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hein.deleeuw@home.nl 
 
Accommodatie, materialen en terreinen 
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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. 

 

 

  



 
 

9 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

10 
 

 
 
 

 

 

Beste lezers, 
 
Het seizoen zit er alweer bijna op, voor jullie ligt de laatste 
editie van de vernieuwde Odyssee voor dit seizoen. Een groot 
compliment voor de redactie Julia van Schijndel en Anouk 
Loeffen. Zij maken elke keer weer een echt kunstwerk van de 
Odyssee! Dames, bedankt en graag tot volgend seizoen! 
 

 
Bij sommige elftallen is het nog echt spannend, voor andere is 
het lekker uitvoetballen en nog zoveel mogelijk punten 
proberen te halen. En natuurlijk daarna een welverdiend 
drankje in de kantine of buiten nu de temperaturen eindelijk 
lijken op te lopen. En nu we weer buiten staan graag 
aandacht voor het volgende: wij hebben gemerkt dat het voor 
sommigen supporters/spelers niet vanzelfsprekend is om de 
door hun gebruikte krukken en hangtafels op te ruimen en 
ook etensresten en flesjes/blikjes blijven vaak achter. Er 
wordt aan het einde van de dag wel opgeruimd en 
schoongemaakt door ons kantinepersoneel, maar zullen we 
samen er aan werken om ons sportpark schoon en netjes te 
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houden? Dus ruim je rommel op. Het lukt al goed om drank 
van de kantine naar buiten te dragen, nu graag ook weer de 
andere kant op. Dank jullie wel! 
 
Dit geldt ook voor trainingsmaterialen. We treffen vaak de 
volgende dag nog doeltjes aan op de velden die gebruikt zijn 
bij trainingen de avond daarvoor. Dit is voor het veld niet 
goed, dus deze ook graag weer terugzetten. We krijgen al 
vaak klachten over het B-veld en de kwaliteit is door het vele 
gebruik (en dit jaar ook de weersomstandigheden) een veld 
wat veel te lijden heeft. Maar we kunnen zelf al veel doen om 
dit veld te besparen! Doe warming up en loopoefeningen op 
de oefenhoek. Maak gebruik van het verplaatsbare doel bij 
afwerken. Als we ons hier standaard aan gaan houden, dan is 
het B-veld het hele jaar door van betere kwaliteit. 
 
Nou, dat waren wel weer genoeg huishoudelijk 
mededelingen. Nog nieuws over de fusie? Naar aanleiding 
van de ledenvergadering zijn we weer in overleg gegaan met 
SBV. Gaat niet altijd even soepel, er spelen veel belangen bij 
beide verenigingen.  
 

 
 

Doen jullie allemaal weer mee met Bouwen aan Ulysses? Luck 
van de Camp heeft de meeste van jullie weer enthousiast 
benaderd voor een naambordje in de kantine (niet te 
verwarren met het bord van Jeugdvoetbalkamp). In ruil voor 
een naambordje vragen wij een kleine bijdrage in ons 
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bouwfonds. Daarvoor zijn al mooie dingen gerealiseerd, denk 
aan de overkapping en de nieuwe bankjes op de tribune! 
 
We zijn ook begonnen met een zogenaamd 
afgevaardigdenoverleg. Van elke ‘afdeling’ binnen Ulysses 
(kantine, accommodatie, supporters, junioren, senioren etc.) 
is er één iemand aanwezig (deze persoon is elke keer iemand 
anders) om standpunten te delen en elkaar bij te praten. De 
eerste keer vond ik erg nuttig, zeker voor herhaling vatbaar. 
 
Ik wil graag afsluiten met het jullie alvast toewensen van een 
hele fijne zomer! Geniet van het hopelijk mooie weer in 
Nederland of ergens in het buitenland. Ik zie graag iedereen 
weer fit terug in augustus/september! 
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Hieronder een kleine greep uit de bestuursbesluiten van 
afgelopen tijd: 

- We zijn druk bezig met een subsidieaanvraag voor de 

verlichting op het B-veld. Mocht dit lukken, staan er volgend 

seizoen zes lichtmasten met LED-verlichting. 

- De douches zijn weer op goede druk. 

- De presentatie op de tv achter de bar is aangepast. 
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4 november: 

Handel 1 – Ulysses 1 

2 - 1 

14 april: 

Ulysses 1 – Margriet 1 

2 - 0 

20 april: 

Constantia 1 – Ulysses 1 

3 - 2 

22 april: 

Ulysses 1 – FC Schadewijk 

0 - 5 

28 april: 

Ulysses 1 – Handel 1 

0 - 3 

12 mei: 

Volkel 1 - Ulysses 1 

8 - 2 

19 mei: 

Ulysses 1 – Olympia’18 1 

1 - 9 

26 mei: 

Excellent 1 - Ulysses 1 

5 - 2 
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24 maart: 

ST SBV/Ulysses VR1 – Maaskantse Boys VR1 

1 - 2 

28 maart: 

ST SBV/Ulysses VR1 – DVG VR1 

3 - 0 

7 april: 

 Prinses Irene VR3 - ST SBV/Ulysses VR1 

1 - 3 

14 april: 

 ST SBV/Ulysses VR1 – Berghem Sport VR2 

0 - 4 

5 mei: 

ST SBV/Ulysses VR1 – Margriet VR1 

0 - 3 

9 mei: 

ST Estria/GVV'57/SCV'58 VR2ST - SBV/Ulysses VR1 

2 – 4 

19 mei: 

ST SBV/Ulysses VR1 – EVVC VR2 

2 – 2 

26 mei: 

Festilent VR2 -  ST SBV/Ulysses VR1 

3 – 5 
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17 mei 2019: 13 dagen vóór het JVK 

De voorbereidingen zijn in volle gang. Al een aantal maanden 

zijn we aan het vergaderen, van alles aan het regelen, 

inkopen aan het doen en nog veel meer. Een hoop wat ons 

weer te doen staat, maar dat mag ook wel met een 

organisatie van dertien personen. Wie zit er in godsnaam 

allemaal bij dan? Dat vraag je je vast af. Nou, de organisatie 

bestaat uit: Jasper Loeffen (voorzitter), Annemiek van de 

Camp, Wendy Hoefnagels, Remy van de Camp, Rob Kuijpers, 

Tom Driessen, Niek Kuijpers, Ralph Vestering, Marco van 

Schijndel, Patrick Dirks, Roel van Esch, Vic van Rooij en Julia 

van Schijndel. Ook hebben we een super kookstaf, die elk jaar 

weer geweldige super maaltijden op tafel zet voor ons. Wij 

gaan nu snel verder met voorbereiden en geven jullie over 

een paar dagen weer een update.  

28 mei 2019: 2 dagen vóór het JVK 

De tenten staan op, de veldjes zijn afgelijnd en de 

naambordjes zijn gemaakt. Het was een avondje hard 

werken, maar dat was het zeker waard. We hebben gelukkig 

wel wat hulp gekregen. Vrijwilligers uit Haren, spelers van de 

selectie uit Megen, leden van VITA en nog veel meer 

vrijwilligers hebben geholpen de tenten binnen no-time op te 

zetten. Elk jaar gaat het sneller, onder leiding van Bas 
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Driessen. Daarna hebben we nog met z’n allen een pilsje 

gepakt en alvast geproost op een super kamp. 

30 mei 2019: Dag 1 van JVK 

Het was 12:00 uur en de eerste 

kinderen druppelden al binnen. Een 

beetje aan de vroege kant, maar 

ook wij begrijpen dat de kinderen 

niet konden wachten! Nadat ze hun 

(alcoholvrije) cocktail op hadden, 

konden ze de tenten inrichten en mochten ze op de tribune 

gaan zitten voor de grote opening. Tijdens deze opening 

vertelde Robert-Jan Steegman het één en ander over 

afgelopen voetbalseizoen, Jasper Loeffen over het 

voetbalkamp en gaf Mats Liefkens de verlossende woorden: 

‘Het kamp is geopend.’ 

’s Middags begonnen we het programma met de 6x6 

toernooitjes, lekker voetballen tegen de andere teams. In de 

wedstrijden van 14 minuten lieten de teams zich van hun 

beste kant zien. Natuurlijk is dit wel vermoeiend, dus snel 

douchen en friet eten! De kookstaf hadden weer flink hun 

best gedaan, het was heerlijk. 

Met volle buiken konden 

de teams vertrekken naar 

de locaties van de 

spellentocht. Met een 

aantal nieuwe spellen, 

zoals een posterzoektocht 

en een chips- & 

popcornproeverij, was het 

een geslaagde avond, waarbij veel punten zijn gescoord. 
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31 mei 2019: Dag 2 van JVK 

Dag twee verliep eigenlijk erg soepeltjes. We begonnen wel 

met iets nieuws, namelijk: ochtendgymnastiek. Met de ‘Cha 

Cha Slide’ zijn alle kinderen 

en coaches opgewarmd, om 

er de rest van de dag 

tegenaan te gaan. De dag 

bestond uit, touwtrekken, 

voetbalspellen, wederom de 

toernooitjes en het penalty 

schieten. Winnaar van de 

penaltybokaal: Abel Arts, proficiat jongen! Wanneer de 

coaches dachten dat ze rustig aan konden gaan eten, had de 

organisatie nog een verassing voor ze in petto: een heuse 

Fortnite Dance Battle! De kinderen deden de dansjes voor, de 

coaches lieten vervolgens ook hun beste moves zien. De 

winnaar: Stan Schuurmans.  

Na de overheerlijke barbecue, was het weer tijd voor The 

Night of the Battles. Aangezien er dit jaar een oneven aantal 

aan teams waren, hebben wij 

een gastenteam tot leven 

geroepen. Zes fanatieke 

meiden uit groep 8 of de 

brugklas, onder de naam ‘Lieke 

Martens’. Met de tien teams 

hebben we er een super avond 

van gemaakt, met op het einde 

natuurlijk nog het eieren 

gooien door de coaches. 
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1 juni 2019: Dag 3 van JVK 

We begonnen de ochtend een 

half uurtje later, zodat iedereen 

lekker uitgerust zou zijn. En dat 

was wel nodig, want om half tien 

startten we met ons nieuwe 

programma: Zotte Zaterdag. 

Hierbij deden de teams een spel, 

maar dit spel was weer 

gecombineerd met een andere. 

Dus, had je goed gepresteerd tijdens de mini-fotospeurtocht, 

dan mocht je vaker schieten op de goaltjes. 

Het was een geslaagde ochtend, maar wel vermoeiend zo met 

die hitte. Daarom aten we nog één keer uitgebreid, gezellig 

met z’n allen. Om vervolgens aan het laatste spel te 

beginnen: de skippyballen race. Voor een laatste keer gaven 

de kinderen al hun energie en stuiterden heen en weer.  

Toen was het zover: de prijsuitreiking! 

Terwijl de spanning bij de kinderen en 

coaches al opliep, werden natuurlijk 

nog de nodige vrijwilligers bedankt. 

Dat onderdeel gehad hebbende, 

gingen we over naar het spannendste 

moment van het kamp: de 

prijsuitreiking. Eerst de 

sportiviteitsprijs, die ging naar……… 

Blind! Onder leiding van coaches 

Wilbert van Zwolgen en Rens Loeffen 

haalden de kinderen trots de prijs op.  
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En dan de hoofdprijs, welk 

team heeft het beste 

gepresteerd dit hele kamp? 

Tot het laatste moment 

bleef het spannend, maar 

het was team PROMES die 

er met de prijs vandoor 

ging. Het geluk kon niet bij 

de kinderen op, maar ook 

niet bij hun leiders: Noud 

van Leur en Gijs Hermans. 

Proficiat Promes, jullie 

hebben het verdiend. 

Wat was het een super kamp. Prachtig weer, fanatieke 

kinderen, geweldige coaches en ontzettend veel vrijwilligers. 

Namens de organisatie bedanken wij iedereen die ons heeft 

geholpen en we zien iedereen graag volgend jaar weer!  
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Wanneer ben je geboren? 

3 juli 1998 

Waar woon je? 

Megen 

Wat is je studie/beroep? 

Studeer Bedrijfseconomie aan de Universiteit in Tilburg 

Wat zijn je hobby’s? 

Voetbal, stappen en een biertje drinken met vrienden 

Wat is je favoriete vakantieland? 

Spanje 

Wat is je favoriete tv-programma? 

Mijn favoriete serie is Peaky Blinders 

Favoriete band of artiest? 

Drake 

’s Nachts wakker te maken voor…. 

Gegrilde kippenvleugels 

Wat is je favoriete voetbalclub? 

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

Rafael van der Vaart 

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

Bernd van de Camp, door zijn fluwelen techniek 

Wat is jouw lijfspreuk? 

Altijd blijven lachen! 

Wat is je voetbalverleden? 

Ben als 5-jarige bij Margriet begonnen. Heb er tot in de A-

jeugd gespeeld en ben toen gestopt. Toen ik in Megen kwam 

wonen werd er gevraagd of ik een keer mee wilde trainen, dit 

beviel zo goed dat ik nu 1,5 jaar bij Ulysses voetbal.  

Op welke manier ben je nog meer betrokken bij Ulysses? 

Ik ben na de training en wedstrijd regelmatig in de kantine te 

vinden. Ook maak ik deel uit van de Ulysses dartcompetitie, 

waarin ik overigens niet al te best presteer.  

Welk voetbalmoment in je carrière staat in je geheugen 

gegrift? 

De promotie naar de 3e klasse met de laatste 

promotiewedstrijd op de Heuvel. De penalty’s waren 

zenuwslopend en het feest daarna was iets om nooit te 

vergeten.  

Waar kun je je vreselijk aan ergeren tijdens een training of 

wedstrijd? 

Onsportief gedrag, ondanks dat wij best wat wedstrijden 

hebben verloren dit seizoen hebben we ons wel altijd sportief 

gedragen. Ik irriteer me er dan ook aan als de tegenstander 

dit niet doet.  
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Wat maakt Ulysses jouw club? Oftewel, wat vind je mooi 

aan Ulysses? 

De gezellige sfeer binnen de teams en in de kantine na de 

wedstrijden. Ondanks de mindere prestaties dit seizoen is de 

sfeer nooit minder geworden en is het altijd erg gezellig in de 

kantine op zondag.  

Wie binnen de club bewonder je en waarom? 

De vrijwilligers die onder andere het afdak buiten hebben 

gemaakt. Zij hebben vele avonden vrije tijd eraan besteed en 

met resultaat. Iedereen zal er van genieten, vooral nu het 

beter weer wordt. En natuurlijk de Donderjagers die ons 

iedere wedstrijd naar de overwinning proberen te 

schreeuwen.  

Heb je nog tips voor de club? 

Vooral de gezellige sfeer behouden. 

Wie wordt er Wereldkampioen vrouwenvoetbal dit jaar? 

Nederland 

Messi of Ronaldo? 

Messi 

Veronica Inside of Studio Voetbal? 

Veronica Inside 

Oranje Leeuwen of Oranje Leeuwinnen? 

Oranje Leeuwen 

Heb je nog een boodschap aan de lezers? 

Draag allemaal bij aan de gezellige sfeer op 

de Heuvel en sluit het seizoen op een mooie manier af.  
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Hoe lang ben je al lid van VITA? 
Van VITA ben ik al lid sinds dat ze samen gingen, maar ik 
voetbal al bij Ulysses vanaf de E. 
 
In welke elftallen heb je gespeeld? 
Twee jaar bij de meisjes E, daarna de meiden C, meiden B en 
nu bij de meiden A. 
 
Hoe ben je bij VITA terecht gekomen en waarom ben je bij 
deze club gaan voetballen? 
Omdat ik in Megen woon en dat dat gewoon normaal was dat 
ik dan bij Megen ging voetballen. 
 
Hoe gaat het met het team waar je nu in speelt? 
We zijn 2de geëindigd in de competitie. 
 
Heb je al gescoord deze competitie? 
Ja, 3 keer. 
 
Wat zijn je sterke en zwakke punten bij het voetbal? 
Mijn sterke punt is dat ik de tegenstander bijna altijd wel aan 
de kant krijg en dat ik niet sloom ben. Mijn zwakke punten 
zijn dat ik vaak mensen onderuit schup dus dat ik weleens 
vrije trappen tegen veroorzaak. 
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Heb je al een kampioenschap of ander hoogtepunt 
meegemaakt bij het voetbal? 
Ja, vorige competitie zijn we met de meiden kampioen 
geworden 
 
Wat is je favoriete club? 
PSV 
 
Wie is je favoriete speler? 

Luck van de Camp 😜 

 
Heb je nog andere hobby’s buiten het voetbal om? 
Paardrijden 
 
Weet je al wat je later wil worden/waarvoor je studeer je? 
Kapster 
 
Hoe bevalt het samen voetballen met spelers/speelsters uit 
Haren? 
Super goed, ik had het niet anders meer gewild 
 
Heb je nog tips voor de club(s)? 
Nee 
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... op 12 mei Jordi Vestering en Willem-Jan Kocken hun 
debuut bij het eerste elftal hebben gemaakt? 
  
… de winnaar van het jaarlijkse darttoernooi Robert van de 
Water is geworden? 
 
… er nu volop kennismakingsgesprekken plaatsvinden met de 
nieuwe trainer van de selectie Anne Duis? 
 
… de seizoensafsluiting druk bezocht was? Het was een 
geslaagde dag met cocktails, muziek en veel gezelligheid. 
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Afscheid 
 
Het seizoen zit er bijna op en het eerste elftal heeft afscheid 
moeten nemen van de derde klasse. Je kunt zeggen van het 
afgelopen seizoen wat je wil, maar we hebben dit te danken 
aan het feit dat we vorig seizoen dusdanig goede prestaties 
neergezet hebben waardoor we in de derde klasse zijn 
belandt. Bij steeds meer wedstrijden werd duidelijk dat we 
het dit seizoen zeer moeilijk zouden krijgen, maar er waren 
ook wedstrijden waarbij we het de tegenstander heel moeilijk 
hebben gemaakt. Dit zijn clubs die veel groter zijn dan Ulysses 
en veel meer jaren in deze klasse of hoger hebben 
gevoetbald. De dingen die vorig seizoen meezaten, leken nu 
tegen ons te werken. Het feit dat we maar zelden op volle 
sterkte aan de slag konden, heeft er toe bijgedragen dat we 
nu onderaan staan. Ik denk niet dat het rampzalig is dat we 
nu gedegradeerd zijn.  

 
We kunnen nu zeggen dat we in de derde klasse hebben 
gevoetbald en dat is mooi voor een club uit een stadje als 
Megen.  
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Dit jaar nemen we afscheid van Sander Janssen. Vier 
seizoenen lang was hij de trainer van onze club. Hij wist het 
beste uit het team te halen, waardoor we promotie konden 
maken. Hij stond heel dicht bij zijn team en stelde zich daar 
niet ver boven. Daardoor kon hij goed zijn kennis overdragen 
en zijn tactiek uitleggen aan zijn team. Ikzelf heb een trainer 
nog nooit van zo dichtbij meegemaakt. Dinsdag koffie zetten 
en een praatje maken over van alles en nog wat. Hierdoor 
ontstond een bepaalde betrokkenheid en dat was goed. Het is 
jammer dat we afscheid moeten nemen, 
maar ik denk dat het ook goed is voor 
iedereen. Het waren vier mooie jaren en 
op die manier moeten we er ook op terug 
kijken. Ik wil Sander vanaf deze plek 
hartelijk bedanken voor zijn inzet en 
betrokkenheid bij onze club. Ik wens hem 
veel succes bij alles wat hij gaat doen in de 
toekomst.  
 
Ook nemen we afscheid van Erik van Orsouw als leider van 
het eerste elftal. Na jarenlang zelf in het eerste gevoetbald te 
hebben, is hij leider geweest van het eerste. Samen met 
Jasper Loeffen probeerde hij het team te begeleiden en de 
trainer te steunen daar waar het nodig was. Dit werd door 
het team zeer op prijs gesteld en dit lieten ze dan ook blijken. 
Als ze van de ene naar de andere kroeg liepen gaven ze bij 
Erik thuis altijd een signaal af. Vanaf deze plek wil ik ook Erik 
hartelijk bedanken voor zijn inzet en ik wens hem alle goeds 
toe voor de toekomst.  
 
Prettige vakantie en tot volgend jaar! 
De Dikke Supporter  
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Datum Evenement 

16 juni Sponsortoernooi 
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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 september 

verschijnen! 

 

 

 


