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Ulysses heeft nog de onderstaande vacatures voor het
huidige en komende seizoen:
Assistent scheidsrechter 2e elftal (Ralph Vestering)
Clubscheidsrechters (Ralph Vestering)
Lid sponsorcommissie (Ivo Mulders)
Lid accommodatie-team (René Hermans)
Trainer/leider JO7 (Ferry Witsiers)
Wasman of – vrouw (Ivo Mulders)
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 2020-2021 gelden voor de leden
van Ulysses de onderstaande bedragen.
Jeugdleden t/m 11 jaar

€

9,67

Jeugdleden 12 t/m 17 jaar

€ 12,10

per maand

18 jaar en ouder, wel spelend

€ 16,98

per maand

18 jaar en ouder, niet spelend

€ 15,64

per maand

Steunend lid

€

per maand

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,
De balt rolt eindelijk weer! Op het moment dat ik dit schrijf
(15 augustus) staat Ulysses 1 aan de vooravond van haar
eerste wedstrijd in bijna vijf maanden tijd. Ook de andere
elftallen hebben inmiddels de trainingen weer opgepakt en
langzaamaan komen de eerste wedstrijden in beeld. De
overheid heeft sporten voor alle leeftijden gelukkig weer
vrijgegeven, waardoor trainingen en wedstrijden opgestart
konden worden. Hopelijk is iedereen fit voor een nieuw
seizoen. Laten we hopen dat de bal kan blijven rollen!
Inmiddels zitten we in het nieuwe seizoen, 2020-2021. Het
jaar van ons 75-jarig jubileum! Dat gaan we vieren op 11, 12
en 13 juni. Dus omcirkel dat weekend met dikke stift in je
agenda, want het belooft een mooi feest te worden. De
voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang en het belooft
veel goeds! Laten we ook hier hopen dat corona geen roet in
het eten gaat gooien.
Een paar weken terug hebben jullie een uitnodiging in de mail
ontvangen, mede namens het SEC, voor een
brainstormavond. We willen samen met de leden onze club
als het ware ontleden: wat gaat er goed en wat minder? En
hoe kunnen we dat laatste veranderen. Ik wil iedereen dan
ook met klem oproepen om je aan te melden en mee te doen
op 14 september. Hoe meer meningen/ideeën/visies we
hebben, hoe beter. We doen dit namelijk om Ulysses een
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toekomstbestendige, vitale vereniging te maken. En een goed
begin start bij onszelf. Dus ik reken op jullie. Dat geldt ook
voor de ouders van jeugdleden!
Ook hebben jullie een mail gehad over de heropening van de
kantine, ook deze moest gedwongen haar deuren sluiten
vanwege de coronacrisis. De kantine is door een aantal
vrijwilligers (dank daarvoor!) helemaal coronaproof ingericht.
We faciliteren de horeca zoveel mogelijk buiten, binnen staan
duidelijke looproutes gemarkeerd en we houden hygiëne
hoog in het vaandel. Dus als iedereen zich netjes aan de
voorschriften houdt, staat niets ons een gezellig seizoen
2020-2021 in de weg.
Hierop aanvullend wil ik graag eindigen met een serieuze
noot. Net als in de rest van Nederland, merk ik dat ook leden
van Ulysses/VITA steeds gemakzuchtiger worden in het
volgen van de richtlijnen van het RIVM. Ook ik betrap mezelf
iets te vaak op een overtreding hiervan. Mijn dringende
oproep: blijf de richtlijnen in acht nemen! Ook al hoor jij als
jongere/jongvolwassene niet bij de meest kwetsbare
personen en zal de ziekte voor jou niet direct ernstige
gevolgen hebben: neem je verantwoordelijkheid en voorkom
zo goed als het kan dat je ziek wordt en dat je anderen
besmet. Want die anderen zouden zomaar wél kwetsbaar
kunnen zijn.
Ik zie iedereen graag weer gezond op of naast het veld en op
ons terras!
Sportieve groet!
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Kun je in het kort wat over jezelf vertellen?
Ja dat lukt wel. Ik ben Remy van de Camp. Ik ben 33 jaar en
ben samen met Janneke. Formeel via een geregistreerd
partnerschap. We hebben samen twee kinderen. Ik werk in
Den Bosch bij Canon. Canon is bij de meesten bekend van de
fotocamera’s, maar ik werk aan de kant van de printers. Ik
doe voornamelijk de aanbestedingen, daar moet ik het
financiële gedeelte doen. Daar ben ik doordeweeks dus altijd
te vinden.
Mijn hobby’s zijn voetbal kijken en dingen met vrienden
doen. Dit laatste is wat te weinig voorgekomen de laatste tijd,
helaas. Daarnaast natuurlijk dingen doen met de kinderen.
Wat is jouw eigen voetbalverleden?
Ik heb zelf lang bij Ulysses gevoetbald, maar inmiddels ook
alweer een tijd niet vanwege een blessure. Ik heb tot mijn
tiende bij Ulysses in de jeugd gespeeld. Daarna van mijn
tiende tot zestiende bij TOP. Vervolgens ben ik weer terug
gegaan naar Ulysses. Hier heb ik toen gecombineerd in de A
en in het eerste gespeeld.
Dat heb ik een jaar of zes gedaan, waarna ik weer terug ben
gegaan naar TOP. Hier heb ik één jaar helemaal gemist
vanwege blessures. Daarna heb ik weer in Megen twee jaar
12

bij de senioren gespeeld, waar ik helaas weer geblesseerd
ben geraakt. Ik ben dan ook gestopt, toen was ik een jaar of
26.
Waaraan ben je geblesseerd geraakt?
De eerste keer aan mijn linker kruisband, daar ben ik ook aan
geopereerd. De tweede keer aan mijn rechter kruisband,
maar ze kwamen er eigenlijk pas laat achter dat het om mijn
kruisband ging. Ik was toen dus al een maand of vijf aan het
sukkelen met revalideren om er vervolgens weer doorheen te
zakken, weer te revalideren enzovoorts. Ik heb toen besloten
om te stoppen met voetballen. Ik heb nog wel even getennist,
maar doe nu al heel lang niks meer.
Heb je hier tijdens het training geven
geen last van?
Ik doe zelf eigenlijk niet zo veel. Ik vind
het wel lastig. Als de jongens gaan
afwerken is de verleiding groot om ook
zelf een balletje te gaan trappen. Tot
nu toe kan ik me nog wel beheersen.
Je bent de nieuwe assistent trainer van de selectie van
Ulysses. Hoe is dit zo gekomen?
Marco, jullie wel bekend, vroeg laatst of ik mee wilde doen op
donderdag bij het tweede om de trainer van het eerste te
ondersteunen. Ik vond dat wel een mooi smoesje om
iedereen wat vaker te zien en weer eens wat vaker op het
voetbalveld te zijn. Vandaar dat ik ook op dit verzoek in ben
gegaan. Ik ga dan dezelfde training die de trainer aan het
eerste geeft aan het tweede geven.
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Wat verwacht je van de spelers tijdens de trainingen?
Ik verwacht dat ze lol hebben, maar ook wel hun best gaan
doen. Ik was zelf ook altijd wel iemand die tussen de
oefeningen door met iedereen aan het kletsen en
ouwehoeren was, maar als dan de oefening begint moet het
niet zo zijn dat de ballen alle kanten op vliegen omdat iemand
zijn best niet doet. Daar ligt ook wel een rol bij ons. Als we
ervoor zorgen dat de trainingen leuk zijn zal dat ook niet aan
de orde zijn, dus dat is ook altijd een beetje een
wisselwerking.
Wat denk je dat de spelers aan jou gaan hebben als assistent
trainer?
In ieder geval wat meer
aandacht voor de groep.
Meestal is het tweede op
donderdag, zeker als de
trainer apart wil trainen,
oneerbiedig gezegd het
groepje wat er een beetje
‘aanhangt’. Juist als er dan
niemand bijstaat word je een
beetje laks en dan ga je meer
ouwehoeren. Ik denk dat door er alleen al bij te zijn iedereen
wat fanatieker zal zijn. Daarnaast hoop ik natuurlijk tips te
kunnen geven als ik zie dat er ergens iets wat beter kan.
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Heb je ook concrete dingen die je zelf hebt geleerd die je de
jongens bij wil brengen?
Het zijn vaak niet eens de moeilijke dingen, maar de simpele
dingen die je je moet aanwennen. Bijvoorbeeld als je iemand
inspeelt dat je aangeeft of er iemand in zijn rug zit. Het zijn
simpele dingen, maar als je daar continu mee bezig bent
zullen ze dat vaker uit zichzelf gaan doen. Het is ook niet de
bedoeling dat de trainer altijd alles voor blijft zeggen, maar
dat je ze leert om het zelf te gaan doen. Hoe meer je er op
dinsdag en donderdag mee bezig bent, hoe makkelijker het
op zondag zal gaan.
Ga je dan op zondag ook altijd mee met het tweede om te
leiden?
Ik denk dat ik wel veel vaker zal komen kijken, maar ik ben er
niet standaard bij, daar zijn andere mensen voor. Faas vindt
het ook leuk om te zien, dus leuk om ook eens met de kids te
komen kijken. Het is daarnaast wel fijn om niet de
verplichting te hebben om er altijd bij te zijn, want dan ben je
de halve zondag weg en kun je ook geen dingen met het gezin
doen.
Wat wil je bereiken met de selectie?
Het zou leuk zijn als er in de Odyssee komt te staan dat ze
kampioen zijn geworden. Het is in ieder geval belangrijk dat
ze weer bovenin mee gaan doen.
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Wat is je leeftijd?
Ik ben 18 jaar oud.
Wat is je studie/beroep?
Ik zit nu op 6 atheneum, op het TBL.
Wat is je voetbalverleden?
Tot mijn tweede jaar in de B heb ik bij DBV in Maasbommel
gevoetbald. Daarna ben ik bij VITA gekomen en heb ik in de B
en A gespeeld.
Wat zijn/waren jouw kwaliteiten als speler?
Ik ben vaak op tijd. Dat was het denk ik wel…
Op welke manier ben je nog meer betrokken bij
Ulysses/VITA?
Naast publieksfavoriet zorg ik ook voor een goede sfeer.
Waar kun je je vreselijk aan ergeren tijdens een training of
wedstrijd?
Dat je moe wordt.
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Wat maakt Ulysses jouw club? Oftewel, wat vind je mooi
aan Ulysses?
Dat ze Bavaria schenken in de kantine.
Wie is je favoriete speler/speelster binnen Ulysses?
Iedereen is geweldig. Ik ken nog niet iedereen even goed, dus
ik moet even een goede indruk achterlaten.
Wat is je favoriete professionele voetbalclub?
PSV natuurlijk
Wie is je favoriete professionele speler/speelster?
Mario Balotelli
Wedstrijd of derde helft?
Derde helft
Panini kip of panini salami?
Panini kip
Sponsortoernooi of
Jeugdvoetbalkamp?
Sponsortoernooi
Eerste helft spelen of tweede helft
spelen?
Eerste helft
Met of zonder slidingbroekje?
Zonder slidingbroekje
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Pokertoernooi of darttoernooi?
Pokertoernooi
Keiendonkersplein of Lulboompop?
Lulboompop!!!
Bij elk schot een harde scheet laten of confetti overgeven als
iemand scoort?
Bij elk schot een harde scheet laten
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Wat is je leeftijd?
15 jaar
Weet je al wat je later wil worden?
Ik weet nog niet wat ik later wil worden
Wat zijn je hobby’s?
Voetballen en gamen
In welke teams heb je allemaal gespeeld?
Ik heb alleen in teams van VITA gespeeld
Op welke positie speel je?
Centrale middenvelder
Wat zijn jouw kwaliteiten als speler?
Ik ben een technische speler die goede passes kan geven en
goed kan dribbelen
Ben je al een keer kampioen geworden?
Nee, nog nooit
Waar kun je heel erg om lachen tijdens een training of
wedstrijd?
Als iemand een panna tegen krijgt of gewoon een bal heel
hard mis schiet.
Wat vind je het allerbelangrijkst bij een wedstrijd?
Winnen
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Wie is je favoriete speler/speelster van Ulysses/VITA?
Ik heb geen favoriete speler
Wat is je favoriete professionele voetbalclub?
PSV Eindhoven
Wie is je favoriete professionele speler/speelster?
Donyell Malen
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Sinds dit seizoen heeft Ulysses twee
nieuwe talenten mogen
verwelkomen, beiden uit Reek. De
één is Menno Meijer, wie zich bij de
selectie van Ulysses zal voegen.

De ander, als het goed is kennen
jullie ‘m al, is Aaron van Bakel. Hij
zal Ulysses 3 gaan versterken.

Kun je wat over jezelf vertellen?
M: Mijn naam is Menno en ik ben 24 jaar. Inmiddels ben ik al
vijf jaar samen met Fay Schoenmakers. Twee jaar geleden ben
ik afgestudeerd aan de Avans Hogeschool, van de studie
Integrale Veiligheidskunde. Ik ben nu een jaar werkzaam bij
BHV.NL.
A: Mijn naam is Aaron van Bakel, 28 jaar. Geboren in Megen
en 2016 verhuisd met mijn vriendin naar Reek. Al jaren ben ik
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werkzaam bij de IBN-organisatie en ben op dit moment
Teamleider bij de IBN Kwekerijen in Uden.
Hoe ben je bij Ulysses terecht gekomen?
M: Door Fay ben ik dan ook bij Ulysses terecht gekomen.
Nadat ik twee jaartjes heb getwijfeld, heb ik er dit jaar voor
gekozen om een keer bij een andere club te spelen.
A: Vanaf de jeugd t/m 2017 altijd mogen voetballen voor
Ulysses. Gezien mijn verhuizing naar Reek was het op dat
moment het juiste besluit om daar te gaan voetballen. Wel
altijd in het achterhoofd gehouden om nog terug te keren
naar de oude clubliefde.
In welk elftal ga je voetballen?
M: Ik hoop dat ik in Ulysses 1 terecht kom.
A: Op dit moment begin ik bij ''De Legends'' oftewel het 3de
elftal.
Wat is je voetbalverleden?
M: In principe heb ik altijd bij Achilles Reek gevoetbald. In de
D'tjes heb ik ooit een keer meegelopen bij TOP Oss, maar dat
duurde niet zo lang… :)
A: Jeugd bij Ulysses, volgens mij was ik 16 toen ik overging
naar de selectie en sindsdien voornamelijk voor de selectie
uitgekomen als aanvaller bij zowel Ulysses als Achilles Reek.
Kende je al wat spelers of supporters van Ulysses?
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M: Na vijf jaar kende ik sowieso al wat jongens van de selectie
bij gezicht, maar nog niet persoonlijk. Ik kende al wel wat
vrienden van m'n schoonbroertje Nino. Inmiddels na de
eerste oefenwedstrijden is dit zeker al veranderd.
A: Ja!
Wat verwacht je van Ulysses en komend seizoen?
M: Ik verwacht heel wat gezellige voetbalmiddagen en avonden in Megen. Daarnaast denk ik dat Ulysses 1 in de top
zes terecht gaat komen.
A: Van Ulysses verwacht ik gewoon een gezellige plek waar
iedereen welkom is. Van het seizoen heb ik geen
verwachtingen, wil voornamelijk gezellig voetballen en
daarna het 1e kijken onder de gezelligheid van de supporters.
Wat kunnen we van jou verwachten?
M: Hopelijk veel basisplekken zondagmiddag om 14.30.
A: 101% inzet en misschien een doelpuntje of 1,2 als ik hem
niet af MOET leggen op JVP.
Wil je zelf nog wat kwijt aan de lezers van de Odyssee?
A: Kom gezellig kijken naar ons ''de legends'' en zie hoe mooi
het balletje rond kan gaan.
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“Met z’n allen naar de toekomst: een goed begin start bij
jezelf.” In een aantal sessies met het SEC gaan we werken
aan de toekomstbestendige vereniging. We beginnen bij
onze eigen vereniging en roepen je op om aan te sluiten op
maandag 14 september!
Graag nodigen we jullie uit voor een bijeenkomst op maandag
14 september van 19:30 tot 21:00 uur. Ulysses wil een
belangrijke functie vervullen voor zowel de leden als voor de
inwoners van Megen: we willen verbinden, ontmoeten, leren
en bewegen.
Tijdens deze avond gaan we met zoveel mogelijk leden
brainstormen over de toekomst van de vereniging. Wat gaat
er goed en willen we behouden? Wat gaat er minder goed en
willen we samen verbeteren? Deze interactieve bijeenkomst
wordt georganiseerd door het bestuur in samenwerking met
het Sport Expertise Centrum.
Ben je een voetballend lid, trainer, ouder van een jeugdspeler
of steunend lid? Super, want iedereen is welkom!
Doel van de avond
Tijdens deze avond willen we samen met jullie nieuwe ideeën
bedenken voor de toekomst van onze
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vereniging. We gaan aan de slag met verschillende vragen,
zoals ‘Waar zijn we trots op?’ en ‘Wat gaat er hier nooit
veranderen’? Jullie leren van elkaars ervaringen. De
interactieve workshop wordt verzorgd door Hans Willemsen
van het Sport Expertise Centrum.
Programma
19.30 uur: Ontvangst
19.45 uur: Opening en kennismaking
20:00 uur: Brainstormronde 1
20.30 uur: Korte pauze
20.40 uur: Brainstormronde 2
21.00 uur: Informele afsluiting
Aanmelden
Aanmelden kan per e-mail naar stef@sport-expertisecentrum.nl. Gelieve dit uiterlijk donderdag 10 september te
doen, zodat wij het programma kunnen aanpassen op het
aantal deelnemers.
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Nieuwe dingen
Het nieuwe seizoen is weer begonnen! Na de versoepelingen
van de coronamaatregelen startten de trainingen op de
oefenhoek en later ook weer op het B-veld. Onder leiding van
de nieuwe trainer Manfred van Erp, maar ook Remy van de
Camp neemt een deel van de trainingen op zich.
Omdat het vorig seizoen niet afgesloten kon worden, zijn we
niet gedegradeerd. Gelukkig zijn we nu weer aan deze kant
van de Maas ingedeeld en komen er een paar mooie derby’s
aan.
Dit seizoen hebben we een paar nieuwe
leden mogen ontvangen en beschikken
we over een bredere selectie. Het zou
mooi zijn als iedereen in een gelijke
benadering en behandeling zou krijgen.
Hierdoor ontstaan er geen scheve
gezichten in de selectie en ergernis bij
sommige supporters. Maar ik denk dat
deze trainer daar wel goed mee kan
omgaan.
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Ondertussen zijn er ook andere verenigingen actief geworden
op onze club. Het sporten en fitnessen, onder leiding van
Mirjam van de Camp en haar collega’s, is een mooie
aanvulling voor onze club. Net zoals Stichting Jeugdbelangen.
Zij hebben bij ons hun nieuwe onderkomen gevonden en
deze activiteiten vormen een mooi aangezicht.
Gezien het feit dat we nog steeds met het coronavirus te
maken hebben, moeten we proberen ons aan de regels te
houden die het bestuur in het leven heeft geroepen. Dit valt
niet mee, maar het moet toch. We moeten hier aan wennen
en tijd geven. Hierdoor kan het een plaatsje krijgen binnen de
club.
Ik denk dat het gezond is dat onze club steeds meer draagvlak
ontwikkelt voor mensen uit Megen, maar ook daarbuiten. Ik
hoop dat corona snel mag verdwijnen, zodat we er weer met
z’n allen van kunnen genieten in alle vrijheid. Die vrijheid heb
ik in de vorige Odyssee ook al aangehaald, maar er is nog niet
veel veranderd.
Jammer, maar het is niet anders.
Het is zo vanzelfsprekend, dat je vrij bent.
Kunt genieten van alle dingen die je kent.
Er even spontaan op uit.
Zonder een negatief geluid.
Genieten van de eenvoudigste dingen.
Je met vrienden en familie omringen.
Het heel gezellig maken.
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En in een feestelijke sfeer geraken.
We weten niet anders dan dit zo te beleven.
Maar van dit hebben we al veel af moeten geven.
Anderhalve meter en mondkapjes op.
Voor de vrijheid een grote strop.
Handen wassen tot schraalheid aan toe.
We zijn deze corona al heel erg moe.
Je kunt er tegen protesteren.
Maar je moet er het volgende van leren.
Zorg dat je niet vergeet.
Dat hetgeen dat bepaalt, corona heet.
Ik wens iedereen veel sterkte en vooral veel wijsheid in deze
tijd.
Gegroet,
Dun Dikke Supporter

29

