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Ulysses heeft nog de onderstaande vacatures voor het 

huidige en komende seizoen: 
 

Assistent-scheidsrechter 2e elftal (Marco van Schijndel) 
Clubscheidsrechters (Marco van Schijndel) 
Lid accommodatie-team (René Hermans) 

Wasman of – vrouw (Ivo Mulders) 
Kantinepersoneel (Ralph Vestering) → Ga voor de volledige 

vacature naar de laatste pagina van deze Odyssee! 
 

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 2021-2022 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, 
 
De bal rolt weer! Na een hele tijd wachten is dan iedereen 
echt weer begonnen met voetballen. Trainingen zijn in volle 
gang en de meeste teams hebben de eerste wedstrijden weer 
in de benen, voor de beker dan wel vriendschappelijk. Laten 
we hopen dat de maatregelen nu achter ons liggen, al komen 
er nog wel enkele uitdagingen aan ben ik bang 
(coronapaspoort in de kantine?). We zullen er alles aan doen 
om het allemaal zowel op het veld als daarnaast in goede 
banen te leiden.  
 
Daarvoor hebben we wel enkele versterkingen nodig, met 
name in de kantine en als scheidsrechter op het veld. Hier 
hebben we een serieus tekort aan. Dus ben jij, of weet jij, 
iemand die hierin een steentje bij wil dragen? Dan horen wij 
het graag. Misschien trekt het nog mensen over de streep: 
tegenover deze functies staat naast een hoop gezelligheid 
ook een financiële vergoeding. Uiteindelijk zullen we er niet 
aan ontkomen om de elftallen actief te betrekken bij het 
invullen van deze functies. Dat is bij veel verenigingen al de 
orde van de dag en ook bij Ulysses is dit onvermijdelijk. 
 
Voor mij persoonlijk geldt dat ik in de bestuursvergadering 
van september mijn afscheid heb aangekondigd als voorzitter 
van deze mooie club. Na 6 jaar vind ik het tijd worden voor 
iemand met verse ideeën en energie. We zijn ons als bestuur 
nog aan het oriënteren op een opvolger. Naast dit gegeven 
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ben ik afgelopen tijd minder op het sportpark aanwezig 
geweest en dat zal helaas de komende tijd ook nog zo zijn. 
Het leven met een baby van 10 weken oud is erg druk, ook 
heb ik te maken met trieste omstandigheden in de 
schoonfamilie. Hierdoor ben ik liever vaker thuis in de 
weekenden. Zoek daarom ook de andere bestuursleden op bij 
dringende zaken.  
 
Ik wens iedereen een heel mooi voetbalseizoen toe. Blijf fit en 
gezond en tot ziens op het veld of in de kantine! 
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… de meiden van M019 van vorig jaar nu gevoegd zijn bij de 

dames van ST SBV/Ulysses 1? 

… Ulysses 2 (@rksvulysses2) en ST SBV/Ulysses 3 

(@sbvulysses3) sinds kort een eigen Instagram account 

hebben? 

… je bij de volgende editie van de Odyssee even goed naar de 

bestuursleden moet kijken (zie pagina 4 en 5)? Er komen 

namelijk wat veranderingen binnen het bestuur aan.  
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Hoe zijn jullie bij het idee van een vriendenteam gekomen? 

We wilden als combinatie verder, niet de ene helft naar SBV 

en de andere helft naar Ulysses. Dus we gingen kijken naar de 

opties en bij een vriendenteam mochten we wel samen. 

Alleen als we genoeg mensen hadden, maar dat hadden we. 

En dit is naar mijn weten het eerste vriendenteam van 

Ulysses en VITA. Alhoewel, elk team heeft ook zijn eigen 

vriendengroepen natuurlijk, maar dit is officieel. 

 
In hoeverre ziet een vriendenteam er anders uit dan een 
gewoon team? 
We trainen ook gewoon één keer per week. Dit zal misschien 
iets minder serieus zijn, maar tijdens de wedstrijden is het 
wel echt serieus. We komen allemaal van andere clubs af en 
daarom is het wel wennen om samen te spelen nog. Want 
normaal zat je in een team waar je al van kinds af aan in 
speelde. Tot nu toe gaat het goed. 
 
Speel je dan ook alleen maar tegen andere vriendenteams? 
Nee, niet per sé. Maar er zitten wel wat vriendenteams 
tussen, want we zitten in de laagste klasse. Toch zitten daar 
dan wel veel vriendenteams tussen, omdat zij zich daarvoor 
inschrijven. Maar soms ook normale teams, die dan gewoon 
wat minder goed zijn. 
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Waar komen jullie spelers vandaan, naast Haren en Megen? 
We hebben ook nog wat spelers uit Oss, Heesch, 
Maasbommel en één iemand uit Nijmegen, die komt 
oorspronkelijk wel uit Maasbommel trouwens.  
 
Waren jullie allemaal al met z’n allen een vriendengroep van 
tevoren? Ja, we kennen elkaar allemaal goed. Een groot deel 
van ons team is al wel onze vriendengroep en een paar 
mensen zagen we meer op feestjes al. Dus wel vrienden, 
maar niet echt in de vriendgroep.  
 
En jullie teamnaam was? ST SBV/Ulysses 3, officieel. We 
noemen onszelf VITA 1 en we gaan binnenkort zelfs 
voetballen in VITA-tenues. Dus dat komt helemaal goed. 
 
Hoe gaat het tot nu toe? 
We hebben tot nu toe twee keer 2-2 gespeeld (na het 
interview verloor het team hun derde bekerwedstrijd helaas 
met 0-3). We zijn nog op zoek naar de winst. Misschien dat 
we vandaag nog een puntje kunnen pakken, maar tot nu toe 
zijn we zeker tevreden eigenlijk. Wie niet waagt, wie niet 
wint. En in de competitie verwachten we eigenlijk wel alles te 
gaan winnen. 
 
Is die gezelligheid onderling ook de kracht van jullie team? 
Ja zeker. Gewoon ‘nie mauwe’ en gewoon ertegen aan. 
Koppen op en zo zijn we gewoon tevreden over elkaar. Voor, 
tijdens en na is er altijd een goede sfeer. Tijdens de training 
ook, met de paar man die er zijn. Dan is het heel gezellig. 
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Is trainen verplicht bij jullie?  
Het is wel de bedoeling om te komen, maar iedereen heeft 
ook z’n eigen verplichtingen, werk en hobby’s. Dus het is 
lastig om dan voor iedereen een mooi moment uit te zoeken. 
 
Zoeken jullie nog iets of iemand voor jullie team? 
Ja, een vlagger zijn we altijd nog naar opzoek. Dat zeker! En 
onze keeper is nog geblesseerd, dat maakt het lastig. Dat is 
Tim, uit Maasbommel. Hij kan maar een helft voetballen en 
we zijn dan voor de tweede helft nog op zoek naar een 
keeper. Gelukkig doet er binnenkort twee weken achter 
elkaar een keeper uit Haren mee, dus dat scheelt alweer twee 
weken.  
 
Wie is de aanvoerder?  
Dat is Jack Ceelen. Ik hoop dat jullie allemaal naar onze 
wedstrijden komen kijken en dan vooral de derby tegen 
Ulysses 3! Dat is 31 oktober, dan moeten we in de competitie 
tegen hen. In Megen, om 10:00 uur. 
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De doelstellingen van dit seizoen zijn om vooral de jonge 
spelers beter te maken en om als groep te groeien. Dit zal een 
tussenjaar worden. Het is belangrijk om in dit seizoen 
proberen in de middenmoot aan te haken.  
 
De doelstelling van de groep sluit aan bij die van mij. Alleen 
de groep moet het echt gaan oppikken en de wil moet er zijn 
om altijd te willen winnen.  
 
Wij hebben een selectie die eigenlijk veel te smal is, waardoor 
we met 1 à 2 blessures - die we nu alweer hebben - meteen in 
de problemen gaan komen. Dit geldt voor het 1e elftal, maar 
zeker ook voor het 2e elftal. Als we veel blessures, uitjes en 
vriendenweekenden, etc. gaan krijgen, hebben we echt een 
groot probleem. Het zal vanuit de groep moeten komen om 
er zoveel mogelijk op zondag bij te zijn. Het is toch een 
teamsport. 
 
We willen het liefst aanvallend voetbal spelen met druk naar 
voren. Ik moet zeggen dat we dat in het eerste deel van de 
voorbereiding niet hebben gedaan. Toen hebben we meer 
vanuit de omschakeling geprobeerd te reageren op de 
tegenstander, maar dat was geen succes. Dus vanaf de eerste 
bekerwedstrijd zijn we meer druk naar voren uit gaan 
oefenen. Dit zal niet in alle wedstrijden gerealiseerd kunnen 
worden en dit zal ook aan de sterkte van de tegenstanders 
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liggen. We zullen ons erop moeten instellen dat de ene week 
de andere niet is. 
 
We moeten nog wel flink wat stappen maken: druk zetten op 
de juiste momenten, inspelen ook al zit er een man in de rug, 
meer lef tonen, op sommige momenten de bal eruit halen en 
rust in de ploeg houden. De laatste twee wedstrijden zit er al 
wat meer lijn in, waardoor we op de goede weg zijn. Ik heb er 
alle vertrouwen in. 
 
Ik ben zeer enthousiast over de groep en vooral de jonge 
mannen wat betreft de inzet en instelling en daar begint het 
toch allemaal mee. 
 
Groeten, Manfred van Erp 
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Wat is je leeftijd? 31 jaar. 

 

 

Wat is je studie/beroep? Ik werk bij Spectro BV in Oss, wij 

produceren reinigingsmiddelen. 

Wat is je voetbalverleden? Ik voetbal al van kleins af aan bij 

Ulysses. Ik heb de hele jeugd doorlopen en ben daarna naar 

de senioren gegaan. Ik heb dus elk elftal gehad behalve het 

eerste elftal, haha. 

Wat zijn jouw kwaliteiten als speler? Ik denk dat coachen 

mijn sterkste punt is. Ook ben ik niet bang om een goede 

sliding te maken. 

Op welke manier ben je nog meer betrokken bij 

Ulysses/VITA? Ik ben 2 jaar assistent training geweest bij het 

tweede elftal. Daarnaast zit ik al een jaar of 5 (kan ook langer 

zijn) bij het comité van jeugdvoetbalkamp. 

Waar kun je je vreselijk aan ergeren tijdens een training of 

wedstrijd? Middenvelders en aanvallers die niet 

meeverdedigen. 

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

aan Ulysses? De gezelligheid. Er worden altijd dingen 

georganiseerd en in de kantine is het altijd feest. 
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Wie is je favoriete speler/speelster binnen Ulysses? Stefan 

van de Camp. Hij schoot ons hoogstpersoonlijk naar de 3e 

klasse. Wat een held. 

Wat is je favoriete professionele voetbalclub? Ajax 

Wie is je favoriete professionele speler/speelster? Dušan 

Tadić 

Wedstrijd of derde helft? Derde helft natuurlijk. Ben altijd blij 
als de 90 minuten voorbij zijn. 
 
Panini kip of panini salami? Panini salami. 
 
Sponsortoernooi of Jeugdvoetbalkamp? Jeugdvoetbalkamp. 
 
Eerste helft spelen of tweede helft spelen? Eerste helft 
spelen en dan halverwege de tweede helft alvast d’n douche 
in. 
 
Met of zonder slidingbroekje? Zonder slidingbroekje. 
 
Pokertoernooi of darttoernooi? Pokertoernooi. 
 
Keiendonkersplein of Lulboompop? Keiendonkersplein. Ik 
ben een echte carnavalsfanaat. En als adjudant zijnde kan ik 
natuurlijk ook niks anders zeggen. 
 
Bij elk schot een harde scheet laten of confetti overgeven als 
iemand scoort? Dan laat ik wel een scheet, zo vaak schiet ik 
niet op goal. 
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Wat is jullie leeftijd? Jens is 8 jaar en Stef 7 jaar. 
 
In welke groep zitten jullie? Jens zit in groep 5 en Stef in 
groep 4.  
 
Weten jullie al wat jullie later willen worden? Jens wil later 

graag archeoloog worden en Stef wil later bij de politie.  

Wat zijn jullie hobby’s? Jens en Stef zitten allebei op voetbal, 

judo en bij de jeugd. 

In welke teams hebben 

jullie allemaal gespeeld? 

Jens is begonnen bij JO7, 

vorig jaar zat hij in JO9-2 

en nu in JO9-1. Stef heeft 

afgelopen jaar een aantal 

keer getraind met JO-7 en 

is nu officieel lid bij JO9-2. 

Op welke positie speel jullie? Allebei spelen we het liefst op 

het middenveld. 

Wat zijn jullie kwaliteiten als spelers? Jens is het beste in de 

bal afpakken van de tegenstander en Stef kan heel goed 

samenwerken met zijn teamgenoten. 

Zijn jullie al een keer kampioen geworden? Allebei: “Nee….” 
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Waar kunnen jullie heel erg om lachen tijdens een training 

of wedstrijd? Jens kan erg lachen om de grapjes van Mats 

Liefkens. 

Wat vinden jullie het allerbelangrijkst bij een wedstrijd? Jens 

vindt scoren het allerbelangrijkste. Als er niet gescoord wordt 

kun je ook nooit winnen… Stef vindt het allerbelangrijkste dat 

iedereen goed zijn best doet! 

Wie is jullie favoriete speler/speelster van Ulysses/VITA? 

Jens’ favoriet binnen Ulysses/VITA is zijn trainer Sander van 

der Wolk. Stefs favoriet is zijn teamgenootje Iris van Boxtel. 

Wat is jullie favoriete professionele voetbalclub? Beiden: 

“Ajax!!!” 

Wie is je favoriete professionele speler/speelster? Voor Jens 

is dit Ronaldo. Hij heeft een paar tenues met de naam van 

Ronaldo erop.  
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Het seizoen is weer begonnen en met de versoepelingen die 
aangekondigd zijn hoop ik dat we een normaal seizoen 
mogen beleven. Tenminste, als alle elftallen goed bezet zijn 
zou dit goed moeten komen. 
 
Corona heeft er blijkbaar geen goed aan gedaan om de 
personele bezetting over de hele breedte van de vereniging 
te handhaven. Op verschillende afdelingen zijn zoveel 
mensen weggevallen dat het zomaar zou kunnen zijn dat zelfs 
de kantine bij tijd en wijle de deuren gesloten moet houden. 
Dit zou toch een trieste zaak zijn als dat zou gebeuren. Ik 
hoop dat men hier een goede oplossing voor vindt en dat er 
mensen zijn die het een en ander in willen vullen door 
vrijwillig in te stappen. Als zij hier en daar wat tijd willen 
besteden aan onze vereniging vorkomen we dat we in de 
problemen geraken. Ikzelf zou best wat uren in de kantine 
willen staan, met andere mensen om toerbeurt. 
 
Verder is het bekerprogramma begonnen en onze selectie is 
daar volop mee aan de gang. Het eerste elftal heeft eerst 
gelijkgespeeld tegen Mosa en daarna vol goede moed tegen 
Schadewijk gevoetbald wat resulteerde in een 3-7 nederlaag. 
Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat we in de eerste 
60 minuten goed tegenstand konden bieden maar dat we een 
gelijke stand van 3-3 af moesten geven. Ook de blessure van 
Rens Loeffen deed er geen goed aan. Dus helemaal negatief 
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hoeven we hier niet over te zijn, wat ik over het algemeen 
toch niet ben. 
 
Positief kan men ook zijn over de ruime overwinning van het 
tweede elftal tegen EGS’20 met Stan Schuurmans als 
aanvoerder. Hij nam zijn elftal bij de hand en begeleidde ze 
naar een 8-0 wedstrijdzege, ook door zelf een prachtig 
doelpunt te scoren. 
 
Over de rest kan ik nog niet veel vertellen. Het is wachten op 
de seizoensopening. Ik heb uit een betrouwbare bron 
vernomen dat het wel eens een muzikaal spektakel zou 
kunnen worden… 
 
Gegroet, 
 
DUN DIKKE SUPPORTER 
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Wedstrijdverslag door Roel van Esch: ST RKSV Ulysses/SBV 

Haren VR 1 – Margriet VR 1 op 26-09-2021 

Alweer het 5e seizoen van de ST Ulysses/SBV vrouwen 1. Dit 

seizoen in een compleet nieuw tenue en onder de kundige 

training en coaching van Rob Arts met assistentie van Arjan 

Hoefnagels en mijzelf. De 1e competitiewedstrijd speelden 

we thuis tegen Margriet VR 1. Dit elftal was in het verleden 

altijd een lastige tegenstander. Echter liggen de ambities van 

de dames van Megen en Haren dit seizoen hoog. 

De dames gingen al meteen flink van start. Al in de 3e minuut 

ging Anouk Loeffen, na een pass van Ima van de Camp, op 

avontuur ging richting de goal van Margriet. Helaas schoot ze 

de bas langs de goal. 

In de 8e minuut was het raak, Laura van de Camp rukte op 

over links en bereikte Anouk Loeffen die met een 

sleepbeweging haar tegenstander op het verkeerde been 

zette en zo de bal breed kon leggen op Ima van de Camp. Ima 

werkte hem netjes af op de goal. 1-0! 

In de 17e minuut was er sprake van miscommunicatie en 

fouten in de verdediging van onze dames die Margriet 

meteen afstrafte. 1-1…  



 
 

26 
 

In de 21e minuut was er een pass van Bo op Fenne over 

rechts. Fenne kapte haar tegenstander uit en ging op de 

keeper af, maar schoot helaas recht in haar handen. 

In de 28e minuut kwam de spits van Margriet door het 

midden op, maar haar schot op goal verdween via de 

buitenkant van de paal over de achterlijn. 

De rest van de 1e helft ging het spel over en weer waarbij de 

beste kansen toch voor onze dames waren, maar zichzelf 

tekortdeden door hun kansen niet af te maken. 

In de 2e helft gingen de dames van de ST weer furieus van 

start waarbij Anouk Loeffen in de 48e minuut na een voorzet 

van Evie Ceelen in stelling werd gebracht maar de bal net 

over schoot.  

In de 53e minuut komt Sam van Dorst door op het 

middenveld, gaat naar rechts, kapt haar tegenstandster uit en 

geeft hem breed op Ima van de Camp die haar schot op goal 

net geblokt ziet.  

In de 65e minuut pikt Anouk Loeffen de bal op het 

middenveld en gaat richting de goal van Margriet. Anouk 

passt hem diep op Ima van de Camp die haar schot op goal 

via de keeper langs ziet gaan. Uit de korte corner die daarop 

volgt ziet Bo Lagarde haar bal net langs de paal gaan. Tot dit 

moment hebben de dames van de ST toch het betere van het 

spel, maar in de 77e minuut krijgt Margriet een corner die 

netjes wordt binnengekopt. Tegen de verhouding in staan de 

dames van de ST nu met 1-2 achter. 

10 minuten voor het einde wordt het geheime wapen, Evie 

Ceelen, opnieuw ingebracht en in de 86e minuut is het raak. 
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De bal wordt vanuit het middenveld ingespeeld op Ima van de 

Camp, die Evie Ceelen in stelling brengt. Evie rondt het 

prachtig af met een lobje over de keepster waardoor het nu 

2-2 staat.  

In de 89e minuut volgt een aanval over links waarbij Anouk 

Loeffen de bal voorzet op Ima van de Camp. Ima legt hem 

breed op Evie Ceelen die hem koelbloedig achter de keepster 

van Margriet legt. Met 3-2 in ons voordeel komt de wedstrijd 

tot zijn eind. 

Al met al een hele mooie uitslag die tot stand is gekomen 

door een zeer hardwerkend team. Een team dat alles voor 

elkaar over heeft en met hard werken dit mooie resultaat 

heeft bereikt, chapeau.  

Nog een speciaal bedankje naar Fleur Gijsen voor het 

keepen tijdens onze wedstrijd! 
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Datum Activiteit 
03-10-2021 Seizoensopening 

03-10-2021 Einde voetbalpassie actie AH 
04-10-2021 Algemene Ledenvergadering 

31-10-2021 Derby Ulysses 3 – ST SBV/Ulysses 3 



 
 

29 
 

 
 
 

 
 

 
 
R.K.S.V. Ulysses streeft ernaar verbindend te zijn binnen 
Megen en haar directe omgeving.  Ontspanning in de sport of 
in de ontmoeting staan, samen met sfeer, centraal binnen 
onze vereniging. Ulysses wil dat iedereen met plezier naar 
Den Heuvel komt, of dat nou is om te sporten of om een 
andere recreatieve reden.  
 
In onze gezellige kantine en op het terras komen spelers, 
speelsters, vrijwilligers, supporters en bezoekers graag samen 
voor een gezellig hapje en drankje. Dat is voor en na de 
wedstrijden en tijdens evenementen. Om onze gasten goed 
van dienst te kunnen zijn hebben we uiteraard ook mensen 
nodig die achter de bar willen staan.  
 
Wat vragen we?  
De kantine van Ulysses is op zoek naar enthousiaste 
medewerkers voor achter de bar en/of in de keuken. Je hebt 
een goede werkmotivatie (op tijd komen, je houden aan 
afspraken), kunt goed overweg met mensen en je kunt 
omgaan met eten, drinken en de kassa. Je werkzaamheden 
bestaan uit bardiensten en/of keuken, schoonmaken (van bar 
en keuken) en algemene werkzaamheden in de kantine. Een 
stapje extra wordt zeer gewaardeerd!  
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We zijn op naar medewerkers vanaf 16 jaar en ouder die 
beschikbaar zijn op zaterdag en/of zondag. Of je nou veel tijd 
wilt werken of weinig, we kunnen jouw hulp goed gebruiken!  
Wat bieden we?  
Werken in een leuk team, tegen een marktconform uurloon. 
Ralph Vestering is onze kantinebeheerder en met hem heb je 
de meeste afstemming. 
   
Ben je enthousiast geworden en wil je meer informatie? 
Neem dan contact op met Ralph Vestering! 

 
06 – 36396165 
ralph.vestering@gmail.com 

 
 


