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Voorzitter  
Ivo Mulders, Bernhardstraat 6, Megen 
06 – 31764346 
ivo_mulders_54@hotmail.com 

Secretaris 
Jan-Thijs Ouwens 
06 - 21138696 
secretaris@rksvulysses.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 2019-2020 gelden voor de leden 
van Ulysses de onderstaande bedragen. 
 

Jeugdleden t/m 11 jaar €     9,48 per maand 

 

Jeugdleden 12 t/m 17 jaar € 11,86 per maand 

 

18 jaar en ouder, wel spelend €  16,65 per maand 

 

18 jaar en ouder, niet spelend € 15,33 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 weer! Na een lange zomerstop (langer dan we 
gewend waren vanwege het ontbreken van de nacompetitie) 
zijn alle elftallen dan eindelijk weer begonnen. De zomer was 
wederom heet en droog, wat ons deed besluiten om de 
velden ook dit jaar in augustus niet te belasten. Inmiddels zijn 
de velden weer aangesterkt, al blijft voorzichtigheid geboden. 
Wederom de oproep om warming up en loopoefeningen 
zoveel mogelijk op de oefenhoek te doen en bij het afwerken 
gebruik te maken van de verplaatsbare goal.  
 
In de zomer is onze accommodatie weer 
flink aangepakt. Er stond al een mooie 
overkapping en deze wordt nu begeleid 
door een prachtig terras. Dankzij de inzet 
van vele vrijwilligers en onze 
hoofdsponsor Gebroeders Remmits B.V. 
is dit allemaal tot stand gekomen. 
Prachtig werk en iedereen die 
meegeholpen heeft wil ik bij dezen 
nogmaals bedanken voor de inzet! 
Hierbij horen ook de mannen van Bricks 
Wegenbouw. 
 

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


 
 

10 
 

Ook hebben we de verlichting aangepakt op het B-veld. Op 
sommige punten op het veld was de lichtopbrengst nog maar 
5%, terwijl 90% het minimale is om een wedstrijd te mogen 
voetballen.  

 
Dus Stefan van de Camp en René Hermans hebben zich eens 
kwaad gemaakt hierover met het resultaat dat iedereen 
elkaar weer kan zien! Dus dat obstakel op weg naar goede 
resultaten is weer weggenomen. 
 
Goede resultaten wensen we ook onze nieuwe selectietrainer 
Anne Duis toe. De voorbereiding was wisselend, het spel 
tegen Achilles Reek biedt hoop (op het moment dat ik dit typ 
staat de kraker tegen MOSA’14 als eerstvolgende wedstrijd 
op het programma) dus dat moet goedkomen dit seizoen.  
 

 
Volgens de Donderjagers is onze vorige trainer Sander 
uiteindelijk ook een Megenaar geworden, dus dat moet wel 
goedkomen dacht ik zo.  
 
Goede resultaten wensen we uiteraard ook alle andere 
elftallen toe. Laten we hopen dat iedereen vrij blijft van 
blessures en dat er weer vele overwinningen en 
kampioenschappen gevierd mogen worden. Dit jaar zijn we 
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weer twee samenwerkingen met SBV rijker: ons 3e elftal en 
de 35+ zijn een Samenwerkend Team geworden met teams 
uit Haren. Dat betekent dat al onze jeugdelftallen, ons 
dameselftal én onze lagere herenelftallen een combinatie zijn 
tussen spelers uit Megen en Haren. Mooi om te zien hoe we 
elkaar kunnen helpen en zo kan iedereen zijn favoriete sport 
blijven uitoefenen.  
 
Ik wens iedereen een sportief en gezellig seizoen toe en graag 
tot ziens op ons mooie sportpark! 
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Hieronder een kleine greep uit de bestuursbesluiten van 
afgelopen tijd: 

- Er is een fusievoorstel in de maak en het wordt op 16 

september ter stemming gebracht; 

- Ralph Vestering gaat, als hij verkozen wordt op 16 

september, het bestuur versterken; 

- LED-verlichting is een te grote investering gebleken, maar er 

komen wel nieuwe masten en alles wordt in orde gemaakt 

zodat de LED-verlichting op termijn kan worden geïnstalleerd; 

- Er is een nieuw contract met Bavaria. 
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1 september: 

Ulysses 1 – Achilles Reek 1 

1 - 1 

8 september: 

MOSA’14 1 – Ulysses 1 

1-  2 
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1 september: 

ST SBV/Ulysses VR1 – NLC’03 VR1 

1 - 10 

8 september: 

Maaskantse Boys VR1 – Ulysses 1 

3 - 4 
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Om te kijken hoe de gemiddelde Ulysses en VITA aanhanger 

in elkaar zit, leek het ons leuk om een kleine test te doen. Op 

het Instagramaccount van de club is een zestal aan vragen 

voorgelegd, waar ongeveer 25 ‘volgers’ op hebben 

gereageerd. Deze volgers bestaan uit spelers en supporters 

van Ulysses, maar natuurlijk ook van VITA. 

 

De gemiddelde volger is dit 

jaar naar Spanje op vakantie 

geweest. Denk hierbij aan 

Sevilla, maar ook eilanden 

zoals Lanzarote en Mallorca. 

Drie landen deelden de 

tweede plek: Italië, 

Nederland en Tsjechië. 

Slechts twee volgers 

spendeerden de 

zomervakantie buiten 

Europa: Bali en Sri Lanka. 
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Op de vraag wie de favoriete 

speler/speelster van 

Ulysses/VITA is, zijn er maar 

liefst 13 verschillende 

antwoorden gegeven. 

Uiteindelijk is, met vier 

stemmen, Stan Schuurmans 

bekroond tot de favoriete 

speler. Door één van de 

stemmers is hij zelfs 

‘meestertrainer’ genoemd. 

Slechts één vrouw was 

genomineerd, namelijk 

Anouk Loeffen. Zij is derde 

geworden. 

Ook hebben we gevraagd 

naar het favoriete drankje 

van de Ulysses aanhanger. 

Drie vierde van de stemmers 

hebben hetzelfde antwoord 

gegeven. Namelijk, een 

pilsje. Heerlijk van de tap, ze 

hebben er nooit genoeg van. 

Slechts een enkeling lust ook 

een moezeltje op z’n tijd. 

Ook zagen we gelukkig nog af 

en toe sportwater of koffie 

voorbij komen. 
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De gemiddelde Ulysses en VITA 

voetballer, speelt momenteel 

als aanvaller. Op de voet 

gevolgd door de verdedigers. 

Van de 25 stemmers, zaten er 

vijf keepers bij. Dit is dus 20%, 

en dat is 4% hoger dan het 

aantal middenvelders. 

1 iemand gaf aan wat anders te 

doen binnen de club, namelijk 

vrijwilliger zijn. 

 

 

Op de vraag wat de favoriete 

snack uit de kantine is van 

de stemmers, zijn elf 

verschillende antwoorden 

gegeven. Toch is er een 

duidelijke winnaar. 

Dat is namelijk de tosti, een 

oude klassieker. De voorkeur 

van bijpassende sausjes is 

echter niet bekend. 

Een pilsje van de tap en een 

tosti, de ideale combi dus!  



 
 

18 
 

De laatste vraag moesten we 

natuurlijk toewijden aan de 

Donderjagers en hun 

fantastische liedjes. We 

vroegen de stemmers welke 

hun favoriete is. 

Het kan haast niet anders, dit 

is Richard die werkt bij de 

molen geworden. Jong en oud 

zingt deze uit volle borst mee. 

Kanshebbers die het net niet 

hebben gered zijn ‘Ga maar 

WEC’ en ‘Oh Ulysses, is 

wonderful’.  

Hopelijk hebben we jullie een kijkje kunnen geven in de 

gedachtes van de gemiddelde Ulysses en VITA aanhanger! 
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Wanneer ben je geboren? 

12 september 1967  

Waar woon je? 

Lindenstraat in Megen   

Wat is je studie/beroep? 

Business Controller Vos Logistics: verantwoordelijk voor 

verhaal achter de cijfers en opvolging van de acties naar 

aanleiding van het (te weinig) verdiende geld 

Wat zijn je hobby’s? 

Parttime voetbal in 35 +, fulltime penningmeester Acropolis, 

recreatief badminton, wintersport en commissielid 

Lulboompopfestival (datum Lulboompop 2020 is al bekend, 

namelijk vrijdag 26 en zaterdag 27 juni 2020) 

Wat is je favoriete vakantieland? 

Warm, zonnig en goed eten in de zomer (Middellandse Zee 

gebied) & koud, zonnig, lekker eten en dorstig in de winter 

(Oostenrijk) 
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Wat is je favoriete tv-programma? 

Sport in zijn algemeen en dan met name 

voetbalsamenvattingen, Formule 1, wielrennen en lange baan 

schaatsen  

Favoriete band of artiest? 

The Rolling Stones (periode voor 2016) en Volbeat (na 2016) 

’s Nachts wakker te maken voor…. 

Het ophalen van Sam bij één of andere uitgaansgelegenheid 

Wat is je favoriete voetbalclub? 

R.K.S.V. Ulysses 

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

Max Verstappen 

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

De nieuwe keeper van 35+  

Wat is jouw lijfspreuk? 

Doen! 

Wat is je voetbalverleden? 

Lang 

Op welke manier ben je nog meer betrokken bij Ulysses? 

Actief lid en supporter 3e helft (voorheen was ik 

jeugdleider/lid sponsorcommissie). 

Welk voetbalmoment in je carrière staat in je geheugen 

gegrift? 

Team: de promotiewedstrijd in Erp naar 4e klasse, waar we na 

een verloren wedstrijd (en dus de kans op promotie) nog 

penalty’s moesten schieten terwijl we al bijna onder de 
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douche stonden. Vervolgens op sokken penalty willen nemen 

en bijna geel ontvangen van de scheidsrechter daarvoor. 

Individu: fantastische kopgoal in bekerwedstrijd tegen BBV. In 

de kruising verre hoek vanaf rand 16-meter na een voorzet 

van Bennie van de Camp (vrije trap). 

Waar kun je je vreselijk aan ergeren tijdens een training of 

wedstrijd? 

Slecht weer en scheidsrechters die alles vanaf een afstandje 

van meer dan 50 meter beoordelen zonder goede glazen. 

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

aan Ulysses? 

De teamleden en de rijke historie van de club. 

Wie binnen de club bewonder je en waarom? 

De vrijwilligers zonder vergoeding. 

Heb je nog tips voor de club? 

Ten eerste, de communicatie. Ten tweede, bier schenken in 

glazen tot ca. ½ uur voor aftrap van het 1e elftal en niet al ’s-

morgens starten met plastic glazen omdat het anders ‘te veel 

werk is’. 

Messi of Ronaldo? 

Messi 

Veronica Inside of Studio Voetbal? 

Beide niet; geen interesse in talkshows met gezwets over 

voetbal 

Oranje Leeuwen of Oranje Leeuwinnen? 

Leeuwen vanwege het spel, Leeuwinnen vanwege 

supporterslegioen 
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PSV, Ajax of Feyenoord? 

Ajax 

Heb je nog een boodschap aan de lezers? 

Blijf positief over onze mooie club, ook al gebeurt er weleens 

wat waar je het niet mee eens bent. Zoek altijd de dialoog 

met de club dan wel binnen je team. Denk eraan: principieel 

is synoniem voor verloren kans/wedstrijd. 
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Hoe lang ben je al lid van VITA? 
Ik ben nu twee jaar lid van VITA 
 
In welke elftallen heb je gespeeld? 
Ik heb in de JO7 en JO9 gespeeld 
 
Hoe ben je bij VITA terecht gekomen en waarom ben je bij 
deze club gaan voetballen? 
Omdat ik voetbal leuk vind en via papa ben ik bij VITA 
gekomen 
 
Hoe gaat het met het team waar je nu in speelt? 
We hebben de eerste wedstrijd gewonnen, dit was erg leuk 
en goed van ons 
 
Heb je al gescoord deze competitie? 
Nee, dat nog niet 
 
Wat zijn je sterke en zwakke punten bij het voetbal? 
Mijn sterke kant is het verdedigen en mijn minder sterke kant 
is dat ik te veel slidings maak 
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Heb je al een kampioenschap of ander hoogtepunt 
meegemaakt bij het voetbal? 
Nee, helaas niet 
 
Wat is je favoriete club? 
Ajax 
 
Wie is je favoriete speler? 
Saar Schoenmakers 

 
Heb je nog andere hobby’s buiten het voetbal om? 
Ik vind het leuk om naar de Jeugd te gaan 
 
Weet je al wat je later wil worden/waarvoor je studeer je? 
Politieagent 
 
Hoe bevalt het samen voetballen met spelers/speelsters uit 
Haren? 
Ik vind dit heel erg leuk 
 
Heb je nog tips voor de club(s)? 
Nee, ik vind alles goed 
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... Stichting Jeugdbelangen binnenkort gebruik gaat maken 
van de kantine op dinsdag- en woensdagavond? 
  
… er steeds meer spelers uit de JO19 1&2 hun debuut gaan 
maken bij het eerste elftal? Pas hebben bijvoorbeeld Mika 
van Kempen en Dan van Erp hun eerste minuten gemaakt. 
 
… vanaf 16 september blauwe muntjes €1,75 waard zullen 
zijn in plaats van €1,50, de gele muntjes €0,25 blijven en de 
groene muntjes zullen verdwijnen? 
 
… het kantinepersoneel nog steeds wat extra medewerkers 
kan gebruiken? Het liefst boven de 18. Interesse? Neem 
contact op met Hein de Leeuw. 
 
… dat de kantine op zondag, wanneer het eerste thuis speelt, 
tot maximaal 19:30 uur open blijft? 
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Een kansrijke toekomst 
 
Bij het schrijven van dit stukje, moet er nog gestemd worden 
vóór of tegen de fusie met SBV uit Haren. Als de fusie een feit 
wordt, dan zal er wat veranderen. De namen: Ulysses en SBV 
zullen verdwijnen. Namen die bij iedereen vast in het 
geheugen zijn verankerd. VITA is al de nieuwe naam voor de 
jeugd en daar zijn we aan gewend. Voor de jeugd zelf is dit 
heel normaal en die zullen er dus niet zo’n last van hebben. 
 
Wij, als wat oudere generatie, moeten daar nog wat aan 
wennen. Voor velen is het ook nog bijna ondenkbaar dat er 
een fusie plaats zal vinden. Vele jaren waren Ulysses en SBV 
aartsrivalen van elkaar en de wedstrijden tegen elkaar 
werden vaak op het scherpst van de snede gespeeld. Om nog 
maar te zwijgen over wat er langs de lijn allemaal gebeurde. 
 

 
 
Want zij hebben de toekomst. De fusie is voor hen heel 
belangrijk, zodat ze in de toekomst kunnen voetballen bij een 
stabiele club en daar nog jaren van kunnen genieten. 
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Maar goed, dit seizoen gaan we nog als Ulysses de competitie 
in. Een competitie waarin we clubs tegen krijgen die voor veel 
van onze spelers nog onbekend zijn. In het verleden ging het 
er daar ook hard aan toe. Maar laat het maar een uitdaging 
zijn en probeer om weer bovenin mee te draaien. 
 
Ik hoop wel dat we dit jaar lang met een 
compleet elftal aan de gang kunnen, zodat 
we goed weerstand kunnen bieden. Ik 
wens iedereen een geweldig 
voetbalseizoen toe, zodat we de naam 
Ulysses niet zomaar vergeten. 
 
Groeten, dun Dikke Supporter  
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Datum Evenement 

16 september Algemene 

Ledenjaarvergadering 

22 september Seizoensopening 

26 september Aftrap dartseizoen 
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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 december 

verschijnen! 

 

 

 


