24 juli
26 juli
26 juli
27 juli
29 juli
30 juli

Luuk Schoenmakers
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31 juli

Ledenenquête
In het voorjaar hebben we een enquête onder de leden
gehouden. De resultaten presenteren we bij de
ledenvergadering in september, maar hieronder vind je
een eerste overzicht van de belangrijkste resultaten.
We zien dat de trainers door het merendeel worden
ervaren als vriendelijk en positief, een goed signaal! Waar
echter wel verbetering in gewenst is, is de deskundigheid
van de trainers en leiders. Dat zien we niet alleen terug in
de tabellen, maar ook in de open vraag.
Over gebruikte materialen en de scheidsrechters zijn de
leden over het algemeen tevreden.
Over de kantine zijn de leden zeer tevreden. Het overgrote
deel vindt de kantine sfeervol, komt er graag en ervaart
een vriendelijke, gastvrije sfeer.
Wat hier opvalt is dat het merendeel van de leden de
kwaliteit van de velden niet goed vindt. Uit de open vragen
komt naar voren dat dit vooral het B-veld betreft. Ook over
de kleedkamers zijn nogal wat leden niet tevreden.
De kleedkamers gaan wij als bestuur uitvoerig naar kijken.
Wat naar voren komt uit de open vragen is dat vooral de
douches niet naar behoren blijken te werken.
Het B-veld is lastiger, omdat deze niet bij de club in
onderhoud is. Dat doet een aannemer, namens de
gemeente. Daarentegen moet ook ons eigen gedrag op dit
veld veranderen. Nog te vaak worden loopoefeningen op
het B-veld gedaan en wordt er intensief afgewerkt op de
goals. Dit soort oefeningen moeten veel meer op de
oefenhoek gebeuren, zodat het B-veld bespaard blijft. Wij
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zullen ook deze zomer weer kort op de aannemer zitten,
maar het begint toch echt bij onszelf als club om het B-veld
goed te houden.
Over de georganiseerde activiteiten zijn de leden tevreden.
Enkele verbeterpunten uit de open vragen zijn: meer
partijen betrekken in Megen en actiever omgaan met de
geplande activiteit.
Over de vereniging in het algemeen zijn de leden tevreden.
Vragen en/of klachten worden tijdig en naar tevredenheid
opgelost, vrijwilligers worden gewaardeerd, contributie is
op een goed niveau en de informatievoorziening is in orde.
Enkele verbeterpunten uit de open vragen: een enkeling
heeft vragen bij de contributie en het aanstellen een
vertrouwenspersoon.

24

Column De Dikke Supporter
‘Spontaniteit’

Het is het einde van het seizoen en iedereen zal tevreden
terugkijken op de prestaties van onze club, met in het
bijzonder het promoveren van het eerste elftal.
Sinds de vorige Odyssee is er van alles gebeurd binnen
onze vereniging.
We hebben een prachtig Jeugdvoetbalkamp gehad, met een
mooi afsluitingsfeest met een bijzondere rol voor Remco
van Vught. U hebt allemaal kunnen lezen wat Robert-Jan
Steegman hierover geschreven heeft.
Hij heeft mooi omschreven hoe iedereen dit beleefd heeft.
Daarna moest het seizoen afgesloten worden met nog wat
wedstrijden van het eerste elftal. Ondertussen was het 35+
elftal kampioen geworden en dit werd ook groots gevierd,
met veel drank en veel muziek (luidruchtig).
Ook was er het droevige nieuws van het overlijden van Jan
Remmits. Jaren lang was hij als penningmeester van
Ulysses aan de club verbonden en wist zich in zijn laatste
jaren van zijn leven nog te ontpoppen als naambedenker
van onze huidige supportersclub de “Donderjagers”.
Het overlijden van Jan Remmits leek wel de heropleving
van de Donderjagers. Na een tijdje van rust en stilte lieten
de Donderjagers weer van zich horen en dit hield aan tot
en met de laatste wedstrijd van de nacompetitie. Als nooit
tevoren lieten zij zich zien en horen tijdens de grandioze
wedstrijden van het eerste elftal. Er werd met een
touringcar afgereisd naar Herpinia om daar iedereen ervan
te overtuigen dat Ulysses uit Megen niet te stoppen is. Wat
was het stil aan de overkant.
Toen kwam daar de laatste wedstrijd tegen Festilent.
De laatste training die daaraan vooraf ging waren de
Donderjagers ook aanwezig. Er was aan iemand gevraagd
of hij dit wilde filmen en deze persoon heeft daar ook aan
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meegewerkt. Echter toen de Donderjagers hun fantastische
optreden achter de rug hadden, heeft deze persoon op
verbazingwekkende wijze het filmpje gewist. Na
verschillende pogingen om dit filmpje nog terug te halen
moest deze persoon concluderen dat het filmpje verloren
is gegaan. Deze persoon baalt hier nog steeds DIK van,
maar hoopt dat dit het offer was wat gebracht moest
worden om de overwinning in de wacht te slepen of ertoe
bijgedragen heeft.
De wedstrijd zelf was natuurlijk prachtig met aan het einde
een spannende penaltyreeks, die we fantastische wisten te
winnen.
Ook hierna kwam weer een prachtig feest tot stand met
ook weer muziek en drank. Hopelijk hadden de buren of
andere bellers er nu wel begrip voor dat dit op uitbundige
wijze werd gevierd. Ik vind dat je als bestuur best je
vereniging in bescherming kunt nemen als er gebeld wordt
over overlast op welke manier dan ook. En niet meteen het
geluid naar beneden draaien en liefste jongetje van de klas
wilt zijn.
De buren zullen te beklagen zijn met zo’n vereniging naast
zich, want we zullen nog zeker wel te vieren hebben met
drank en muziek.
Nu gaan we vakantie vieren en ik wens jullie allen veel
plezier en in het nieuwe seizoen gezond en fit terug want
dat is toch eigenlijk het allerbelangrijkst.
Een vriendelijke groet van de Dikke Supporter
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Evenementenkalender
Datum

Evenement

6 juli

Dartavond

25 augustus

Sponsortoernooi
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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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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 augustus verschijnen!
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