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Voorzitter  

Ivo Mulders, Bernhardstraat 6, Megen 
06 - 31764346 
ivo_mulders_54@hotmail.com 
 
Secretaris 
Jan-Thijs Ouwens 
06 - 21138696 
secretaris@ulysses.nl 
 
Penningmeester & Ledenadministratie 
Roel van Esch, Beukenstraat 2, Megen 
06 – 51780973 
roel@wetering.nl 
 
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 
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Kantinebeheer 
Hein de Leeuw, Acaciastraat 10, Megen 
06 – 46371081 
hein.deleeuw@home.nl 
 
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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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) 

Trainer/leider JO7 (Ferry Witsiers) 
Trainer/leider JO9 (Ferry Witsiers) 

 
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, 

Sprak ik in de vorige Odyssee nog over zomerdroogte, 

inmiddels hebben we die periode wel ingehaald! Door 

sneeuw en veel regen is er afgelopen tijd helaas veel afgelast. 

De velden hebben veel te lijden waardoor er nogal eens een 

wedstrijd uit het programma gehaald moest worden. Dit leidt 

soms tot enige frustratie en dat zie ik toch als iets positiefs.  

Laten we hopen dat we het slechte weer achter ons hebben 

gelaten en dat we nog een paar mooie maanden voetbal 

krijgen op ons sportpark. 

En gaan we dat doen met een eerste elftal in de derde of 

vierde klasse? Dat belooft een spannende eindstrijd te 

worden. De jongens doen hun best, de resultaten zijn 

wisselend, maar we houden alle vertrouwen in Sander en zijn 

mannen.  
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Wederom een mooie uitdaging al vraag ik me af of het daar 

net zo gezellig is als hier in Megen. Zullen er daar ook liedjes 

over hem worden gemaakt?? Op het moment van schrijven 

zijn we nog druk bezig met het zoeken naar een nieuwe 

trainer. Ik hoop dat wanneer jullie deze Odyssee lezen dat er 

inmiddels een nieuwe naam bekend is. 

Naar aanleiding van ons ledenonderzoek zijn we begonnen 

met meer activiteiten te organiseren buiten de 

wedstrijddagen om. Zo hebben we een kaartavond 

georganiseerd, een carnavals-voetbaltoernooi en er komt een 

leuke, spannende pubquiz aan. De nieuwjaar-instuif was, na 

de mindere opkomst van vorige jaren, weer gezellig druk. 

Dankzij DJ JHJ werd er genoten van een dansje en een 

drankje.  

Hebben jullie trouwens onze 

nieuwe overkapping gezien? 

Op de eerste zondag na de 

winterstop (Ulysses 1 tegen 

Avanti’31) was het werkelijk 

hondenweer, maar iedereen 

kon toch lekker droog staan! 

Knap staaltje vakwerk van 

René en zijn mannen! 

Complimenten hiervoor. Ook 

hebben ze gelijk de bankjes op 

de tribune vervangen, deze 

zien er ook weer keurig uit. 

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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Laatste tijd krijgen we ook veel vragen over de verlichting op 

de velden, met name het B-veld. Die is inderdaad wel aan het 

einde van de levensduur. We zijn aan het bekijken of we de 

lampen op korte termijn kunnen verbeteren, maar dit valt 

zowel technisch als financieel niet mee. Maar we beseffen dat 

we er iets mee moeten, dus we blijven er mee aan de gang! 

Ik wens jullie de komende tijd weer veel plezier op onze club, 

met hopelijk prachtig lenteweer! 

Ivo Mulders  
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Hieronder een kleine greep uit de bestuursbesluiten van 
afgelopen tijd: 

- Naar aanleiding van de vernielingen in kleedkamer 2, is de 

jeugdleiders van VITA gevraagd om na afloop van de 

wedstrijden ook de kleedkamer van de tegenstander te 

controleren. 

- We hebben voortaan ook gele munten in de kantine! Heel 

makkelijk tegen overbodig kleingeld. 

- Aan het einde van dit seizoen presenteren wij ons 

beleidsplan, hier is Jan-Thijs druk mee bezig. 

- We gaan aan de slag met het verbeteren van de verlichting 

op de velden. 

- De polo's van de selectie worden deze zomer verwacht. 
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4 november: 

Nooit Gedacht 1 – Ulysses 1 

4 – 0 

18 november: 

Ulysses 1 – Constantia 1 

1 - 2 

25 november: 

Ulysses 1 – Volkel 1 

1 - 1 

2 december: 

FC Schadewijk 1 – Ulysses 1 

4 – 1 

9 december: 

Margriet 1 - Ulysses 1 

4 – 0 

10 februari: 

Ulysses 1 – Avanti’31 1 

0 – 5 

16 februari: 

MULO 1 - Ulysses 1 

3 – 2 

24 februari: 

Ulysses 1 – Schijndel/DE WIT 1 

0 - 3 
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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 

9 december: 

Berghem Sport VR1 -  ST SBV/Ulysses VR1 

2 – 1 

17 februari: 

SV TOP VR1 -  ST SBV/Ulysses VR1 

3 – 1 

24 februari: 

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

1 - 0 
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Anne Duis nieuwe trainer R.K.S.V. Ulysses 

 
Anne Duis is volgend seizoen trainer van R.K.S.V. Ulysses. Hij 
volgt Sander Janssen op, die Ulysses na vier seizoenen gaat 
verlaten. 
 
De technische commissie van Ulysses is ervan overtuigd dat 
Anne de juiste persoon is om met de spelersgroep aan de slag 
te gaan.  

 
 
Anne werkt daarnaast nog als jeugdtrainer bij Achilles’29 en is 
projectmedewerker bij Orion voor het project Gelijke Kansen.  
 
Voorzitter Ivo Mulders: “Na meerdere sollicitaties te hebben 
ontvangen en gesprekken te hebben gevoerd, zijn we blij dat 
we uiteindelijk Anne kunnen presenteren als opvolger. Wij 
hebben er alle vertrouwen in dat we met Anne de juiste 
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persoon hebben voor deze spelersgroep en de club in het 
algemeen.” 
 
Reactie Anne: “Ulysses geeft mij de kans om weer aan de slag 
te gaan als hoofdtrainer, leuke club met een prima 
accommodatie en goede organisatie rondom de selectie. Ik 
hoop dat ze zich kunnen handhaven in de 3e klasse. Mocht dit 
niet lukken heb ik er alle vertrouwen in dat we met dit team 
in de 4e klasse bovenin mee kunnen draaien.” 
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Wanneer ben je geboren? 

11-01-1982 

Waar woon je? 

Megen 

Wat is je studie/beroep? 

Assistent bedrijfsleider bij Profile Tyrecenter Nijmegen 

Wat zijn je hobby’s? 

Voetbal en reizen 

Wat is je favoriete vakantieland? 

Botswana, tot nu toe… 

Wat is je favoriete tv-programma? 

Alles qua voetbal, Goldrush en natuurprogramma’s 

Favoriete band of artiest? 

Queen en Linkin Park 

’s Nachts wakker te maken voor…. 

Vakantie! 

Wat is je favoriete voetbalclub? 

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

Dennis Bergkamp 

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

Vic van Rooij, mits aanwezig… 

Wat is jouw lijfspreuk? 

Komt goed!!!  

Wat is je voetbalverleden? 

Ik heb de jeugdopleiding bij SBV genoten. Met een tussenstap 

van 2 seizoenen in de A van Ravenstein. Daarna weer bij de 

senioren SBV. En nu beland bij de selectie van Ulysses. 

Op welke manier ben je nog meer betrokken bij Ulysses? 

Ik train het damesteam van SBV/Ulysses en ik sponsor de club 

weleens in de kantine. 

Welk voetbalmoment in je carrière staat in je geheugen 

gegrift? 

De promotie met SBV1 naar de 5e klasse. Dat hadden we al 

een paar jaar op rij net niet behaald (lees: zelf verprutst) maar 

onverwachts toch voor elkaar gekregen. 

Waar kun je je vreselijk aan ergeren tijdens een training of 

wedstrijd? 

Commentaar of vervelende reacties van spelers die zelf 

dondersgoed weten dat ze fout zitten.  

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

aan Ulysses? 

De onderlinge gezelligheid in de kantine. Daar hoort iedereen 

erbij en wordt een verliespartij snel vergeten/weggedronken. 
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Wie binnen de club bewonder je en waarom? 

Alle vrijwilligers natuurlijk!! Zij zijn het hart van de club en 

staan altijd klaar zonder eigen belang. 

Heb je nog tips voor de club? 

Zie het in Megen te houden. 

Wie wordt er Wereldkampioen vrouwenvoetbal dit jaar? 

Verenigde Staten 

Messi of Ronaldo? 

Messi  

Veronica Inside of Studio Voetbal? 

Studio Voetbal 

Oranje Leeuwen of Oranje Leeuwinnen? 

Oranje Leeuwen 

PSV, Ajax of Feyenoord? 

Ajax 

Heb je nog een boodschap aan de lezers? 

Probeer je steentje bij te dragen binnen de mooie club die we 

hebben, dan kunnen we er met z’n allen nog lang en veel 

(sportief) plezier beleven! 
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Hoe lang ben je al lid van VITA? 
Ik ben begonnen in de mini F, toen was ik 6-7 jaar oud. Dus ik 
ben al 10 jaar lid ongeveer. 
 
In welke elftallen heb je gespeeld? 
In alle jeugdelftallen, van de mini F tot het huidige JO19-1. 
Verder heb ik een wedstrijd bij het 3de elftal van Ulysses 
meegespeeld en ook bij het 2de elftal.  
 
Hoe ben je bij VITA terecht gekomen en waarom ben je bij 
deze club gaan voetballen? 
Ik ben begonnen met voetballen in Megen omdat een groot 
gedeelte van de jongens onder voetbal ging. Daarom ben ik 
zelf ook begonnen. Het was een makkelijke keuze om een 
voetbalclub dicht bij huis te kiezen.  
 
Hoe gaat het met het team waar je nu in speelt? 
Met ons huidige team gaat het zeer goed. We zijn vorig 
seizoen nog kampioen geworden. Nu zijn we weer een klasse 
gepromoveerd en wordt het een lastig seizoen, maar met 
onze nieuwe trainers komt dat vast goed. 
 
Heb je al gescoord deze competitie? 
Ik sta zelf tussen de palen, dus het zal niet snel voorkomen 
dat ik scoor. Maar zal mijn best doen de ballen bij ons eruit te 
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houden. 
 
Wat zijn je sterke en zwakke punten bij het voetbal? 
Ik heb een redelijke uittrap die aardig ver in het veld belandt. 
En met mijn lengte is mijn positie als keeper wat makkelijker 
om in de verre hoekjes te komen. 
 
Heb je al een kampioenschap of ander hoogtepunt 
meegemaakt bij het voetbal?  
Jazeker, met mijn huidige team hebben we nu drie keer het 
kampioenschap behaald. En nog in de jeugd met de F-jes zijn 
we ook een keer kampioen geworden. Toch altijd fijn om na 
een seizoen kampioen te worden. 
 
Wat is je favoriete club? 
Ik ben buiten amateurvoetbal niet een groot fan van voetbal, 
maar ik kom zelf graag naar het 1ste van Ulysses kijken. Ik 
beschouw Ulysses daarom als mijn favoriete voetbalclub. 
 
Wie is je favoriete speler? 
Ik ken niet veel spelers dus als ik moet kiezen, kies ik Messi. 
Dat is een van de spelers die ik bij naam ken. 
 
Heb je nog andere hobby’s buiten het voetbal om? 
Buiten voetbal ga ik graag met mijn vrienden zitten. Ik ben 
een groot fan van eten dus daar besteed ik ook nog aardig 
wat tijd aan. 
 
Weet je al wat je later wil worden/waarvoor studeer je? 
Nee, ik zit nou in het laatste jaar van de havo en moet dus wel 
een keuze maken. Het zal te maken hebben met economie 
en/of sport. 
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Hoe bevalt het samen voetballen met de spelers uit Haren? 
Zeer goed, de spelers uit Haren maken ons team een stuk 
beter. Ons team bestaat ook grotendeels uit Harense en die 
jongens kunnen echt goed voetballen. 
 
Heb je nog tips voor de club(s)? 
Voor op de lange termijn één club zou fijn zijn, een club waar 
een mooie kantine is en de velden er keurig bij liggen. 
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... René Hermans is gekozen tot vrijwilliger van het jaar 
binnen Ulysses? 
 
… de lamp op het B-veld gemaakt is? Het veld kan eindelijk 
weer helemaal benut worden met de trainingen. 
 
… het carnavalstoernooi van 28 februari is komen te 
vervallen, in verband met te weinig animo? 
 
… de schuifpui en het afdak aan de kantine helemaal klaar 
zijn? 
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Venijn in de staart?? 
 
De winterstop is achter de rug en het lijkt wel of het weer 
daar meteen op reageert. Met temperaturen tussen de 15 en 
17 graden is het weer heerlijk om buiten te zijn. Hopelijk blijft 
het weer zo mooi zodat we ook tijdens carnaval heel mooi 
weer hebben. Prins Sven zal dan nog meer stralen dan dat hij 
nu al doet. Tijdens dit schrijven 
moet de sleuteloverdracht nog 
plaatsvinden en zullen Prins Sven 
d’n urste en zijn gevolg naar het 
gemeentehuis vertrekken om daar 
de sleutel van Keiendonk in 
ontvangst te nemen. Dan zal hij 
heerser zijn over Keiendonk. 
Hierdoor zal hij die zondag, tijdens 
de wedstrijd tegen Schijndel, 
vervangen worden voor Max van 
Eldijk die dan het doel van Ulysses 
zal verdedigen.  
 
Na een blessure en veel revalideren en krachttrainingen is 
Max fit bevonden om weer volop mee te doen met de 
competitie. Ik heb veel bewondering voor de manier waarop 
hij met zijn blessure is omgegaan en wat hij ervoor gedaan 
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heeft om weer volledig te herstellen. Ik hoop dat hij, als hij in 
moet vallen voor Sven, zijn mannetje staat en ervoor zorgt 
dat de goal van Ulysses schoon blijft.  
 
Voor wat de rest betreft binnen onze vereniging: we kunnen 
weer wat zien bij het trainen op het bijveld omdat een paar 
losse eindjes op de juiste manier aan elkaar zijn geknoopt. 
Ook de overkapping van het terras is in een ver stadium en zal 
binnenkort een mooie aanwinst zijn voor onze club.  
 
Ik ben ondertussen wel heel nieuwsgierig geworden over wie 
de nieuwe trainer van de selectie zal worden.  
 

  
 
Het eerste elftal zal steeds meer moeite krijgen om in de 
derde klasse te blijven. We hebben nu 5 punten en staan er 
teveel achter om binnen een paar wedstrijden van de laatste 
plaats af te komen. Na een reprimerende avondsessie van het 
eerste elftal en de begeleidende staf wist men weer een 
betere prestatie neer te zetten dan voorheen. Er werd wel 
met 3-2 verloren maar men kon toch met een opgeheven 
hoofd het veld verlaten, omdat de scheidsrechter meer 
invloed had op het feit dat men verloren heeft dan de spelers 
zelf.  
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Ik wens iedereen een prachtige carnaval toe. Of zoals Prins 
Sven dit zou zeggen: ‘Ik wns iedren een prchtge crnvl toe.’ 
Alaaf.  
 
Dun Dikke Supporter.  
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Datum Evenement 

April Voetbalpubquiz 

Ulysses-SBV 
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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 juni 

verschijnen! 

 

 

 


