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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) 

Lid sponsorcommissie (Ivo Mulders) 
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 penningmeester Yannick 
Kiffen. 
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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, 
 
Normaal had ik nu geschreven dat er weer verschillende 
jeugdelftallen kampioenschappen aan het vieren waren, dat 
we met dit mooie weer heerlijk hadden genoten van een 
klinkende overwinning van ons eerste elftal en dat naar vele 
jaren Ulysses 2 de titel weer binnen had gesleept (met 
bijbehorend feest en kater), maar helaas. De coronacrisis 
heeft het amateurvoetbal vol geraakt en daarmee ook de 
activiteiten bij Ulysses. Competities zijn geannuleerd, de 
kantine blijft dicht en voor het eerst in 22 jaar kan ook het 
Jeugdvoetbalkamp niet doorgaan. Ik hoop niet dat het vele 
werk wat al gedaan was door vrijwilligers teniet is gedaan, 
maar dat we volgend seizoen sterker terugkomen. 
 
Hoe somber dit ook allemaal is, we staan ook stil bij de 
mensen die ziek zijn, gedwongen thuis zitten of familieleden 
en/of vrienden hebben verloren aan deze ziekte. Voor hen is 
het pas echt crisis. Namens het hele bestuur wensen wij die 
mensen veel sterkte toe. 
 
Wat Ulysses betreft: wij lijken deze periode goed door te 
komen. En dat komt 100% door onze leden! Jullie hebben 
besloten om ook in deze tijd volledig achter Ulysses te blijven 
staan en de contributie door te betalen. Zonder jullie gebaar 
was Ulysses in diepe problemen terecht gekomen en wij zijn 
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jullie hiervoor ook enorm dankbaar. Het blijft een onzekere 
tijd, maar we gaan op naar een gezond en sportief seizoen 
2020-2021! 
 
Gebeurt er dan helemaal niks intern op dit moment? Dat is 
zeker niet het geval. Samen met het SEC uit Oss zijn we een 
project gestart waarbij onze club van boven tot onder eens 
goed doorgelicht wordt. Wat gaat er goed? Wat kan er beter? 
Waar liggen sterktes en zwaktes? Dat doen we samen met 
ons als bestuur, maar vooral ook met jullie als leden/kader. 
En we gaan nog een stap verder: we gaan Megen zelf in. Dit 
project wordt volledig gesubsidieerd in het kader van het 
Osse Sportakkoord. In het kader daarvan gaan we op weg 
naar een vitale, open vereniging die meer doet dan alleen 
voetbal. De eerste stappen zijn gezet met de samenwerking 
met Stichting Jeugdbelangen. Inmiddels maken ook, 
vooralsnog tijdelijk, Studio Slank&Fit en ONS Welzijn gebruik 
van onze accommodatie. Drie dromen die we hierbij hebben: 
 
- Een open, vitale vereniging zijn; 
- Ledenvergadering 2021: een vastgesteld beleidsplan 

voor Ulysses; 
- Het Megens Sportakkoord. 
 
Hoe het proces precies gaat lopen is gezien de huidige crisis 
lastig in te schatten, maar we houden jullie op de hoogte. Dit 
moet een project worden voor en door de leden, niet alleen 
door het bestuur. Na het besluit van de Ledenvergadering 
vorig jaar over de fusie, moeten we met z’n allen vol inzetten 
op Ulysses als zelfstandige vereniging.  
Ik ben overigens altijd nieuwsgiering naar mensen die hier al 
gedachten/ideeën bij hebben of die bij dit project willen 
aansluiten!  
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We zijn ook begonnen met de voorbereidingen op het 75-
jarig jubileum. Houd allemaal het weekend van 11 juni 2021 
vrij in je agenda voor een weekend vol feest- en 
voetbalvreugde. Er is een actieve commissie opgezet onder 
leiding van Jasper Loeffen, dus mocht je ideeën hebben: meld 
jezelf bij hem! 
 
Tot zover, blijf gezond! 
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De redactie van de Odyssee heeft mij benaderd voor het 

samenstellen van mijn Dreamteam van Ulysses.  

Aangezien ik al meer dan 50 jaar ons vaandelteam vanaf de 
zijlijn gade sla, schat ik dat de keuze gemaakt moet worden 
uit ca. 500 voetballers, geen gemakkelijke opgave dus. 
Bovendien heb ik zelf ook een aantal seizoenen deel uit 
mogen maken van het eerste elftal, ergens van 1979 tot 1984, 
dat schept precedenten. Ik ben toch de uitdaging aangegaan 
en ben er eens goed voor gaan zitten. Laat ik vooropstellen 
dat ik geen uitgebreid naslagwerk ter beschikking heb en dat 
het allemaal rechtstreeks uit de grijze massa komt. Het risico 
loop ik dan dat ik iemand over het hoofd zie waarvan ik 
achteraf denk ‘die had er ook bij moeten staan’. Excuses bij 
voorbaat.  
 
DE GENOMINEERDEN  
Voor iedere positie heb ik meerdere kandidaten gekozen. Ik 
noem dit even de genomineerden voor het gemak. Waarom 
ik dan voor een bepaalde persoon gekozen heb zal ik later 
toelichten.  
 

• Laat ik beginnen in het doel: Robert Brouwer, John Gielis, 
Boudewijn Willemse, Sven Rietveld en Piet Simajchl  

• Rechtsachter: Jan van den Oever, Cor den Bieman, Bernd 
van de Camp en Marcel Ouwens 

• Linksachter: Berrie van Tongeren  
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• Laatste man: Ad van Orsouw (Den dikke Ad) en Jan 
Staassen 

• Voorstopper: Pedro van Heumen, Robert van de Water 
en Peter Megens 

• Rechtshalf: Hans van de Camp, Bennie van de Camp, 
Jurgen Verdonk, Albert van Schijndel en Niek van Orsouw 

• Midhalf: Willem Brouwer, Rémy van De Camp en Erik van 
Orsouw 

• Linkshalf: Bernd Ouwens, Jan Voet, Wilfred Witsiers en 
Dennis Derks 

• Rechtsbuiten: Frans van Orsouw en Yunusa Yarju    

• Midvoor: Joop Heinen, Adrie van Orsouw (Den lange Ad), 
Paul van Lith en Jos van Orsouw 

• Linksbuiten: Angelo van Orsouw, Theo van de Camp en 
Theo Ouwens 

• Trainers: Huub van Hoogstraten, Sander Janssen, Hans 
van Roosmalen en Tonnie Timmers 

• Grensrechters: Joop Schuurmans, Tini van Orsouw en 
Richard Lagarde 

• Leiders: Erik van Orsouw, Martijn te Plate en Jasper 
Loeffen 

 
DE KEUZES VAN FRANS JOZEF 

• In het doel: Piet Simajchl. Na vele jaren onder de lat bij 
het eerste, is hij lager gaan voetballen. Maar daarna toch 
weer terug gekomen, om het keepersprobleem op te 
lossen. Daar na nog vele jaren actief als leider, 
jeugdsecretaris en scheidsrechter.  

• Rechtsachter: Jan van den Oever. Voorop in de strijd (de 
Schaver) en als sfeermaker leverde hij belangrijke 
bijdrage aan kampioenschappen.  

• Linksachter: Berrie van Tongeren. Hier hebben we niet 
zoveel keuzes, het is ook een positie die misschien niet 
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echt opvalt. Van Berrie weet ik dat hij altijd fanatiek is, en 
nu nog steeds volgens mij.  

• Laatste man: Ad van Orsouw. Geweldige traptechniek en 
spelinzicht. Altijd met voetbal bezig tot een ernstige 
blessure daar een eind aan maakte.  

• Voorstopper: Pedro van Heumen. Altijd sportief en ook 
altijd zichzelf gebleven. Kan werkelijk op alle posities 
spelen.  

• Rechtshalf: Niek van Orsouw. Helaas door een 
knieblessure veel te vroeg gestopt. In alle jaren langs de 
lijn nog nooit een betere voetballer gezien. Hij kon links 
en rechts trappen en had een geweldige techniek. 

• Midhalf: Willem Brouwer. Tomeloze inzet, goede 
discipline en sierlijke acties. Hopelijk volgend seizoen 
weer in de goede vorm.  

• Linkshalf: Wilfred Witsiers. Beschikte over een 
fenomenale linkervoet, die de ballen over grote afstand 
op de stropdas kon plaatsen.  

• Rechtsbuiten: Frans van Orsouw. Met zijn snelheid 
hoefde je de ballen alleen maar in de diepte te spelen en 
daar waren we toen goed in (ze noemen dit ook wel 
ballen naar voren rammen).  

• Midvoor: Adrie van Orsouw. Hier is het lastig kiezen als je 
de overige kandidaten ziet. Ik kies voor Ad omdat ik 
samen met zijn zus Ineke uitwedstrijden ga kijken en 
zodoende wil voorkomen dat ik steeds moet uit leggen 
waarom ik voor Joop Heinen heb gekozen.  

• Linksbuiten: Angelo van Orsouw. Een temperamentvolle 
en snelle buitenspeler, met een neusje voor de goal. 

• De trainer: Huub van Hoogstraten. Vier jaar trainer 
geweest. Twee keer kampioen met het eerste en twee 
keer kampioen met het tweede. Bovendien kon hij 
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spelers echt beter laten voetballen en ging hierbij tot het 
uiterste. 

• Grensrechter: Joop Schuurmans. Helaas veel te vroeg 
overleden, maar hij was tot het laatste moment 
betrokken bij de vereniging en het eerste elftal in het 
bijzonder.  

• Leider: Erik van Orsouw. Ik weet niet precies hoeveel 
jaren hij leider was, maar ik schat meer dan 10. Het is niet 
de meest spectaculaire functie van het elftal. Hetgeen dat 
een leider doet valt langs de lijn niet op en dat is ook de 
bedoeling, maar achter de schermen moet het allemaal 
gebeuren.  

 
Misschien zijn er personen die teleurgesteld zijn, maar dat 
hoort bij voetbal, het is maar een spelletje. Dat spelletje 
beginnen we toch langzamerhand enorm te missen, hopelijk 
gaan we volgend seizoen met zijn allen weer genieten van ons 
aller Ulysses, op naar de 75!  
 
Uiteindelijk komt er onderstaande opstelling uit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trainer:  Huub van Hoogstraten. 
Leider:  Erik van Orsouw. 
Grensrechter: Joop Schuurmans. 
Keeperstrainer: Jan van de Camp. 
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Zo eindigden onze seniorenteams toen de competities 

stopten vanwege de coronacrisis: 

  

 

 

 

 



 
 

17 
 

De teams van VITA zijn geëindigd op de volgende plaatsen: 
 
SJO/VITA JO19-1:     4   
SJO/VITA JO19-2:     11 
SJO/VITA JO17-1:     1 
SJO/VITA JO15-1G:  7  
SJO/VITA JO14-1G:  10 
SJO/VITA JO13-1G:  11 
SJO/VITA JO11-1G:  9 
SJO/VITA MO19-1:  8 
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Wat is je leeftijd? 

Ik ben 27 jaar oud. 

 

Wat is je studie/beroep? 

Ik heb vrijetijdsmanagement (HBO) gestudeerd aan de NHTV 

in Breda en sinds juli 2019 werk ik volledig voor mijzelf met 

Lichtletters-Huren.nl. 

 

Wat is je voetbalverleden? 

Tot en met mijn 16e (ergens in de B of A) heb ik altijd 

gevoetbald. De reden dat ik stopte waren de verschuivingen 

in de teams (B/A en/of senioren). Het team waar ik in speelde 

bleef achter met te weinig man, we verloren bijna alles en 

daarmee was de sfeer voor mij weg… Een paar jaar later heb 

ik flinke last gekregen van een lage rughernia. Toen ik na zo’n 

drie jaar weer zo goed als hersteld was ben ik voorzichtig 

weer gaan voetballen. Van mijn voetbalkunsten bleek helaas 

niks meer over en vanwege mijn horecawerkzaamheden 

moest ik het na anderhalf jaar alweer voor gezien houden. 

Sinds ik voor mezelf ben gaan werken heb ik weer tijd om te 

voetballen. Ik speel nu de sterren van de hemel bij THE 

LEGENDS (oftewel het derde)! 

 

Wat zijn/waren jouw kwaliteiten als speler? 

Hou het maar op “waren”… Vroeger kon ik een aardig balletje 

trappen wordt gezegd. Ik was linksbenig, maar toen ook 
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redelijk met rechts, gaf nooit op en vergeleken met nu een 

stuk flexibeler en fitter… Tegenwoordig sta ik vaak linksback, 

maar mijn voorkeur gaat uit naar linkshalf. Wat mijn 

kwaliteiten nu zijn moet ik nog ontdekken. Ik denk vooral lol 

maken en ondanks dat we vaak achterstaan toch positief 

door blijven gaan! Blijf je lekker fit van zeggen ze. 

 

Op welke manier ben je nog meer betrokken bij 

Ulysses/VITA? 

Voor alsnog geen, maar ik help graag een handje mee! Ik vind 

het leuk om betrokken te zijn bij de kantine(activiteiten), 

jaarlijkse teamuitjes enzovoort. 

 

Waar kun je je vreselijk aan ergeren tijdens een training of 

wedstrijd? 

Trainen kan ik helaas niet vaak. Tijdens de wedstrijd vind ik 

het écht jammer als we de eerste helft lekker aan het 

voetballen zijn en er dan ineens een tegengoal komt… We 

geven het daarna echt weg! Jammer, want vaak voetbalden 

wij gewoon beter! Ik denk dat we te snel opgeven na een 

tegendoelpunt óf te snel boos worden als iemand een foutje 

maakt… Boos worden mag, dat is fanatisme, maar we moeten 

wel één team blijven en elkaar aansporen dat stapje extra te 

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

aan Ulysses? 

Ik behoor niet echt tot “de kern” denk ik, maar ik vind het 

mooi dat er toch een redelijke grote vaste groep is, die overal 

bij is en regelmatig dingen organiseren. Ook niks is mooier 

dan ’s morgens lekker gevoetbald te hebben en daarna met 

z’n allen een pilsje te pakken in de zon en te kijken naar het 

eerste. 

 

Wie is je favoriete speler/speelster binnen Ulysses? 

Niemand, sorry! Iedereen heeft z’n “kwaliteiten”. Mooi om 

naar te kijken of om te lachen! 

 

Wat is je favoriete professionele voetbalclub? 

Van Jasper Loeffen moet ik Ajax zeggen, maar volgens mij was 

ons opa (Wim van Zanten) voor PSV... Ons pap is fanatiek 

wielrenner waardoor het er niet echt met de paplepel is 

ingegoten bij mij. 

 

Wie is je favoriete professionele speler/speelster? 

Omdat ik geen favoriete club heb kijk zelden naar voetbal, 

behalve een EK of WK, maar daar heb ik ook geen favoriete. 
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Wat is je leeftijd? 

11 jaar 

Weet je al wat je later wil worden? 

Politie of marechaussee 

Wat zijn je hobby’s? 

Voetbal en gamen 

In welke teams heb je allemaal gespeeld? 

JO7, JO9, JO11 en nu in de JO13 

Op welke positie speel je? 

Linkshalf en linksbuiten 

Wat zijn jouw kwaliteiten als speler? 

Vervelend zijn voor de tegenstander 

Ben je al een keer kampioen geworden? 

Ja, in de toen nog F 

Waar kun je heel erg om lachen tijdens een training of 

wedstrijd? 

We hebben een heel gezellig team en moeten veel lachen 

Wat vind je het allerbelangrijkst bij een wedstrijd? 

Plezier en stiekem ook wel winnen 
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Wie is je favoriete speler/speelster van Ulysses/VITA? 

Rens Loeffen 

Wat is je favoriete professionele voetbalclub? 

PSV 

Wie is je favoriete professionele speler/speelster? 

Messi  
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Keeper Max van Eldijk geeft jullie 5 tips om fit 

te blijven zonder voetbal tijdens de coronatijd.  

Tip 1: Probeer je normale trainings- en 

wedstijddagen aan te houden. Dus bijvoorbeeld: 

dinsdag, donderdag en zondag.  

Tip 2: Ga een andere sport doen die je leuk vind. 

Denk bijvoorbeeld aan: wielrennen, hardlopen of 

thuis fitnessen.  

Tip 3: Als je thuis wil fitnessen heb je niet allerlei dure spullen 

nodig, een matje is vaak genoeg. Zoek eens op YouTube, daar 

staan namelijk veel oefeningen op om jezelf in het zweet te 

werken.  

Tip 4: Voor het hardlopen en wielrennen zijn er veel leuke 

apps die je vooruitgang kunnen bijhouden. Dit helpt goed om 

jezelf gemotiveerd te houden. Je kunt elkaar daarop 

toevoegen en dus onderling een beetje competitie creëren. Ik 

gebruik zelf Runkeeper, maar Strava is ook een goede app. 

Tip 5: Een goede warming-up word vaak niet of slecht gedaan 

als je voor jezelf gaat sporten. Op de lange termijn voorkom 

je met een goede warming-up blessures. Hetzelfde geldt voor 

een goede cooling-down, dus loop of fiets een stukje uit en 

doe wat rek en strek oefeningen na je workout. 
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Mijn naam is Tom Driessen en ben linkervleugel aanvaller 

van Ulysses 1. De coronacrisis duurt op het moment van 

schrijven al bijna 3 maanden. Vanaf die tijd ben ik ook thuis 

aan het werk en hebben we onze laatste wedstrijd op 

zondag 8 maart 2020 gespeeld. 

Inmiddels heeft de KNVB aangegeven dat het 

voetbalseizoen 2019/2020 tot een einde is 

gekomen. Gelukkig heeft het kabinet de regels 

al wat versoepeld en hebben we de eerste twee 

trainingen met de selectie erop zitten. Ik moet 

toegeven dat vooral de rechtervleugel 

verdediger van het tweede (lees Stan 

Schuurmans) een sterke indruk heeft gemaakt. 

Maar goed, mij is gevraagd om een aantal tips 

met jullie te delen over hoe ik fit blijf in deze 

periode.  

Tip 1: Deze is vooral voor de oudere en iets minder wendbare 

spelers in ons gezelschap. Ik heb verschillende Apps 

(Workouts voor Thuis, Fitify en Stretchoefeningen) 

gedownload om mijn lichaam soepel en flexibel te houden. 

Deze oefeningen doe ik ongeveer 4x per week. 

Tip 2: Je kunt altijd een rondje gaan hardlopen om de conditie 

op peil te houden. Dit is dan ook mijn favoriete onderdeel. 

Om het uitdagender te maken kun je andere vrienden volgen 

via Strava. Zo kun je ook onderlinge battles aangaan.  

Tip 3: Dit is de belangrijkste. Ik heb een bal midden in de 

huiskamer liggen om toch het balgevoel een beetje te 

bewaren. Mocht je geen vertrouwen in je eigen kwaliteiten 

hebben en ben je bang dat je iets kapot maakt, dan kun je 
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altijd nog in de tuin oefenen. Voor sommige talenten onder 

ons is het niet verkeerd om af en toe een balletje tegen het 

schuurtje te trappen. 

Via deze weg hoop ik weer fit aan het nieuwe seizoen te 

verschijnen. Wel heb ik nog een laatste advies. Mocht jij 

twijfelen om komend seizoen lager te gaan voetballen of er 

helemaal mee te gaan stoppen. Doe dit niet! Je kunt je 

voetbalcarrière toch niet op deze manier afsluiten en als een 

nachtkaars uit laten gaan? Geen feest, geen afscheid en 

bovenal geen kleedkamerpraat. 

Ik hoop dat jullie iets aan deze tips hebben en deze wijze raad 

opvolgen. Dan klappen we er komend seizoen weer op! Tot 

snel. 
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Ulysses mag vier nieuwe aanwinsten aan jullie introduceren. 
Drie hiervan waren al betrokken bij Ulysses, maar gaan nu 
een nieuwe functie vertegenwoordigen: Yannick Kiffen, Rens 
Westra en Mathijs Schoenmakers. Deze drie ‘aanwinsten’ 
stellen zich in deze rubriek aan jullie voor. Daarnaast is er ook 
een nieuw gezicht: Manfred van Erp. Met hem hebben we 
een interview gehouden. 

Yannick Kiffen 
Voor degene die mij nog niet kennen, ik 
ben speler van het eerste en sinds begin 
van dit jaar ook penningmeester van 
Ulysses. Ik heb begin dit jaar mijn 
bachelor Bedrijfseconomie afgerond, dit 
was dan ook de reden dat het bestuur 
bij mij uitkwam toen de rol van 
penningmeester vrij kwam. Ik was 
eigenlijk meteen enthousiast. Ik kan op 
deze manier wat betekenen voor de 
club en doe daarnaast ook nog nuttige 
ervaring op voor als ik klaar ben met 
studeren.  
 
De werkzaamheden als penningmeester bestaan uit het 
bijhouden van de maandelijkse financiën, je kan hierbij 
denken aan het regelen van de contributiebetalingen. Ook 
het betalen van facturen is onderdeel van de taken. Eens per 
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maand is er een bestuurlijke vergadering waarin de 
maandelijkse gebeurtenissen en financiën worden besproken.  
Nu ik ongeveer 5 maanden bezig ben als penningmeester, 
heb ik het nog steeds naar mijn zin. In deze tijd met corona is 
het op het gebied van taken iets rustiger. Gelukkig kunnen we 
nu weer beginnen met trainen, maar ik kijk wel uit naar het 
nieuwe seizoen. Ik hoop dan ook de komende jaren op deze 
manier iets te blijven betekenen voor Ulysses.  
 
Rens Westra 
Ik ben Rens Westra en ik word vanaf het 
seizoen 2020-2021 de verzorger van het 
eerste elftal. Momenteel ben ik bezig met 
de opleiding Fysiotherapie in Amersfoort 
op de SOMT. Ik zit in mijn tweede jaar, 
het op één na laatste jaar in Amersfoort. 
Door de studie bedacht ik me of 
verzorger bij de voetbalclub iets voor mij 
zou zijn. Het heeft niet lang geduurd 
voordat ik besloot dit graag te willen 
doen, aangezien er ook een vacature voor 
open stond. 
 
Komend seizoen ga ik alle wedstrijden van het eerste 
bijwonen en te hulp schieten als er wat met de spelers 
gebeurt. Hieronder vallen dingen zoals intapen, helpen met 
spierrekoefeningen en adviseren of iemand wel/niet door kan 
voetballen. Ik doe dit omdat ik mijn plezier op de voetbalclub 
zo kan combineren met een functie. Doordat ik verzorger 
word, doe ik ook nog eens wat ervaring op voor het latere 
werkdomein, dus dat is ook mooi meegenomen! Ik kijk er 
naar uit en hoop mooie dingen mee te maken samen met de 
spelers en de staf! 
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Mathijs Schoenmakers 
Zoals sommige van jullie al vernomen 
hebben stopt Thomas van de Camp als 
leider van Ulysses 3. Hij gaat namelijk weer 
het veld in! Als hij kijkt naar wat zijn broers 
(Mart, Stefan en Cas) allemaal hebben 
bereikt bij de club kan hij natuurlijk niet 
stoppen voordat hij zijn doelstelling heeft 
behaald. Namelijk een goal scoren in het 
shirt van Ulysses. Dit betekende natuurlijk 
wel dat de Legends, zoals het derde 
voortaan in de volksmond wordt genoemd, 
op zoek moest gaan naar een nieuwe leider. 
Dit ben ik uiteindelijk geworden. 
 
Na mijn hele senioren carrière in het derde te hebben 
gevoetbald zal ik nu dus verder gaan als leider/speler. Dat kan 
ik natuurlijk alleen maar doen als onze vaste verzorger en 
materiaal man (Han van Buuren) ook door gaat. En dat is het 
geval! Daar zijn we als elftal en club natuurlijk heel blij mee. 
Ook zijn er een aantal spelers gestopt wat natuurlijk altijd 
jammer is. Daartegenover staat dat we ook een aantal 
nieuwe spelers mogen verwelkomen. Wie dat zijn? Als je dat 
wil weten, zul je toch echt naar onze openingswedstrijd 
moeten komen kijken (als dat tegen die tijd weer mogelijk is)! 
Mocht je dit lezen en je hebt nog geen elftal voor seizoen 
2020-2021, neem dan contact op met Stefan van de Camp of 
met mij. 
 
Het derde elftal staat niet bekend om een grote prijzenkast. 
Of ja, wie herinnert zich nou niet de allerlaatste ‘Ien Kantien 
Cup’ in Macharen? Hier mocht het derde elftal, onder leiding 
van Ruud Driessen, de beker omhoog houden. Ruud is 
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trouwens al jarenlang onze vaste scheidsrechter en daar zijn 
wij hem zeer dankbaar voor. Gezelligheid en plezier in het 
voetbalspel staan bij ons voorop. Al is het natuurlijk nooit 
verkeerd om met een overwinning van het veld te stappen. 
Hopelijk zien we elkaar snel weer op het sportpark en kunnen 
we het nieuwe seizoen op een normale manier beginnen. 
 
Manfred van Erp 
Anouk: Wil je jezelf even 
voorstellen aan de leden? 
Manfred: Mijn naam is Manfred 
van Erp. Ik ben geboren in 
Rosmalen. Ik ben getrouwd met 
Margitta en heb drie kinderen van 
22, 20 en 18: een dochter Demi, 
een zoon Stan en een dochter 
Nikki. Ik heb een zelfstandige 
onderneming in zonwering. Mijn 
hobby is natuurlijk voetballen. 
Daarnaast hou ik ook wel van een 
glaasje bier, dat hoort er ook bij. 

 
Julia: Wat is je ervaring als trainer? 
Manfred: Ik ben nu 12 jaar trainer. Ik ben begonnen bij RKKSV 
Rosmalen, daar ben ik drie jaar speler-trainer geweest bij het 
tweede. Daarna heb ik vier jaar het tweede van Nooit 
Gedacht getraind. Vervolgens ben ik naar BMC Berlicum 
gegaan waar ik eerst 2 jaar het tweede heb getraind en 
daarna 4 jaar het eerste. Dit was eigenlijk mijn vijfde seizoen 
met het eerste, maar dat is helaas anders gelopen vanwege 
het coronavirus.  
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Anouk: Wat betekent voetbal voor jou? 
Manfred: Voetbal is beleving en ook wel emotie. Je kunt als 
trainer een plan bedenken hoe je wil voetballen, maar je 
moet daar ook de juiste spelers voor hebben. De spelers 
bepalen hoe je voetbalt, vind ik. Voetbal betekent eigenlijk 
heel veel, voor mij in ieder geval.  

 
Julia: Hoe ben je bij Ulysses terecht gekomen? 
Manfred: Ik heb gesolliciteerd. Ik heb gebeld toen ik hoorde 
dat ze een trainer zochten. Toen ben ik uitgenodigd voor een 
eerste gesprek, wat volgens mij heel goed is gegaan. Van 
daaruit zijn we verder gegaan en ben ik gekozen als 
hoofdtrainer.  

 
Anouk: Wat trok je aan tot Ulysses?  
Manfred: Ik kom zelf uit Rosmalen, wat ook een kleine club 
was toen ik daar zelf voetbalde, net zoals Ulysses dat is. Een 
kleine club betekent veel contact met elkaar. Ulysses lijkt me 
een heel gezellige, leuke vereniging. Ik wil natuurlijk altijd 
presteren, maar gezelligheid hoort er zeker bij.  

 
Julia: Hoe had je je voorbereid op de sollicitatie gesprekken? 
Manfred: Ik heb me daar eigenlijk niet echt op voorbereid. Ik 
heb wel op de site gekeken. Ik denk dat het belangrijkste is 
om gewoon je zelf te blijven.  

 
Anouk: Kende je al iemand die al betrokken is bij Ulysses? 
Manfred: Nee, eigenlijk niet.  
Julia: Wat verwacht je van de spelers tijdens de trainingen? 
Manfred: Ik verwacht dat ze volle 100% inzet tonen en altijd 
hun best doen. Meer dan je best kun je niet doen. Verder, 
zorg dat je op tijd bent en gezamenlijk opruimt. Dat maakt 
een team.  
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Anouk: Wat zijn doelstellingen met Ulysses 1 en Ulysses 2? 
Manfred: Door corona heb ik natuurlijk helaas niks kunnen 
zien, anders was ik zeker komen kijken. Van de ene kant vind 
ik dat jammer, maar van de andere kant stap ik er nu wel 
helemaal blanco in. Ik probeer de lat wel een beetje hoog te 
leggen. Op basis van wat ik heb gehoord zou ik wel voor een 
nacompetitie plek willen gaan. Het tweede moet zo hoog 
mogelijk eindigen. Ik hoorde dat het afgelopen seizoen erg 
goed ging, dus een kampioenschap is niet uitgesloten.  

 
Julia: Wil je zelf nog wat kwijt?  
Manfred: Ik ga mijn best doen voor Ulysses. Ik zal er alles aan 
doen om een mooie tijd bij de club te krijgen, maar daar ga ik 
wel vanuit! 
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R.K.S.V. Ulysses en het Sport Expertise Centrum gaan 
samenwerking aan voor de vitale, open vereniging! 
 

 
 
Ulysses wil een belangrijke functie vervullen voor zowel haar 
leden als voor de inwoners van Megen: we willen verbinden, 
ontmoeten, leren en bewegen. Daarnaast willen we invulling 
geven aan het Osse Sportakkoord door een gevarieerder 
aanbod te hebben, waardoor de inwoners van de gemeente 
meer gaan bewegen. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen de 
dagelijkse bewegingsrichtlijn niet halen. 
 
Door de veranderende maatschappij en individuele behoefte 
van mensen staan verenigingen echter steeds meer onder 
druk: dreigende terugloop van leden, tekort aan vrijwilligers 
en onvoldoende financiële middelen. 
 



 
 

33 
 

Wij willen de ambities waar maken en de problemen tackelen 
en voorkomen. De unieke verenigingsstructuur willen we 
behouden en versterken. Dit alles we doen samen met de 
leden, maar ook met buurtbewoners, scholen, bedrijven, 
zorg- en welzijnsinstellingen en andere 
sportverenigingen/instanties. 
 
We zoeken als vereniging naar handvaten om een nieuw 
beleidsplan te ontwikkelen en onze ambities zoals hierboven 
beschreven waar te maken. Hierbij willen een breed 
draagvlak creëren, zowel binnen als buiten de vereniging. Ook 
willen we een kwaliteitsslag maken in het bestuur, 
commissies en de verschillende afdelingen binnen Ulysses. 
Voor dit alles is de input van de leden essentieel.  
 
Toekenning stimuleringsbudget RKSV Ulysses 
Namens RKSV Ulysses is bovengenoemd plan ingediend als 
plan dat goed aansluit bij de ambities uit het Osse 
Sportakkoord over vitale sportaanbieders. Dat plan wordt 
beloond met een stimuleringsbudget van 250 euro, omdat 
Ulysses samen met buurtbewoners, andere sportaanbieders 
en maatschappelijke partners uit Megen wil komen tot een 
vitale vereniging. Dit houdt in dat bij RKSV Ulysses sport nog 
steeds centraal staat, maar het meer niet de enige functie is. 
Het uiteindelijke doel is om van sportpark Den Heuvel een 
locatie te maken waar alle inwoners van Megen graag 
samenkomen en er het hele jaar een aanbod van diverse 
sport- en beweegactiviteiten is.  
  
Wat is het Osse Sportakkoord? 
Het Osse Sportakkoord is een lokale vertaling van het 
Nationaal Sportakkoord dat in 2018 gesloten is door het 
ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), de 
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Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en de sportbonden 
(NOC*NSF). Het Osse Sportakkoord is tot stand gekomen in 
samenwerking met lokale sportaanbieders, maatschappelijke 
organisaties, het bedrijfsleven en de gemeente. 45 
organisaties zijn vertegenwoordigd geweest tijdens 
interactieve bijeenkomsten en werksessies in de periode van 
mei tot en met oktober 2019. De ambities moeten ertoe 
leiden dat iedere Ossenaar meer gaat bewegen voor een 
gezond leven. 
 
Planning 
Er worden een aantal sessies georganiseerd, zowel intern als 
extern. Vanwege de coronacrises is nu nog niet duidelijk 
wanneer deze georganiseerd worden, hierover horen jullie 
hopelijk binnenkort meer. 
 
Het proces met het SEC zal in april 2021 afgerond worden 
(planning onder voorbehoud vanwege corona).  Doelstelling is 
vervolgens om bij de Algemene Ledenvergadering van 2021 
het nieuwe beleidsplan te laten vaststellen door de leden. 
 
Wil je meer weten en/of meehelpen aan dit plan! Neem dan 
contact op met Jan-Thijs Ouwens of Ivo Mulders. 
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Vrijheid 
 
Bij het schrijven van dit stukje zitten we alweer een hele tijd 
in de coronacrisis. Het alternatieve Songfestival is net achter 
de rug. Na een tijd vol beperkingen, waarbij we nergens 
naartoe konden en moesten aanhoren hoe veel mensen 
gebukt gaan onder de gevolgen van deze crisis, zijn de eerste 
versoepelingen al aangekondigd. Gelukkig waren er mensen 
die het één en ander georganiseerd hebben, om weer een 
beetje kleur in de straten te geven, zodat iedereen er thuis 
goed van kon genieten.  
 
Ook leden van de voetbalclub hadden iets georganiseerd en 
wel een prachtige bingo. Dankzij deze online bingo konden 
we elkaar weer zien en schik hebben met elkaar, daar waar 
dit op het voetbalveld niet kon. Ondertussen is ons verteld 
dat we niet gedegradeerd zijn en weer in de zelfde klasse 
kunnen aantreden. Misschien dat we 
dit in de toekomst nog in alle vrijheid 
kunnen vieren. En ik hoop dat we de 
gelegenheid aanpakken om tegen 
verschillende clubs revanche te 
nemen, omdat het vaak niet nodig 
was om punten te verliezen. De 
opbrengst van de online bingo wordt 
besteed aan het 75-jarige bestaan 
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van Ulysses. Ik hoop dat het een prachtig feest zal worden, 
wat we in alle vrijheid kunnen beleven. 
Maar zover is het nog lang niet, we zitten nog steeds in een 
beperkte samenleving. Deze coronacrisis zorgt er onder 
andere voor dat als je een dierbare verliest, je geen afscheid 
kunt nemen zoals je dat graag zou willen. Vanaf deze plek wil 
ik deze mensen condoleren en sterkte wensen met hun grote 
verlies. 
 
Als ik even het één en ander op mezelf mag betrekken: wij 
hebben, bij ons thuis, ons pap op de laatste dag van Carnaval 
moeten verliezen. Gelukkig hebben wij een mooi afscheid 
gehad, wat voor ons pap waardig was. Wij zijn hier ook zeer 
dankbaar voor. Na een tijd vol zorg, verpleging en steeds 
meer thuisblijven, kreeg ik weer meer tijd om eruit te gaan 
naar alle dingen waar ik graag naartoe ging. Helaas kwam de 
coronacrisis en bleef ik beperkt in mijn bewegingsvrijheid. 
Gelukkig, dankzij steun van iedereen, is het gelukt om alles 
een plaatsje te geven en om weer door te gaan. Ik wil 
iedereen hartelijk bedanken voor de steun die mochten 
ontvangen. 
 
Op naar betere tijden in VRIJHEID. 
Groeten, dun Dikke Supporter 
 

 
 
  
 


