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

Secretaris & Ledenadministratie 
Jan-Thijs Ouwens, Molenstraat 1, Megen 
06 - 21138696 
secretaris@rksvulysses.nl 
 
Penningmeester 
Yannick Kiffen, Kolper 24, Megen 
06 – 30238451 
ykiffen@xs4all.nl 
 
Seniorencoördinator 
Ralph Vestering, Kolper 10, Megen 
06 – 36396165 
ralph.vestering@gmail.com 
 
Jeugdcoördinator 
Ferry Witsiers, Elzenstraat 76, Megen 
06 – 25288195 
ferrywitsiers.fw@gmail.com 
 
Kantinebeheer 
Hein de Leeuw, Acaciastraat 10, Megen 



 
 

5 
 

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 
 
Sponsorcommissie 
Ivo Mulders, Bernhardstraat 6, Megen  
06 – 31764346 
ivo_mulders_54@hotmail.com 
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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 accommodatie-team (René Hermans) 
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 per maand 

 

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  €  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, 
 
Graag had ik mijn voorwoord van de Odyssee in december 
een positieve opvolger willen geven voor wat betreft het 
huidige voetbalseizoen. Dat zit er helaas niet in. Op het 
moment van schrijven (18-02) is duidelijk dat de competities 
voor alle elftallen niet meer hervat worden. Eerst stond de 
competitie voor het 1e nog op losse schroeven, maar 
inmiddels is ook duidelijk dat Ulysses 1 geen competitie meer 
zal voetballen.. Een alternatief dat de KNVB bedacht heeft, is 
de zogenaamde Regiocup. Een toernooi tegen teams in je 
directe omgeving om toch nog iets van wedstrijdelement te 
creëren. Maar ik heb hier eerlijk gezegd een hard hoofd in als 
je kijkt naar de besmettingscijfers. We wachten af. 
 
Ik hoop dat jullie in januari allemaal de mail hebben 
ontvangen namens het bestuur. Dit compliment komt jullie 
namelijk allemaal toe! Mocht je niks ontvangen hebben, meld 
jezelf dan bij onze secretaris Jan-Thijs Ouwens. Tegenwoordig 
gaat het allemaal digitaal bij Ulysses. Mocht je daar moeite 
mee hebben, dan zijn we zeker bereid om mee te denken. 
 
We hebben inmiddels drie sessies vanuit het SEC achter de 
rug. Inspirerende sessies, waaruit vele goede ideeën naar 
voren zijn gekomen, zowel vanuit onze leden als van andere 
verenigingen en inwoners uit Megen. We gaan ermee verder: 
enkele van jullie zijn benaderd om deel te nemen aan een 
werkgroep, waarin we gaan denken over het heden en de 
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toekomst van de club. Maar ook gaan we verdere 
toenadering en samenwerking zoeken met andere 
verenigingen in Megen. Als Ulysses zijn we ervan overtuigd 
dat we naast een vitale club ook een vitaal verenigingsleven 
in Megen moeten hebben. Kansen en knelpunten pak je 
samen makkelijker aan dan wanneer je er alleen voor staat. 
Binnenkort gaan we hierover met de Rabobank in gesprek en 
ook is er een vervolgoverleg geweest met de Dorpsraad en 
Acropolis. Mocht je meer informatie willen of wil je ook in de 
werkgroep? Meld jezelf dan bij Jan-Thijs of bij mij. En als 
kleine stimulans voor ons project: we hebben de Osse 
Sportaward gewonnen! Erg tof om te zien dat we er in de 
gemeente Oss goed op staan en een bevestiging dat we op de 
goede weg zijn. Onze inzending staat op de website, 
complimenten aan Julia voor het filmen en de montage! 
 
We krijgen deze zomer te maken met enkele verschuivingen 
in het bestuur. Nadat we afgelopen zomer al afscheid hebben 
genomen van Stefan van de Camp, nemen we aankomende 
zomerstop afscheid van maar liefst twee ervaren 
bestuursleden. Op de website vind je hier alles over. 
Persoonlijk snap ik de keuze en is het goed als er na een 
aantal jaar weer vers bloed in het bestuur komt, maar het 
blijft altijd erg jammer als er ervaring stopt. En vind maar 
eens nieuwe bestuursleden…. Daar werken we hard aan, 
hopelijk brengen we jullie binnenkort meer nieuws hierover. 
 
Sluit ik af met de hoop dat we voor de zomerstop elkaar nog 
een keer op het sportpark kunnen zien, maar vooral: blijf 
gezond! 
 
Sportieve groet, 
Ivo Mulders  
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… als je jonger bent dan 27 jaar, je vanaf woensdag 3 maart 

weer mag gaan trainen? 

… de organisatie van het Jeugdvoetbalkamp druk aan het 

zoeken is naar een coronaproof alternatief? 

… Mirjam met Studio Slank & Fit nog steeds verschillende 

trainingen aanbiedt? Je kunt zelfs nog, volgens de regels, op 

het sportpark sporten. Lekker in de buitenlucht! 

… de JO13 en JO14 onderling elke week toernooitjes houden? 

De kinderen zijn verdeeld over Manchester United, Chelsea, 

Tottenham Hotspur en Liverpool en gaan wekelijks de strijd 

met elkaar aan in de ‘Premier League’. 

… vanaf donderdag 4 maart de jongens van JO19-1 met de 

selectie gaan meetrainen? Elke donderdag gaan ze aan de 

slag met Manfred, Remy en de mannen van Ulysses 1 en 2.  
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In de vorige Odyssee stonden drie verschillende spelletjes. 

Hieronder de antwoorden, is het jou gelukt? 

Woordzoeker 

Donderjagers 

Anagrammen 

• Ivo Mulders  

• Joep Wolf 

• Willem Brouwer  

• Peter Hol 

• Manfred van Erp 

• Tina van Eldijk 

• Dirk de Bont 

• Sven Rietveld 

• Robert-Jan Stegeman 

• Erik van Orsouw 

Rebus 

Ulysses bestaat vijfenzeventig jaar! 
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Op woensdag 24 februari 2021 zette de KNVB een streep 

door competitie voetbal in de categorie A. 

De KNVB schrapt de competitie i.v.m. corona. Competities in 

het amateurvoetbal voor senioren liggen er nu definitief uit. 

Het besluit geldt voor de senioren competities veldvoetbal in 

de categorie A. Daar valt ons eerste elftal onder. Doordat de 

competities niet worden hervat, zal er geen promotie en 

degradatie plaatsvinden. Dat betekent dat Ulysses ook 

volgend seizoen weer gaat spelen in de 4e klasse. Voor de 

jeugd in de categorie A blijven de opties open. 

De jeugd uitkomend in de categorie A en de competitie onder 

de 23 jaar kunnen hoop blijven houden op hervatting. Onder 

de 23 jaar moet wel gestart worden op 10/11 april. Die van de 

jeugd op 17/18 april. De KNVB laat de opties open om de 

jeugd zoveel mogelijk te laten voetballen, zodra dat weer kan. 

Ons eerste elftal kan doorstromen naar de KNVB Regiocup. 

Dit worden dan wedstrijden op vriendschappelijk basis. 

In zo’n Regiocup kan bijvoorbeeld gespeeld worden tegen: 

NLC‘03, Herpinia, Vesta, Ulysses, Achilles Reek, EGS, Gassel en 

Festilent. Allemaal leuke derby’s. Met (hopelijk) veel publiek, 

goed voor de kantine, alles op fietsafstand en in de mooiste 

periode van het jaar om te voetballen: april, mei en juni. Ook 
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lagere elftallen kunnen zich inschrijven om tegen bekende 

tegenstanders te voetballen in de Regiocup. 

We wachten af. 

Sportgroet, 

Jos van Orsouw 

24 februari 2021. 
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Wat is je leeftijd? Ik ben 34. 

 

Wat is je studie/beroep? Ik ben implementatie consultant bij 

Planon, een softwarebedrijf. 

 

Wat is je voetbalverleden? Ik ben al sinds de F-jes te vinden 

op d’n Heuvel. Ik herinner me onder andere nog de speciale 

één op één trainingen van Frans van Orsouw, die wilde dat ik 

harder werd in duels en meer (nuttige) overtredingen durfde 

te maken. Dus ging Frans dribbelen en dan moest ik hem een 

schouderduw geven of een sliding op hem maken. Heeft 

helaas weinig effect gehad want ik ben nog steeds niet van de 

duels.       

 

Wat zijn/waren jouw kwaliteiten als speler? Mijn sterkste 

kant is denk ik het spel verdelen, dat balletje nét tussen de 

verdediging door passen. En panna’s uitdelen natuurlijk, 

heerlijk! 

 

Op welke manier ben je nog meer betrokken bij 

Ulysses/VITA? In een ver verleden heb ik nog ooit de Ulysses 

sportquiz georganiseerd, maar daarna is het vooral bij 

kantine-omzet genereren gebleven. 
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Waar kun je je vreselijk aan ergeren tijdens een training of 
wedstrijd? Meestal maak ik me niet zo druk, maar soms sta je 
beter te voetballen dan de tegenstander en dan maken ze 
zo’n lullige goal. Dat kan wel heel frustrerend zijn! 
 
Wat maakt Ulysses jouw club? Oftewel, wat vind je mooi 
aan Ulysses? Dé dorpsclub, “iedereen” uit Megen op één plek 
bij elkaar zien, lekker sportief bezig zijn en vooral veel 
gezelligheid! 
 
Wie is je favoriete speler/speelster binnen Ulysses? Oei, 
even denken! Er zijn jongens die we tot de beste voetballers 
kunnen rekenen, zoals Paul van Lith en Willem Brouwer, maar 
ik ben zelf meer van het tikkie-takkie voetbal. Dus ik blijf 
binnen de family en ga voor ons Cas, die voelt mijn hakkies en 
één-tweetjes het beste aan als we in hetzelfde team zitten. 
 
Wat is je favoriete professionele voetbalclub? Ik volg al 
langer dan 20 jaar het voetbal niet meer, maar vroeger was ik 
voor Feyenoord (Larsson, van Gobbel, Kiprich, lang geleden) 
dus als ik moet kiezen ga ik voor Feyenoord. 
 
Wie is je favoriete professionele speler/speelster? Frenkie 
de Jong, perfecte balletjes met buitenkant rechts geven en 
gewoon lekker normaal blijven doen. 
 
Wedstrijd of derde helft? Ik vind het 
heerlijk om een balletje te trappen en 
sportief bezig te zijn, maar uiteindelijk 
gaat voetbal toch vooral om het 
sociale aspect. Nou is mijn derde helft 
wel een stuk korter geworden sinds ik 
vader ben (3,5 jaar alweer), maar 
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desondanks verkies ik dat wel boven de wedstrijd! 
 
Panini kip of panini salami? Sowieso geen salami dus panini 
kip! 
 
Sponsortoernooi of Jeugdvoetbalkamp? Oei, voor Lena en 
Rosa (en nummer 3 die op komst is) kies ik natuurlijk 
Jeugdvoetbalkamp en daar heb ik ook hele leuke 
herinneringen aan. Voor mezelf kies ik toch het gezellige 
sponsortoernooi. 
 
Eerste helft spelen of tweede helft spelen? Eerste helft 
spelen! Ik ben namelijk wel eens in de tweede helft ingevallen 
bij het eerste met een 0-8 achterstand en dan zei de trainer 
“Probeer maar wat acties te maken”. Ja, succes ermee… 
 
Met of zonder slidingbroekje? Zonder! Ik maak nooit slidings, 
dus daar heb ik ook geen broekje voor nodig. 
 
Pokertoernooi of darttoernooi? Ik kan het beide niet, maar 
darten lijkt me gezelliger. 
 
Keiendonkersplein of Lulboompop? Het Keiendonkersplein! 
Lulboompop is ook super gezellig maar ik ben niet zo van de 
rockmuziek, dus liever wat carnavalshitjes. 
 
Bij elk schot een harde scheet laten of confetti overgeven als 
iemand scoort? Haha creatief hoor, confetti overgeven lijkt 
me wel leuk!  
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Wat is je leeftijd? Ik ben 18 jaar oud. 

Weet je al wat je later wil worden? Ik studeer ‘Coördinator 

Sport en Bewegingsagogie‘ op ROC de Leijgraaf in Oss. Ik zit 

nu in mijn tweede leerjaar. Volgend jaar studeer ik af en ga 

hopelijk een studie Ergotherapie volgen op HBO niveau. 

Heb je een bijbaan? Zo ja, wat doe je? Ja, ik heb een bijbaan. 

Een paar keer in de week ga ik de koeien melken op een 

melkveehouderij bij mij op de hoek. Het zijn ongeveer 300 

koeien die gemolken moeten worden. 

Wat zijn je hobby’s? Mijn hobby’s zijn voetballen, skiën, 

snowboarden, chillen met vrienden en vriendinnen. 

In welke teams heb je allemaal gespeeld? Ik 

voetbal al van kleins af aan. Zodra het mocht 

ben ik gestart in, toen nog de zo geheten, mini 

F. En zo ging ik elk jaar weer naar een nieuw 

opvolgend team. De eerste aantal jaren in een 

gemengd team, later naar de meisjes en nu 

speel in de MO-19 oftewel Meiden onder 19. 

Op welke positie speel je? Heel lang heb ik 

mid-mid gespeeld, maar nu ben ik aanvallende 

middenvelder. 
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Wat zijn jouw kwaliteiten als speler? Jeetje dat is moeilijk te 

zeggen van jezelf. Maar dan denk dat ik heel goed het spel 

kan overzien en technisch gezien het goed kan afmaken. 

Ben je al een keer kampioen geworden? Ja, al regelmatig. 

We zijn als meisjes team ook een keer bekerkampioen 

geworden van de regio. Dat was wel speciaal. 

Waar kun je heel erg om lachen tijdens een training of 

wedstrijd? Het meeste kan ik lachen om de gezelligheid op de 

training en om de blunders die soms gemaakt worden, ook 

van mezelf. 

Wat vind je het allerbelangrijkst bij een wedstrijd? Dat er 

goed samenspel is en we elkaar kunnen versterken tijdens de 

wedstrijd. 

Wie is je favoriete speler/speelster van Ulysses/VITA? Dat 

kan ik echt zo niet zeggen. Iedere speler heeft zijn eigen 

kwaliteiten, laten we het daar op houden. 

Wat is je favoriete professionele voetbalclub? PSV 

Eindhoven 

Wie is je favoriete professionele speler/speelster? Lieke 

Martens 
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Blijven kijken naar de toekomst. 

Bij het schrijven van dit stukje is het alweer een jaar geleden 

dat ons pap is overleden. Als je zo terugkijkt is dit jaar heel 

snel voorbij gegaan. Dit betekent ook dat het een jaar is 

geleden, dat we in Nederland met corona te maken kregen. 

We weten allemaal hoe het afgelopen jaar is verlopen. 

In de zomer mochten we nog op gepaste 

wijze op een terrasje zitten, maar daarna is 

het weer snel de verkeerde kant op gegaan. 

Als voetbal vereniging weten we volgens mij 

nog het hoofd boven water te houden, 

maar we willen weer bij elkaar komen. Om 

samen te genieten van alles wat onze club 

te bieden heeft. 

In de vorige periode, waarin we nog bij elkaar konden komen, 

is er een groepje ontstaan die de club onder de loep heeft 

genomen, om te kijken waar het een en ander verbeterd zou 

kunnen worden. Dit was onder leiding van een extern bedrijf. 

Nu gaan we intern met dit groepje structureel aan de gang 

om het een en ander gestalte te geven, zodat er plannen 

gemaakt kunnen worden en deze niet op de schap blijven 
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liggen. De voorzitter zal je hier ook nog wel over inlichten. Ik 

mag hier ook aan deelnemen en het voelt goed om op deze 

manier iets te doen voor onze club. 

De afgelopen tijd realiseren we ons steeds meer hoe 

belangrijk onze club is voor de Megense gemeenschap. Ook al 

ben je niet actief als sporter, dan kan onze club alsnog 

belangrijk voor je zijn. Mensen kunnen naar D’n Heuvel 

komen en onder het genot van een hapje en een drankje van 

elkaars aanwezigheid genieten. Wanneer dit allemaal weer 

kan is nog niet duidelijk. Ik hoop dat we met zijn allen zo snel 

mogelijk gevaccineerd worden. Misschien is onze kantine een 

mooie locatie daarvoor. Kunnen we meteen een pilsje 

pakken……. 

Gegroet, 

Dun dikke supporter 

 
 
  


