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Kantinebeheer
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Ulysses heeft nog de onderstaande vacatures voor het
huidige en komende seizoen:
Assistent trainer selectie (Stefan van de Camp)
Verzorger 1e elftal (Stefan van de Camp)
Assistent scheidsrechter 2e elftal (Stefan van de Camp)
Clubscheidsrechters (Stefan van de Camp)
Lid accommodatie-team (René Hermans)
Wasvrouw/wasman (Hein de Leeuw)
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

€

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 lezers,
Inmiddels vordert 2020 alweer gestaag. De winterstop is
nagenoeg voorbij, Oud & Nieuw ligt ver achter ons en zelfs de
Carnaval is al voorbij. Ik hoop dat jullie allemaal fijne dagen
hebben gehad en dat het sportief batterijtje weer opgeladen
is voor nog een half seizoen voetbal.
Tenminste, als er gevoetbald wordt. Want Chiara, Dennis en
Ellen hebben ons behoorlijk in hun greep gehouden afgelopen
tijd. Er kwam zelfs een algehele afgelasting namens de KNVB,
dat maken we toch niet vaak mee. Afgelastingen, of
discussies over afgelastingen, waren helaas meer aanwezig
dan het voetbalspelletje zelf afgelopen tijd
op onze club. Maar: de lente komt eraan,
het weer wordt hopelijk beter en dus kan
er weer gestreden worden om de punten
en de prijzen.
En ja, prijzen…. Ulysses 2. Hoewel ze er zelf
niet of nauwelijks over durven te praten,
zijn ze aan een goed seizoen bezig dat wel
eens zou kunnen leiden tot iets moois.
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Wie exact weet wanneer dit was mag zich melden. Dus, het
kan een leuk feestje worden.
Tijdens onze nieuwjaarsinstuif is de
samenwerkingsovereenkomst met Stichting Jeugdbelangen
getekend. Een mooie eerste stap naar een nieuwe toekomst
voor Ulysses, die meer inhoudt dan alleen het zijn van een
voetbalclub. In het kader van het Osse Sportakkoord zijn we
op zoek naar verbreding, zowel als vereniging als met onze
accommodatie. Met de sportzaal direct langs ons liggen er
goede mogelijkheden, maar de weg daarnaartoe duurt nog
eventjes.
Waar we ook mee aan de gang zijn gegaan is een heus
beleidsplan. Geïnspireerd door verschillende sessies bij het
SEC en ervaringen uit het werkveld, hebben we als bestuur
besloten om dit op te gaan zetten. Nog te vaak merken we
dat jaarlijkse ‘problemen’ terugkomen en dat we het er dan
weer lang over moeten hebben. Met een aantal
uitgangspunten op papier is het voor ons, maar ook voor jullie
als leden duidelijk waar wij als Ulysses voor staan. Het
besturen wordt ons makkelijk (actief in plaats van
reactievoetbal) en jullie weten waar je ons aan mogen
houden. In dit beleidsplan wordt ook een visie en een missie
verweven, waarin onze stip op de horizon staat. In de geest
daarvan wordt dan het beleidsplan geschreven. Dat gaan we
overigens niet zelfstandig als bestuur doen.
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Hierover horen jullie later dit seizoen meer. Voor vragen kun
je je melden bij Jan-Thijs Ouwens.
Als laatste wil ik jullie nog wijzen op het aantal vacatures dat
openstaat! We mogen als Ulysses zeker niet klagen over de
hoeveelheid vrijwilligers, maar er staan nog een aantal
sleutelposities open. Het zou leuk (en goed!) zijn als we hier
op korte termijn invulling aan kunnen geven.
Ik wens iedereen een sportieve tweede seizoenshelft toe en
zie jullie graag weer in onze kantine verschijnen!
Sportieve groet,
Ivo

11

12

8 december:
Ulysses 1 – GVV 1

1-4

15 december:
SJO/SSA VESTA’19 – Ulysses 1

1–0

26 januari:
Ulysses 1 – Jan van Arckel 1

2-1

16 februari:
Herpinia 1 – Ulysses 1

3-0

Sinds de vorige Odyssee heeft ons dameselftal nog niet
gevoetbald. Deze rubriek komt de volgende keer zeker weer terug!
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Wanneer ben je geboren?
17 augustus 1968
Waar woon je?
In de Kapelstraat in Megen
Wat is je studie/beroep?
Ik ben regisseur Vergunningen bij de gemeente Oss
Wat zijn je hobby’s?
Sporten (voetbal en fitness), tuinieren, tv kijken/streamen en
het enige echte kaartspel ‘rikken’
Wat is je favoriete vakantieland?
Dat weet ik nog niet, ik heb ze nog
niet allemaal gehad. Spanje en Italië
zijn mij al wel goed bevallen.
Wat is je favoriete tv-programma?
DWDD en Studio Sport
Favoriete band of artiest?
Ik hou van gitarenmuziek, zoals: The
Cult, Metallica, Volbeat, Creed, Alter
Bridge en The Foo Fighters
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’s Nachts wakker te maken voor….
Liever niet, maar als Gaston van de Postcode Loterij komt dan
mag hij mij wakker maken.
Wat is je favoriete voetbalclub?
Ik heb geen echte favoriete club, maar ik kijk graag naar
Engels voetbal.
Wie is je favoriete/beste (inter)nationale speler/speelster?
Een favoriet heb ik niet echt. Maar wat Messi in zijn lange
carrière heeft laten zien, daar heb ik erg veel bewondering
voor.
Wie is je favoriete/beste speler/speelster binnen Ulysses?
Ik kan zo gauw niemand bedenken, vroeger was ik een fan
van Pedro van Heumen. Voor de jongere onder ons, Pedro
was in de jaren 80 lang de voorstopper van Ulysses 1. Hij was
een sierlijke, technische en begaafde voetballer die menig
spits uitschakelde.
Wat is jouw lijfspreuk?
Ik heb niet echt een lijfspreuk maar deze hoorde ik laatst bij
de Tonproatersavond en vond ik erg toepasselijk: “Het leven
is als een bak friet, neem het met een korreltje zout en maak
het speciaal.”
Wat is je voetbalverleden?
Ik voetbal al vanaf mijn 6e jaar bij Ulysses. Heb alle
jeugdelftallen doorlopen en daarna 15 jaar in het eerste elftal
gevoetbald. Daarna nog wat jaren in het 2e gevoetbald om
vervolgens af te zakken naar de lagere elftallen (3e en 4e ). De
laatste jaren voetbal ik nog met veel plezier bij het gezellige
team van 35+.
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Op welke manier ben je nog meer betrokken bij Ulysses?
Ik ben scheidsrechter bij Vita, waar ik meestal de wedstrijden
van de JO-17 fluit, het team van mijn zoon Luuk.
Welk voetbalmoment in je carrière staat in je geheugen
gegrift?
Toch wel het kampioenschap van het 1e elftal in 1999. Het
was mijn eerste kampioenschap, en dat op 30 jarige leeftijd!!
Waar kun je je vreselijk aan ergeren tijdens een training of
wedstrijd?
Geen inzet.
Wat maakt Ulysses jouw club? Oftewel, wat vind je mooi
aan Ulysses?
Ik ben ermee opgegroeid en ik vind dat we een fantastisch
sportpark hebben met een goed team van vrijwilligers.
Wie binnen de club bewonder je en waarom?
René Hermans. Ik vind het knap dat een van origine
“overmoasse” zoveel doet voor deze club.
Heb je nog tips voor de club?
Investeren in de jeugd en het behoud van ons sportpark moet
topprioriteit zijn.
Wie wordt er Europees kampioen voetbal volgend jaar?
Engeland
Messi of Ronaldo?
Messi
Veronica Inside of Studio Voetbal?
Het maakt mij niet zoveel uit, ik kan altijd wel lachen om René
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van de Gijp. Verder kijk ik liever naar sport dan
praatprogramma’s over sport.
Oranje Leeuwen of Oranje Leeuwinnen?
Oranje Leeuwen, sorry dames maar ik heb niet zoveel met
vrouwenvoetbal.
PSV, Ajax of Feyenoord?
PSV (Ik moet wel zeggen dat er weinig te genieten valt de
laatste tijd)
Heb je nog een boodschap aan de lezers?
Meer respect voor de scheidsrechters, ook al maakt deze
soms fouten. Eigenlijk zou elke voetballer ook scheidsrechter
moeten zijn. Pas dan weet je hoe het voelt als je voor alles en
nog wat wordt uitgemaakt bij een “veronderstelde”
verkeerde beslissing.
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Hoe lang ben je al lid van VITA?
Ik ben vanaf jongs af aan begonnen bij SBV. Toen VITA werd
opgericht ben ik daar komen voetballen.
In welke elftallen heb je gespeeld?
In de mini F, F1, E1, D1, C1, B2, B1 en ik zit nu in de A2.
Hoe ben je bij VITA terecht gekomen en waarom ben je bij
deze club gaan voetballen?
Het was de club die het dichtste bij huis zat en al mijn
vrienden voetbalden ook bij deze club.
Hoe gaat het met het team waar je nu in speelt?
Het gaat goed. Het is een leuk en gezellig team en we kunnen
goed met elkaar opschieten.
Heb je al gescoord deze competitie?
Deze competitie nog niet, maar we hebben nog maar één
wedstrijd gespeeld. De vorige competitie heb ik er vijf
gemaakt.
Wat zijn je sterke en zwakke punten bij het voetbal?
Mijn sterkste punt zijn de luchtduels en fysieke duels, mijn
zwakste punt is snelheid.
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Heb je al een kampioenschap of
ander hoogtepunt meegemaakt
bij het voetbal?
Ik ben in totaal drie keer
kampioen geweest in mijn leven
Wat is je favoriete club?
Mijn favoriete clubs zijn
natuurlijk VITA, Top Oss en Ajax.
Wie is je favoriete speler?
Mijn favoriete speler is Messi.
Heb je nog andere hobby’s buiten het voetbal om?
Ik vind het leuk om te gamen en in de zomer te vissen en te
zwemmen.
Weet je al wat je later wil worden/waarvoor je studeer je?
Ik doe de opleiding Medewerker Sport & Recreatie, maar dat
is niet de opleiding die ik zoek. Ik wil later personal trainer
worden.
Hoe bevalt het samen voetballen met spelers/speelsters uit
Megen?
Het bevalt goed. Ik vind het leuk en gezellig om met ze te
voetballen. Met de meeste Megenaren uit mijn team ga ik
ook in mijn vrije tijd om.
Heb je nog tips voor de club(s)?
Nee, ik heb geen tips. Ik vind VITA een leuke, gezellige
voetbalvereniging.
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... de jongste winnaar van het FIFA toernooi Abel Arts was?
... de middelste winnaar van het FIFA toernooi Milan
Vestering was?
… ... de oudste winnaar van het FIFA toernooi Jense van
Zoggel was?
… het kantinepersoneel nog steeds wat extra medewerkers
kan gebruiken? Het liefst boven de 18. Interesse? Neem
contact op met Hein de Leeuw.
… je jezelf binnenkort weer als spelleider kunt opgeven bij het
Jeugdvoetbalkamp? Stuur een appje naar 0655923153 als je
alvast interesse hebt!
… Manfred van Erp de nieuwe trainer van de selectie wordt?
In de volgende Odyssee praten wij jullie hier verder over bij.
… de prijs van de koffie naar 1,25 euro gaat? Behalve op
donderdagavond vóór de training.
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In verband met het overlijden van Harrie Driessen, is er deze
keer geen column van de Dikke Supporter. Wij wensen René
en alle familie & vrienden heel veel sterkte.
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Datum

Evenement

18 april 2020

Pokeravond

17 mei 2020

Seizoensafsluiting
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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!
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