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Ulysses heeft nog de onderstaande vacatures voor het
huidige en komende seizoen:

Assistent scheidsrechter 2e elftal
Clubscheidsrechters
Assistent trainer selectie
Verzorger 1e elftal
Lid accommodatie-team
Wasvrouw/wasman
Neem voor meer informatie contact op met Stefan van de
Camp en voor jeugdafdeling met Ferry Witsiers.
Neem voor de functie voor het accommodatie-team contact
op met René Hermans en voor de functie voor het wassen
met Hein de Leeuw.
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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

€

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
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,
Voor jullie ligt de eerste Odyssee ná de bijzondere
ledenvergadering, gehouden op 16 september. Het resultaat
van die avond zal jullie niet ontgaan zijn: bij SBV was een
ruime meerderheid vóór de fusie, de leden van Ulysses waren
ruim tegen. Over het waarom hebben we het denk ik genoeg
gehad afgelopen tijd. Tijd om weer vooruit te kijken en dat
gaan we doen als zelfstandige vereniging, met een
samenwerkende jeugdafdeling en een samenwerkend
dameselftal. Ik heb wel de hoop dat SBV en Ulysses de
samenwerking kunnen behouden en waar nodig kunnen
versterken.
En is dat nodig? Feit is dat we dit seizoen
slechts één zondag hebben gehad waarop
alle lagere seniorenelftallen in actie hebben
kunnen komen. Op andere wedstrijddagen
hebben we elke keer minstens één elftal uit
het schema moeten halen, vanwege te
weinig spelers. Dat ligt niet alleen aan de
elftalbezetting (er zijn ook meerdere
blessures en weekendjes weg geweest),
maar hopelijk is het geen teken aan de
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wand. Streven moet zijn om alle elftallen in stand te houden,
daar heb jij als speler/leider/vrijwilliger/supporter ook een
actieve rol in!
Hoe gaat het dan met Ulysses zelf?

Supporters en spelers van andere elftallen blijven minder snel
hangen na de wedstrijd, er komen steeds minder mensen
kijken bij Ulysses 1 en ook worden onze activiteiten minder
bezocht. We doen er als bestuur alles aan om dit om te
draaien, maar ook hier hebben we jou voor nodig. Zie jezelf
als ambassadeur van de club, promoot wedstrijden en
activiteiten en haal je omgeving over om eens een bezoekje
te brengen aan onze mooie vereniging of zelfs om lid te
worden!
Wat ik hierboven schrijf is zeker niet bedoeld om alleen maar
negatief te doen. Maar wel om iedereen op te roepen om er
met z’n allen de schouders onder te zetten, zodat we vitaal en
levensvatbaar blijven. Want dat zijn we gelukkig nog steeds!

Vooral de aanwas bij de jongste jeugd is op het moment erg
sterk. Ook complimenten aan de ouders die de trainingen
oppakken voor deze jongste talenten. Hopelijk hebben zowel
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spelers als ouders een mooie toekomst voor de boeg bij VITA
en Ulysses.
Op het moment dat ik dit schrijf (medio november) doen er
een aantal elftallen serieus mee om het kampioenschap.
Ulysses 2, Ulysses 35+, SBV/Ulysses VR1, VITA JO19-2 en VITA
JO15-1G, veel succes en zorg voor een mooi feestje! Uiteraard
wens ik ook alle andere elftallen veel succes en plezier bij de
rest van het seizoen. Complimenten aan allen voor de sfeer
en sportiviteit rondom wedstrijden en in de kantine, ik heb
het gevoel dat dit bij alle elftallen (en in de kantine) erg goed
gaat!
Nogmaals: laten we er met z’n allen voor werken om Ulysses
een mooie vereniging te laten blijven!
Sportieve groet,
Ivo Mulders
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Hieronder een kleine greep uit de bestuursbesluiten van
afgelopen tijd:
- Er komt in het voorjaar een nieuw
ledentevredenheidsonderzoek;
- De donateursactie komt eraan;
- Vanaf na de kerstvakantie zal Stichting Jeugdbelangen
plaatsvinden bij Ulysses;
- We hebben voortaan gezonde Sultana.
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6 oktober:
Ulysses 1 – Maliskamp 1

5–2

13 oktober:
NLC’03 1 – Ulysses 1

1–0

20 oktober:
Ulysses 1 – Herpinia 1

0–5

27 oktober:
Ulysses 1 – SCR 1

1–5

3 november:
Alem 1 – Ulysses 1

5-0

10 november:
Buren 1 – Ulysses 1

3–4

22 november:
Ulysses 1 – MEC’07 1

2-2

1 december:
Cito 1 – Ulysses 1

2-2
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29 september:
ST SBV/Ulysses VR1 – ST SV Someren/NWC VR3

3-1

6 oktober:
SV TOP VR1 - ST SBV/Ulysses VR1

1–3

13 oktober:
ST SBV/Ulysses VR1 – EVVC VR2

6–0

27 oktober:
Vorstenbossche Boys VR2 - ST SBV/Ulysses VR1

2–3

3 november:
ST SBV/Ulysses VR1 - HVCH VR2

2–5

10 november:
ST SBV/Ulysses VR1 – FC de Rakt VR1

2–2

17 november:
ST Avesteyn/Heeswijk VR2 - ST SBV/Ulysses VR1

2–2

24 november:
ST SBV/Ulysses VR1 – Blauw Geel’38 JUMBO VR1

1–4

1 december:
Maaskantse Boys VR - ST SBV/Ulysses VR1

1-5
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Om erachter te komen hoe onze jongere spelers nou echt
over een voetbalwedstrijd denken, vroegen wij Mats van de
Camp om verslag van de wedstrijd te doen. Zijn team, JO91G, en hij speelden zaterdag 30 november tegen concurrent
VESTA’19 JO9-2. Hij kijkt hier samen met ons op terug.
Waar hebben jullie gevoetbald?
Ik weet niet meer hoe het heet, maar de kleuren waren
zwart-wit en het voetbalveld was achter de toren van Haren.
Wie waren de spelers + keeper?
Bram, Wes, Stefan, Nic, Niels, Saar en ik, de keeper was Joep.
Wat was het leukst tijdens de wedstrijd?
Dat Joep kwam keepen en de bal heel hard in het veld schoot.
Hoeveel doelpunten hebben jullie gemaakt?
2...1 door Wes en 1 door Nic.
En de tegenstander?
Ook 2, we hebben gelijk gespeeld.
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Waren jullie even goed?
Ja, wel hebben we veel op de paal / lat geschoten.
Was er iets geks gebeurd tijdens de
wedstrijd?
Soms lopen we elkaar in de weg of
botsen we tegen elkaar, we willen
allemaal de bal hebben :-)...
Hoe kijk je terug op de wedstrijd?
Niels was goed in verdedigen, Saar in
de bal afpakken en ik ging met trucjes
en dribbelen 'iedereen' voorbij.
We waren echt goed!
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Wij als redactie waren erg benieuwd naar hoe een training
van de selectie er nou eigenlijk uit ziet en waarom er voor
bepaalde oefeningen gekozen wordt. Om hierachter te
komen hebben wij een interview gehouden met de trainer
van de selectie, Anne Duis. Lees het interview eens goed
door, misschien steek je er nog wat van op!
Hoe ziet de warming-up er uit?
De spelers van de selectie houden zelf een warming-up.
Afhankelijk van of het dinsdag of donderdag is breidt ik het
daarna een beetje uit. We spelen verschillende spelletjes met
de bal. We spelen bijvoorbeeld 2 tegen 1 of 2 tegen 2. Bij 2
tegen 1 heb je een speelveldje met twee kleine goaltjes. De
ene speler van het tweetal moet de ruimte kiezen of
bijvoorbeeld open draaien wanneer de andere speler in
balbezit is. Hiermee creëer je inzicht en slimme spelers.
Donderdag beginnen we zonder keeper, de keepers krijgen
dan keeperstraining. Af en toe spelen we ook 11 tegen 4 met
meerdere ballen. Het is een positiespel waarbij zoveel
mogelijk ballen in het spel gehouden moeten worden. Hierbij
trainen we op snelle reactie en kijkgedrag: wie staat er vrij?
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Hoe ziet de training er daarna verder uit?
We spelen 3 tegen 3 met twee ballen. We zetten twee
poppen neer als muurtje en weerstand. Hierbij dienen de
spelers los te komen van de tegenspelers en de poppen en te
vragen om de bal. Als alle ballen uit het veld zijn of zijn
gescoord komt er een nieuwe bal in. Het team dat als eerst 10
ballen scoort wint. We houden meestal ook een eindpartij: 7
tegen 7.
Wat mag niet ontbreken op een goede training?
De punten die minder goed zijn gegaan in de wedstrijd, hier
moet je op trainen. Bij ons ging het om het druk zetten. We
hebben ook getraind dat de buitenste middenvelders moeten
doorlopen op de backspelers. Opbouwen in de wedstrijd
moeten we ook aandacht geven. Soms komt dit niet gelijk in
de wedstrijd naar voren waar we op getraind hebben. Het is
een proces, je gaat in het begin op je bek. We zijn nu 4
maanden verder en veel dingen groeien en gaan beter. Hier
zijn meerdere trainingen voor nodig. We hebben ook veel op
de omschakeling geoefend, dit zie je nu steeds beter in de
wedstrijden terug. Tijdens de wedstrijd tegen Maliskamp zag
ik veel elementen terug komen waar we op hebben getraind,
dat is fijn om te zien.
Waar moet het eerste elftal van Ulysses nog in groeien?
Het zone voetbal ontbreekt, er wordt veel op de man
gevoetbald. Blijf in je zone en ren niet overal heen.
Heb je ook nog tips voor trainingen aan onze jonge leden
van VITA?
Zorg voor veel technische oefeningen! Doe altijd dingen met
bal, niet droog. Dit maakt het ook leuker.

20

Wanneer ben je geboren?
19 oktober 1997
Waar woon je?
Natuurlijk in het mooie Megen
Wat is je studie/beroep?
Ik studeer Technische Informatica op Avans in Den Bosch en
loop op dit moment stage bij AcQ Engineering.
Wat zijn je hobby’s?
Natuurlijk voetbal ☺, daarnaast ga ik graag naar festivals en
als ik tijd over heb ben ik bezig met 3D-printen.
Wat is je favoriete vakantieland?
Oostenrijk, een leuke een actieve vakantie.
Wat is je favoriete tv-programma?
The Blacklist en heel veel andere series op Netflix.
Favoriete band of artiest?
Deadly Guns, Act of Rage en Phuture Noize. Allemaal even
veel, kan er niet tussen kiezen.
’s Nachts wakker te maken voor….
Bacardi Limon met cola, maar ben geen alcoholist ofzo hoor ;)
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Wat is je favoriete voetbalclub?
Heb niet echt een favoriete voetbalclub, maar als ik echt
moet kiezen is het Ajax.
Wie is je favoriete/beste (inter)nationale speler/speelster?
Virgil van Dijk
Wie is je favoriete/beste speler/speelster binnen Ulysses?
Thomas van Druenen is de beste speler van Ulysses.
Wat is jouw lijfspreuk?
Het onmogelijke doen we meteen. Wonderen duren iets
langer. Op verzoek kunnen we nog toveren ook.
Wat is je voetbalverleden?
Heb altijd al bij Ulysses gevoetbald, ook nog even onder VITA
in de A. Daarna doorgegaan naar het tweede maar
halverwege het jaar naar het derde (The Legends) gegaan.
Hier heb ik twee jaar gevoetbald en ben nu weer terug
gegaan naar het tweede.
Op welke manier ben je nog meer betrokken bij Ulysses?
Ik heb vroeger in de kantine gewerkt, maar sta nu voortaan
aan de andere kant van de bar.
Welk voetbalmoment in je carrière staat in je geheugen
gegrift?
De eerste wedstrijd bij de Legends. 4-4 spelen en super blij
zijn.
Waar kun je je vreselijk aan ergeren tijdens een training of
wedstrijd?
Niet genoeg mensen hebben en mensen die op het laatste
moment afzeggen.
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Wat maakt Ulysses jouw club? Oftewel, wat vind je mooi
aan Ulysses?
Dat Ulysses zo actief is en dat we er met elkaar altijd een
gezellig boel van maken.
Wie binnen de club bewonder je en waarom?
Niemand
Heb je nog tips voor de club?
-Wie wordt er Europees kampioen voetbal volgend jaar?
Bij het Europees kampioenschap voetbal voor de vrouwen
natuurlijk Nederland en bij de mannen hoop ik op Nederland,
maar ik verwacht Duitsland.
Messi of Ronaldo?
Messi
Veronica Inside of Studio
Voetbal?
Veronica Inside, is grappiger
Oranje Leeuwen of Oranje
Leeuwinnen?
Oranje Leeuwen
PSV, Ajax of Feyenoord?
Ajax
Heb je nog een boodschap aan de lezers?
Zo door blijven gaan en er altijd het beste van proberen te
maken.
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Wanneer ben je geboren?
Ik ben geboren op 26 februari 1971, (helaas) in Oss samen
met mijn tweelingzus Marcia. Verder heb ik ook nog een
oudere zus Petra en een oudere broer Robert.
Waar woon je?
Ik woon al mijn hele leven in Megen. Samen met Henk en
Fleur en Tijn heb ik 20 jaar in de Elzenstaat gewoond. Dit huis
hebben wij pas verkocht omdat wij een huis hebben gekocht
in de Kapelstraat. Nu zitten wij met smart te wachten tot ze
met de bouw hiervan gaan beginnen en tot die tijd wonen wij
nu tijdelijk in de Kloosterstraat.
Wat is je beroep?
Ik ben Credit Controller bij Autolease Midden Nederland en
De Waal Autoverhuur. Dit doe ik twee dagen in de week en
daarnaast doe ik ook nog de financiële administratie van ons
eigen bedrijf Gijsen Advies B.V.
Wat zijn je hobby’s?
Mijn hobby’s zijn lezen, skiën, sporten en onze hond Truffel
Wat doe je precies voor VITA?
Ik ben leidster bij de MO19-1.
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Hoe lang doe je dit al?
Dit is nu mijn derde seizoen.
Hoe gaat het met het team waar je je voor inzet?
Het gaat redelijk goed, we staan momenteel op de 7e plaats.
Het is jammer dat we al sinds vorig seizoen best veel
geblesseerde speelsters hebben. Maar gelukkig zijn we met
19 meiden en hebben we iedere week, met een klein beetje
hulp van een paar dames, toch genoeg meiden om aan de
wedstrijd te beginnen.
Wat is het mooiste moment van dit seizoen geweest?
Het winnen van een wedstrijd is toch het mooiste van voetbal
en als het dan ook nog mooie doelpunten zijn, dan kan ik
daar echt van genieten.
Heb je met dit team al kampioenschappen meegemaakt?
Ja, meteen het eerste seizoen dat ik als leidster ben
begonnen bij dit team zijn we kampioen geworden. Dat was
wel echt gaaf, want de “Kampioenswedstrijd” was tegen O.S.S
’20. Dit was op een woensdagavond en het was een zeer
spannende wedstrijd met toeters en vuurwerk. Er was heel
veel publiek, het was een echte kampioenswedstrijd.
Wat zijn je sterke punten als leidster?
Ik probeer altijd positief te blijven. Iedereen doet zijn best en
als het dan niet lukt, jammer maar volgende keer beter.
Hoe zag je eigen voetbalcarrière eruit? Of heb je nooit
gevoetbald?
Ik heb vroeger ook bij de meisjes gevoetbald. Ik stond
meestal voorstopper of laatste man. Ik vond het altijd leuk
om te doen, al is het wel al lang geleden ☺!
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Wie is je favoriete speler van Ulysses/VITA?
Lastige vraag. Mag ik zeggen dat ik onze meiden allemaal
super vind? Ieder heeft zijn eigen kwaliteiten en samen
hebben we gewoon een heel leuk team.
Hoe bevalt de samenwerking met Haren?
Prima. De samenwerking gaat goed en voor ons team kan ik
wel zeggen dat het een echt “vriendenteam” is die het ook
buiten het voetballen zeer goed met elkaar kan vinden.
Heb je nog tips voor de club(s)?
Ik hoop dat de samenwerking die nu bij de jeugd is opgestart
toch ooit een vervolg gaat krijgen bij de senioren. Als je ziet
hoe goed dit gaat zou het toch jammer zijn als dit geen
vervolg krijgt.
We hoorden dat je gaat stoppen, hoe kijk je terug op je
‘laatste’ seizoen?
Ja klopt, ik heb het altijd met veel plezier gedaan maar het
kost me ook veel tijd. Tijd die ik echt soms te kort kom en
daarom heb ik de keuze gemaakt om hiermee te stoppen.
Het is altijd wel super gezellig met die meiden. Alles wordt
besproken, zelfs wat helemaal niet met voetballen te maken
heeft. Door alle blessures was het het
afgelopen seizoen wel lastig en soms
een heel gepuzzel om toch genoeg
meiden te hebben om aan de
wedstrijd te beginnen. Maar
uiteindelijk is dit iedere keer toch
gelukt en hebben we weer mooie
wedstrijden gezien. Ik hoop dat ze nog
lang blijven voetballen en ik ga zeker
nog zoveel mogelijk kijken.
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... Ulysses met 66 stemmen een bedrag €316,80 heeft
opgehaald bij de Rabobank Clubkascampagne?
… daar nog eens €100,- bovenop is gekomen doordat wij
hebben gewonnen met ons promotiefilmpje?
… Ilse Lagarde is genomineerd tot clubheld van het jaar?
Momenteel worden de stemmen geteld, het is nog even
afwachten.
… het kantinepersoneel nog steeds wat extra medewerkers
kan gebruiken? Het liefst boven de 18. Interesse? Neem
contact op met Hein de Leeuw.
… de Kaderavond dit jaar een succes was?
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Van alles wat
Het seizoen is alweer acht wedstrijden onderweg bij het
schrijven van dit stukje. Als we naar het eerste elftal kijken,
kunnen we constateren dat we niet helemaal onderaan staan.
Het kan nog de goede kant op gaan, maar we moeten wel aan
de slag!! Jammer dat er geblesseerden zijn en mensen die om
een andere reden aan de kant blijven. Maar gelukkig kunnen
we dit een beetje opvangen met behulp van goede spelers
vanuit de jeugdafdeling, die dit tot nu toe super doen.
Ook bij de jeugdafdeling is het van belang dat we daar
aanwas blijven houden, zodat daar weer veel nieuw
voetbaltalent naar voren komt. Voor wat betreft de
allerkleinsten, zal het wel zo zijn dat Sinterklaas ondertussen
een bezoek heeft gebracht aan VITA. Dat zal wel weer een
prachtige avond zijn geweest, dat weet ik vanuit eigen
ervaring en een uiterst betrouwbare bron.
De kaderavond heeft ook plaatsgevonden. Ik hoop dat
iedereen die echt iets voor de club doet daar tot hun recht
zijn gekomen. En er natuurlijk van hebben genoten.
Prins Sven is niet meer als zodanig in functie en hij kan zich
dus weer helemaal gaan concentreren op het voetballen. ExUlysses voetballer Jan van Oijen heeft de scepter
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overgenomen en hij heerst komend carnavalsjaar over
Keiendonk. Zijn adjudant Niek is degene die de boel aan
elkaar moet praten en dat is hem wel toevertrouwd. Omdat
hij wel vaker slap lult.
Verder hoor ik dat er mensen gaan stoppen bij het bestuur,
waarvan ik hoop dat de vacatures weer invulling gaan krijgen.
Maar ook dat die mensen de vrijheid krijgen om te
functioneren zoals ze dat willen.
We zullen moeten afwachten wat de
toekomst zal brengen.
Ik wens iedereen veel wijsheid en
voorspoed toe voor het nieuwe jaar.
Groeten, dun Dikke Supporter
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Datum

Evenement

8 december 2019

Foute-kersttrui-met-eenvleugje-Sinterklaasfeest

4 januari 2020 (o.v.)

Nieuwjaarsinstuif
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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!
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