
 
 

1 
 

  



 
 

2 
 

  

 
 

 

 

Voetbalnieuws van Ulysses en VITA 

Seizoen 2020-2021 | Editie 4 
 

Correspondentieadres 

Elzenstraat 37 

Megen 
 

 

Redactie 

Anouk Loeffen 

Julia van Schijndel 

 

 

 

 www.twitter.com/rksvulysses

 www.facebook.com/rksvulysses 

www.instagram.com/rksvulysses 

 

  
Inleveren kopij Odyssee via 
odysseeulysses@gmail.com  

mailto:odysseeulysses@gmail.com
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwxszbqZDdAhWDIVAKHe7SBs8QjRx6BAgBEAU&url=http://diylogodesigns.com/blog/instagram-logo/&psig=AOvVaw2epP1Khxvwr2ATdfXLSB8-&ust=1535565537313150
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbocTFqpDdAhUSb1AKHaoeDs0QjRx6BAgBEAU&url=https://en.wikipedia.org/wiki/File:Facebook_logo_(square).png&psig=AOvVaw3JAv0YvxbNZ5I2Ay3TSEDT&ust=1535565804276616
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjtvvfXqpDdAhWPbFAKHTO6AQkQjRx6BAgBEAU&url=https://logos-download.com/169-twitter-logo-download.html&psig=AOvVaw1zUpiwH8AHQM0GICJ7Wvxr&ust=1535565844429418


 
 

3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wie-wat-waar      4 
Vacatures      6 
Contributie      7 
Voorwoord van de voorzitter    9 
Wist je dat      11 
Verslag van de Jeugdvoetbaldag   13 
Een heuse Feyenoord clinic bij Ulysses   15 
Alles over de nieuwe bestuursleden Laura en Marco 17 
Eén tweetje met Sander Brocks    19 
Eén tweetje met Cato de Graauw   22 
Column ‘De Dikke Supporter’    24 
 

 

 



 
 

4 
 

 

 

 

 
Voorzitter  
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06 – 31764346 
ivo_mulders_54@hotmail.com 
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Seniorencoördinator 
Ralph Vestering, Kolper 10, Megen 
06 – 36396165 
ralph.vestering@gmail.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, 

 
Seizoen 2020/2021 zit erop. Een seizoen waarin net een 
handjevol wedstrijden op competitieniveau is gespeeld. Laten 
we hopen dat corona snel wegwaait, de cijfers zien er 
inmiddels goed uit. Hopelijk kunnen we dan vanaf augustus 
eindelijk weer volle bak aan de gang met wedstrijden, 
trainingen en evenementen.  

Gelukkig zijn er nog dingen die wel door gaan. Met 
Hemelvaart was er meer dan geslaagde VITA-jeugdvoetbaldag 
en op 5 juni komt Feyenoord voetballes geven in Megen. 
Verder is er gelukkig inmiddels ook weer volop getraind, 
zodat iedereen toch lekker fit bleef. Vanuit het hele bestuur 
onze complimenten voor iedereen die dit mogelijk gemaakt 
hebben. Daarnaast zijn ook vele dagelijkse zaken gelukkig 
gewoon doorgegaan. Onze accommodatie ziet er nog steeds 
spik en span uit door onze trouwe vrijwilligers, de elftal-
indelingen zijn grotendeels weer opgesteld, nieuwe 
sponsoren melden zich zelfs in deze tijden aan bij onze club 
en ook hebben we nauwelijks opzeggingen gehad vanuit de 
leden. Daardoor hebben we nagenoeg elke maand onze 
kosten kunnen betalen. Ik heb het al vaker verwoord, maar 
het kan niet vaak genoeg: daar zijn we jullie enorm dankbaar 
voor! 

Dankzij de steunpakketten van de overheid zijn we de 
coronacrisis goed doorgekomen, maar nu is het wel echt 
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weer tijd dat er wedstrijden met kantinebezoek mogen 
plaatsvinden.  

 
Jullie hebben het misschien al meegekregen, maar we krijgen 
twee wisselingen in het bestuur deze zomer. Ferry Witsiers en 
Hein de Leeuw gaan ons na vele jaren inzet helaas verlaten, 
maar gelukkig blijven ze op andere gebieden betrokken bij de 
club. We zijn erg blij dat we al snel twee opvolgers hebben 
gevonden: Laura Schaffers en Marco van Schijndel. Hierover 
meer verderop in deze Odyssee. 

Wat een tijd geleden ook in de krant stond: de 
nieuwbouwplannen van de basisscholen Megen, Haren en 
Macharen. Ik ben in de afgelopen periode vaak bevraagd of ik 
al meer weet over de precieze locatie, maar ik weet net 
zoveel als het krantenartikel. Wel hebben we als bestuur, 
samen met het bestuur van SBV, bij de gemeente aangegeven 
dat wij als voetbalclubs graag aansluiten bij de gesprekken. 
Dit om de mogelijkheden te onderzoeken voor een nieuw 
sportpark. Mocht deze kans zich voordoen, dan willen we de 
fusieplannen met SBV nieuw leven inblazen. We zijn ons nog 
ten volle bewust van de uitslag van de Algemene 
Ledenvergadering in 2019, maar dit geeft toch een ander 
perspectief. Maar hierbij geldt nog altijd: jullie hebben als 
leden de laatste stem! Hopelijk kunnen we hier in het nieuwe 
seizoen een vervolg aan geven. 

Ik wil jullie via deze weg een hele fijne zomervakantie wensen 
en ik zie jullie allemaal graag fit en vol goede zin terug in het 
nieuwe seizoen. Blijf gezond! 

Ivo 
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… de zomerstop alweer is begonnen? Zo’n coronajaar gaat 

snel voorbij! 

… de dames elke training een Buikspier Kwartier hebben? Zo 

trainen ze, op speciale matjes, hun hele lichaam. 

… Stichting Jeugdbelangen ook weer lekker aan de gang is? 

Verder zijn zij al druk bezig voor het Jeugdkamp. Als deze niet 

door kan gaan in Vorstenbosch door de maatregelen, 

organiseren ze weer drie activiteitendagen op ons sportpark. 

  



 
 

12 
 

 

 

  



 
 

13 
 

Op vrijdag 14 mei 2021 was het zover: de Jeugdvoetbaldag. 

Helaas konden we door de coronamaatregelen nog geen 

regulier kamp organiseren, maar we hebben er alsnog een 

geweldige dag van gemaakt! 

Het was niet toegestaan als ouder/verzorger om de 

Jeugvoetbaldag te bezoeken. Daarnaast hadden we dit jaar 

ook geen leiders en spelleiders. Dus, alleen de kinderen, 

organisatie en de kookstaf. Op deze manier hielden we het 

veilig en verantwoord voor iedereen. De oudste kinderen 

waren captain van hun team en hebben de kleinste 

deelnemers perfect onder hun hoede genomen. 

Complimenten! 

Ongeveer zeventig kinderen van SV VITA deden mee en 

hielden zich bezig met: voetballen, penalty's nemen, spellen 

en nog veel meer gezelligheid! Met als grote winnaar: TEAM 

ROZE! 

Op de volgende bladzijde vind je een fotocollage die de dag 

perfect samenvat. 
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Op 5 juni aanstaande komt de Feyenoord Soccer School naar 
Megen. Op het terrein van Ulysses kunnen kinderen tot 15 
jaar een middag lang deelnemen aan trainingen. Deze zijn 
verzorgd door trainers van de Feyenoord Soccer School, 
waaronder minimaal een oud speler. Deze trainingen zijn 
gestoeld op de methodes die binnen Feyenoord en haar 
jeugdopleiding worden gebruikt. 
 
Omdat onze spelers dit seizoen nauwelijks tot het spelen van 
wedstrijden zijn toegekomen, zagen wij als bestuur van VITA 
in dat we - binnen alle beperkingen - iets moesten doen om 
de spelers gemotiveerd te houden voor het mooie 
voetbalspel. Zo is er een onderlinge competitie gehouden in 
de JO-14 en was er een Techniektraining voor alle leden. Ook 
was het goed dat de organisatie van het Jeugdvoetbalkamp 
dit jaar een Jeugdvoetbaldag organiseerde. De clinic verzorgd 
door Feyenoord is een mooie kers op deze coronataart. 
 
De contacten met Feyenoord dateren al van enige tijd 
geleden. Als Feyenoorder in hart en nieren leek het mij als 
voorzitter van VITA leuk om een keer een tweedaags 
Feyenoord Voetbalkamp naar Megen te halen. Om te kijken 
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of een dergelijk evenement levensvatbaar is, stelde 
Feyenoord voor om te beginnen met een clinic. Door COVID-
19 viel alles mooi in elkaar en kunnen we nu dus iets extra’s 
bieden aan onze leden, maar ook niet-leden: inschrijving staat 
namelijk open voor iedereen. 
 
Na enkele dagen waren al 54 van de 80 plaatsen gevuld. Het 
ziet er dus naar uit dat we een mooie opkomst kunnen 
noteren. Hopelijk kunnen we op 5 juni ook de nodige 
belangstellenden verwelkomen op ons sportpark. Dan kunnen 
ze kennis maken met Feyenoord, maar vooral de gezelligheid 
van VITA en Ulysses. Het zou leuk zijn wanneer nog meer 
kinderen uit Haren, Megen en omgeving onze club komen 
versterken en volgend jaar kunnen beginnen aan een normaal 
voetbalseizoen. 
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We hebben goed nieuws! De opvolgers van Hein en Ferry zijn 

bekend: niemand minder dan Laura Schaffers en Marco van 

Schijndel komen het bestuur versterken! 

Marco zal volgend seizoen de taken van de 

seniorencoördinator op zich nemen. Marco is al sinds jaar en 

dag betrokken bij de voetbalclub op meerdere posities 

(jeugdleider, jeugdvoetbalkamp etc.) en brengt dus een hoop 

ervaring mee. 

Laura gaat een hele nieuwe functie vervullen, namelijk die 

van vrijwilligerscoördinator. We willen graag de afstand 

tussen bestuur en vrijwilligers verkleinen en daar is Laura de 

ideale persoon voor. Hoe de functie er precies uit komt te 

zien, dat gaan we de komende maanden bepalen. 

Dit betekent dat er géén nieuwe jeugdcoördinator in het 

hoofdbestuur van Ulysses komt. Gelukkig blijft Ferry 

onderdeel van het jeugdbestuur VITA, waar de meeste 

besluitvorming over de jeugd al plaatsvindt. Als hoofdbestuur 

houden we de lijntjes kort met Ferry en VITA, dus konden we 

kiezen voor aan andere invulling in het bestuur. 
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Uiteraard moeten Laura en Marco nog officieel benoemd 

worden door de Algemene Ledenvergadering in september. 

Dan ziet het bestuur er vanaf deze zomer als volgt uit: 

• Ivo Mulders – Voorzitter 

• Jan-Thijs Ouwens – Secretaris 

• Yannick Kiffen – Penningmeester 

• Laura Schaffers – Vrijwilligerscoördinator 

• Marco van Schijndel – Seniorencoördinator 

• Ralph Vestering – Kantinebeheerder 

• René Hermans – Accommodatie en materialen 

Tot deze zomer is Hein de Leeuw nog kantinebeheerder en 

Ralph seniorencoördinator. 

Wij zijn erg blij met de versterkingen van Laura en Marco en 

wensen hen veel succes in hun nieuwe rol! 
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Wat is je leeftijd? Ik ben 21 jaar oud. 

Wat is je studie/beroep? Momenteel werk ik als 

pakketbezorger, maar vanaf augustus ga ik Militaire 

bedrijfswetenschappen studeren op de Koninklijke militaire 

academie in Breda. 

Wat is je voetbalverleden (hoe ben je bij Ulysses terecht 

gekomen)? Ik heb mijn hele jeugd bij O.s.s.20 gevoetbald, 

totdat ik in 2018 mijn voorste kruisband afscheurde. Hierna 

heb ik tot begin van dit seizoen niet meer gevoetbald. 

Wat zijn/waren jouw kwaliteiten als speler/speelster? Mijn 

snelheid, diepgang en loopvermogen. 

Op welke manier ben je nog meer betrokken bij 

Ulysses/VITA? Ik heb in de afgelopen jaren zowel de JO-13 als 

de JO-14 van VITA een jaartje getraind. 

Waar kun je je vreselijk aan ergeren tijdens een training of 

wedstrijd? Wanneer andere de bal niet afspelen of zich niet 

100% inzetten. 
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Wat maakt Ulysses jouw club? Oftewel, wat vind je mooi 

aan Ulysses? Lastig om te zeggen in zo’n korte tijd, maar ik 

denk toch wel de gezelligheid en gastvrijheid. 

Wie is je favoriete speler/speelster binnen Ulysses? Ik heb er 

niet specifiek één, maar er zijn verschillende gasten binnen 

Ulysses die een bal goed kunnen raken. 

Wat is je favoriete professionele voetbalclub? PSV 

Eindhoven 

Wie is je favoriete professionele speler/speelster? Frenkie 

de Jong 

Wedstrijd of derde helft? 100% wedstrijd 
 
Panini kip of panini salami? Panini kip 
 
Sponsortoernooi of Jeugdvoetbalkamp? Sponsortoernooi 
 
Eerste helft spelen of tweede helft spelen? Eerste helft 
spelen 
 
Met of zonder slidingbroekje? Met 
slidingbroekje 
 
Pokertoernooi of darttoernooi? 
Pokertoernooi 
 
Keiendonkersplein of Lulboompop? - 
 
Bij elk schot een harde scheet laten of 
confetti overgeven als iemand scoort? 
Confetti overgeven wanneer iemand scoort. 
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Wat is je leeftijd? 6 jaar 

Weet je al wat je later wil worden? Ik zit nu nog in groep 3 

van de basisschool, maar ik wil later graag studeren om 

juffrouw te worden. 

Heb je een bijbaan? Zo ja, wat doe je? Nee, daar ben ik nog 

te klein voor. 

Wat zijn je hobby’s? Voetbal, zwemmen, en naar de speeltuin 

gaan. 

In welke teams heb je allemaal 

gespeeld? JO7 

Op welke positie speel je? Ik heb nog 

geen wedstrijd kunnen spelen, maar 

ik loop overal. 

Wat zijn jouw kwaliteiten als speler? 

Goals maken 

Ben je al een keer kampioen 

geworden? Nee 
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Waar kun je heel erg om lachen tijdens een training of 

wedstrijd? Als er iemand valt, niet te hard natuurlijk. 

Wat vind je het allerbelangrijkst bij een wedstrijd? Goed 

overspelen 

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

van der Wolk, die nu toevallig naast me zit ;-) 

Wat is je favoriete professionele voetbalclub? PSV 

Wie is je favoriete professionele speler/speelster? Denzel 

Dumfries 
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Balans en vertrouwen 

Zo aan het eind van een seizoen zou je de balans op kunnen 
maken over hoe we als club gepresteerd zouden kunnen 
hebben. We weten met ons allen al veel te lang dat we een 
verloren seizoen hebben door moeten maken. Verloren, in de 
zin van een leegte die we niet hebben mogen invullen met 
voetbalprestaties. Plus, alles wat daaraan vast hangt. 

Gelukkig mocht er op een gegeven moment wel getraind 
worden en vooral voor de jeugdspelers was dit een positieve 
wending. Zo kwam iedereen weer een beetje uit de 
lockdown. 

Ook de senioren mochten weer gaan 
trainen en wisten dit op een positieve 
manier in te vullen. De selectie mocht op 
een gegeven moment weer voltallig 
trainen, ook met de spelers die ouder 
waren dan 27 jaar. Ze hebben op de 
laatste trainingsavond het seizoen nog 
op een feestelijke manier af kunnen sluiten. 

Voor de jeugdspelers is er nog een Jeugdvoetbaldag 
georganiseerd. Op gepaste wijze mochten alleen de 
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deelnemers, de organisatie en kookstaf een leuke dag 
beleven op het sportpark. Ze troffen daarbij prachtig weer. 

De sporters die ons sportpark kleurrijk opfleuren met hun 
fitness en outdooroefeningen, mochten gelukkig ook weer 
aan de slag. Dit alles begeleid met prachtige en soms 
bijzondere muziek. 

Dit zijn op dit moment de kleine lichtpuntjes waar we het 
mee moeten doen. Maar met die kleine lichtpuntjes kunnen 
we een groter licht zien aan het eind van de tunnel. Nu het 
kabinet steeds meer groen licht geeft en meer gelegenheden 
open mogen, moeten we er vertrouwen in hebben dat we 
weer langzaam naar het gewone normaal terug kunnen. 

Dit zal nog wel met de nodige maatregelen gepaard gaan. Als 
we nog het nodige geduld hebben, moet het lukken om het 
volgende seizoen weer normaal aan een gewone competitie 
te kunnen beginnen. Met supporters aan de kant en daarna 
met een pilsje in hand, weer genieten van alles wat onze club 
te bieden heeft. 

Op een andere manier heb ik ook vertrouwen in de toekomst 
van onze club, omdat ons meedenkcommite al een paar keer 
een overleg heeft gehad (online). Als hier straks concrete 
plannen uit komen dan denk ik dat er over de hele breedte 
binnen onze club verbeteringen zullen plaatsvinden. 

Verder rest het mij nog om u veel kijkplezier te wensen met 
het EK voetbal. En na de vakantie weer gezond en wel 
aanwezig op het sportpark.  

Ik groet u vriendelijk, 
DUN DIKKE SUPPORTER 


