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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
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Yannick Kiffen, Kolper 24, Megen
06 – 30238451
ykiffen@xs4all.nl
Seniorencoördinator
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marcomegen1969.mvs@gmail.com
Vrijwilligerscoördinator
Laura Schaffers, Graaf Alardstraat 22, Megen
06 - 15338642
Laura_schaffers@hotmail.com
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Jeugdcoördinator
Ferry Witsiers, Elzenstraat 76, Megen
06 – 25288195
ferrywitsiers.fw@gmail.com
Kantinebeheer
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 (Marco van Schijndel)
Clubscheidsrechters (Marco van Schijndel)
Lid accommodatie-team (René Hermans)
Wasman of – vrouw (Ivo Mulders)
Kantinepersoneel (Laura Schaffers)
Voor meer informatie kun je terecht bij de bestuursleden die
achter de vacature tussen haakjes vermeld staan.

6

Met ingang van het seizoen 2021-2022 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.

8

Beste lezer,
Waar ik mijn vorige voorwoordje nog de hoop uitsprak dat we
dit seizoen coronamaatregelvrij zouden blijven, is de realiteit
helaas weer anders. Op het moment dat ik dit schrijf (17-11)
worden onze wedstrijden zonder publiek gespeeld en is de
kantine dicht. Enorm balen weer. Aan de ene kant zijn we blij
dat onze leden nog door mogen voetballen, aan de andere
kant: wat is een club zonder supporters? Laten we hopen dat
het snel weer de goede kant op gaat.
Gelukkig zijn er ook positieve dingen te melden: we hebben
vanaf seizoen 2022-2023 een nieuwe voorzitter! Niemand
minder dan Jan-Thijs neemt de voorzittershamer van mij
over. Daar ben ik erg gelukkig mee en ik ben ervan overtuigd
dat we met Jan-Thijs een goede kapitein op het schip
hebben.
Nog een positief ding: de
Rabobank Clubactie. We hebben
dankzij de leden van de
Rabobank weer een prachtig
bedrag mogen ontvangen. Onze
gelukkige penningmeester nam
ruim €600,- in ontvangst. Hier
kunnen we weer een hoop
mooie dingen van doen. Namens
iedereen die op ons gestemd
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heeft: onze dank is weer groot! Dat geldt ook voor de
stemmers tijdens de actie van Albert Heijn. Ook hier rolde
weer een mooi bedrag voor Ulysses uit de bus. Super om te
zien dat we zo veel mensen hebben die ons steunen!
Ik maak van deze gelegenheid ook weer gebruik om jullie te
wijzen op ons jubileum. In het weekend van 10, 11 en 12 juni
2022 vieren we ons 75+1-jarig jubileum. Nadere informatie
volgt gedurende het seizoen en verderop in de Odyssee kun
je de advertentie bekijken. Dan zullen we toch zeker wel van
de coronamaatregelen af zijn??
Helaas is er ook slecht nieuws te melden. Op de
Ledenvergadering gaf Ralph Vestering aan helaas te moeten
stoppen met zijn rol als bestuurslid en kantinebeheerder.
Ralph heeft sinds enkele maanden een nieuwe baan en dat
loopt zo goed, dat tijd een schaars goed is geworden. Voor
ons enorm spijtig, maar we snappen het besluit. Nu heb ik
Ralph alweer een paar keer gezien: tappend achter de bar, als
leider van het tweede en als leider van de JO19…. dus
gelukkig is ie niet helemaal verloren gegaan voor de club.
Hopelijk volgt er snel een moment waarbij we Ralph in het
zonnetje kunnen zetten voor zijn betekende diensten als
bestuurslid en kantinebeheerder!
Vanwege mijn situatie thuis ben ik zelf helaas nog altijd
beperkt beschikbaar voor Ulysses. Ik merk dat de leden de
weg naar andere bestuursleden inmiddels gevonden hebben,
fijn! En iedereen bedankt voor de lieve berichten, dat doet
ons goed!
Sportieve groet,
Ivo
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… we volop bezig zijn met het maken van nieuwe teamfoto’s?
Die van de dames, Ulysses 1 & 35+1 en ST/SBV Ulysses 3
staan al op de website.
… Ulysses, de Rabobank en het SEC druk aan het
samenwerken zijn? Met als resultaat, BELEEF MEGEN. Een
dag voor alle Megense verenigingen, op 14 mei 2022?
… het sportpark per 01-01-2022 rookvrij wordt op de
zaterdagen? Kijk voor meer informatie hierover op de
website!
… Studio Slank & Fit een nieuwe plek krijgt?
PS. Weet je zelf een leuk nieuwsfeitje? Laat het aan ons
weten!
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Door de huidige coronamaatregelen is het helaas niet
toegestaan om bij elkaars wedstrijden te komen kijken.
Daarom geven we jullie even een korte update hoe het er per
team aan toe gaat. (Sommige teams hebben zich niet
helemaal aan het woordenlimiet gehouden, maar ach: er valt
veel te vertellen!) ;)
ST SBV/Ulysses dames 1
We zijn ons seizoen begonnen met een aantal nieuwe dames.
De M019 is namelijk afgelopen seizoen opgeheven en deze
meiden zijn bij de dames gekomen. Ook is onze oude trainer
Rob Arts weer teruggekomen. Allemaal supermooie
aanwinsten voor ons team! We hebben de afgelopen tijd
fanatiek en serieus getraind en dat werpt op enige momenten
ook zijn vruchten af. De wedstrijd tegen de koploper EGS’20
VR1 is de enige wedstrijd die we verloren hebben. Op het
moment van schrijven staan we op de 4e plek met 17 punten
na 8 gespeelde wedstrijden. We hebben ook zeker nog
punten waar we aan moeten werken als team, dus het is
hopen dat de situatie het toelaat dat we na de winterstop
hier weer mee verder kunnen tijdens de trainingen!
Anouk Loeffen
Ulysses 1
Een bewogen seizoen met, zo eerlijk moeten we toch zijn,
meer diepte- dan hoogtepunten. Veel blessures, weinig
punten en een trainer die ons gaat verlaten. Daarentegen
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hebben we een jong elftal (met een paar ouwe rotten) waar
we in de toekomst, met wellicht een samenwerking met onze
vrienden uit Haren, mooie dingen mee kunnen bereiken. Het
belangrijkste is het terugkrijgen van 100% voetbalplezier,
daar haal je uiteindelijk ook de punten mee. Ik weet zeker dat
dit in onze groep zit, dat hebben we in het verleden ook
bewezen. We gaan positief dit seizoen afmaken en dat
doorzetten richting de komende jaren.
Rens Loeffen
Ulysses 2
We zijn het seizoen goed begonnen door de eerste twee
wedstrijden te winnen in de beker, dit beloofde veel voor het
komende seizoen. Helaas hebben we door de vele blessures
en het beperkte spelersmateriaal nog geen punten weten te
pakken in de competitie. De selectie is erg mager qua
bezetting, waardoor we dit seizoen al een aantal wedstijden
noodgedwongen moesten afgelasten. We hebben tot nu toe
vier wedstijden gespeeld, waarin we 24 goals tegen hebben
gekregen en er maar 3 gemaakt hebben. We zijn op het
moment met het bestuur en de seniorenelftallen in overleg
over de toekomst van het 2e elftal.
Stan Schuurmans
Ulysses 3 (De Legends)
Al sinds dag 1 van de oprichting van ons team zit ik bij de
Legends. Het had één doel: een lekker potje voetballen,
daarna gezellig nabespreken en andere wedstrijden bekijken
onder het genot van een biertje. Natuurlijk is winnen het
belangrijkste zolang de bal rolt, maar zodra het laatste
fluitsignaal klinkt dan is het douchen en plezier maken. We
hebben pas één overwinning geboekt dit seizoen op het veld,
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maar de derde helft winnen iedere week! De sfeer in het
team is super en dat is het belangrijkste.
Thomas van de Camp
ST SBV/Ulysses 3
Het begrip vallen en opstaan wordt bij ons letterlijk genomen.
Met de uitslagen in het begin werden wij als lachertje gezien.
Maar waar we in het begin overal eraf gingen, zijn de laatste
uitslagen om over te spreken. Afgelopen wedstrijd hebben we
nog met 0-2 gewonnen van Nisterooij. Maar de 5-0 op Ulysses
3 blijft het hoogtepunt. We gaan door en wie weet waar we
stranden. Gegroet, Vita 1.
Ivar van de Camp
Ulysses 35+1
Krijg ik de vraag doorgespeeld: hoe staat het ervoor, zo in
coronatijd? Daar kan ik natuurlijk serieus op antwoorden,
want het zijn serieuze tijden. Maar ik ga het toch luchtig
houden met een kwinkslag. Een lach op eenieders gezicht,
daar ga ik voor. Ongeacht of je nu wel of niet ingeënt bent.
Voetbal zorgt voor verbroedering en samenhorigheid en
voetbal zorgt voor gezond bezig zijn, een gezonde geest en
een gezond lichaam. Vandaar dat ik graag maatregelen
opvolg, maar laat alsjeblieft het sporten doorgaan, zeker in de
buitenlucht.
Wij, spelers van 35+, zijn gepokt en gemazeld, niets houdt ons
tegen, wij willen voetballen, wij gaan voetballen. Sommige
van ons voetballen al meer dan 50 jaar, daarmee wil ik
nogmaals benadrukken dat wij niet te stoppen zijn, niets
houdt ons tegen. Alleen corona dan. Anders waren wij
gewoon aan het ballen hoor.
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En voor diegene die willen weten hoe wij voetballen. Wij
hebben al jaren een winnende tactiek. Degenen die ons spel
kennen, weten hoe wij het voor elkaar krijgen om de
overwinningen aan elkaar rijgen. Maar even kort samengevat:
NiekvA duikt belangrijke ballen uit de hoek. ReneVanS
irriteert zijn tegenstander tot het bot. Sander lult de oren van
je hoofd zolang hij zelf geen hoofdpijn heeft. Lange Ad roept
naar voren! (vanaf de tennisbaan). Dennis zijn longen moeten
nog steeds onderzocht worden, hij loopt als een paard en
Americo is er niet meer. Kees met al zijn kwaliteiten, staat
buiten verhouding veel te veel wissel. LuckvdC staat op papier
bij het 2e, maar is achter de schermen al lang overgeschreven
naar ons team. Toon is een mooie speler met de kwaliteiten
van een Herpiniaan in gloriedagen, maar speelt lekker voor
Ulysses. Han speelt veel vrijer dan voorheen, zal wel komen
dat d’n Vos er niet altijd bij is. Bennie is nog steeds bepalend
in het uitzetten van de lijnen. NiekB, speler met Eindhovense
kwaliteiten, reist trouw op en neer naar Megen. Theo is qua
voetbal onveranderd, wel lijkt het of de scheidsen het beu zijn
geworden om hem überhaupt nog een rode kaart te geven.
Danny geniet van het leven en sleept zonder problemen een
paar extra kilo’s mee op het veld. Zou hij meer op zijn grote
voorbeeld Pierre willen lijken? Pierre, is hij er nou wel of niet
bij, of staat hij in de winkel een nieuwe wasmachine uit te
zoeken? Eelco maakt zich iedere week op voor zijn rentree na
een blessure. JohanH, niet zomaar afmelden, een lintje voor
je moeder kan gerust wachten. Maar de grote vraag is en
blijft: is Job of Romano beter?
Last but not least: dit sterrenelftal wordt nauwgezet
gecoördineerd vanachter de schermen door Berry. Hij is ook
degene geweest die aangaf dat ik wel even een tekstje kon
schrijven. Nou bij deze dus.
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Hopelijk kunnen we snel weer met z’n allen onbevangen op
het sportpark genieten van dit mooie spel. Wij laten het op
het veld zien, onze fans juichen ons toe vanaf de zijlijn en
samen genieten we na in de kantine!
Veel gezondheid voor iedereen toegewenst en tot snel!
Kees Corbesir
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Wat is je leeftijd? 19 jaar
Wat is je studie/beroep? Ik studeer Verpleegkunde op de
Avans in Den Bosch.
Wat is je voetbalverleden? Ik voetbal sinds 2017, dus vier
jaar. Ik heb hiervoor altijd gehockeyd.
Wat zijn jouw kwaliteiten als speler? Vooral de mandekking,
maar dit moet onze nieuwe trainer Rob Arts nog even
ontdekken…
Op welke manier ben je nog meer betrokken bij
Ulysses/VITA? Ik sponsor de kantine op zondag en papa
fotografeert de Dames en af en toe andere teams.
Waar kun je je vreselijk aan ergeren tijdens een training of
wedstrijd? Als er geen inzet wordt getoond, zeker tijdens een
wedstrijd.
Wat maakt Ulysses jouw club? Oftewel, wat vind je mooi
aan Ulysses? De gezelligheid en dat het vlakbij is.
Wie is je favoriete speler/speelster binnen Ulysses? Nienke
Bakker, helaas is zij al een tijdje gestopt. Ze was voor niets en
niemand bang, behalve voor haar eigen. Ze was bang dat ze
zichzelf blesseerde.
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Wat is je favoriete professionele voetbalclub? Ik geef er niet
zoveel om, maar mijn vriend wel dus ik moet Feyenoord
zeggen.
Wie is je favoriete professionele speler/speelster? Tyrell
Malacia
Wedstrijd of derde helft? Derde helft
Panini kip of panini salami? Panini kip
Sponsortoernooi of
Jeugdvoetbalkamp?
Sponsortoernooi
Eerste helft spelen of tweede helft
spelen? Tweede helft spelen
Met of zonder slidingbroekje?
Met slidingbroekje
Keiendonkersplein of Lulboompop?
Lulboompop
Bij elk schot een harde scheet laten
of confetti overgeven als iemand
scoort? Confetti overgeven
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Hoe oud ben je? Ik ben Sjoerd Witsiers en ik ben in juni dit
jaar 13 jaar geworden.
In welke klas zit je? Ik zit in mh2b op het Mondriaan in Oss.
Wat wil je gaan studeren ná de middelbare school? Dat weet
ik echt nog niet.
Wat zijn je hobby’s? Voetballen en gamen op m’n
Playstation. Ik speel vaak FIFA.
In welke teams heb je allemaal gespeeld? Ik zit al vanaf mijn
vijfde onder voetbal. Mini-F nog bij Ulysses en daarna werd
het VITA. Nu zit ik bij de JO-15-1.
Op welke positie speel je? Meestal rechtsbuiten. Heel soms
in de spits of op het middenveld. Ik heb vroeger ook veel
achterin gespeeld.
Waar ben je goed op het veld? Rechtsbuiten bij VITA, want ik
ben best snel. Op school bij een voetbaltoernooitje ben ik
vaak verdediger.
Ben je al eens kampioen geworden? Ja met de F2, toen het
net VITA was geworden.
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Waar kun je heel erg om lachen
tijdens een training of
wedstrijd? Als we lol maken
tijdens de training met Stef en
Mink.
Wat vind je het allerbelangrijkst
bij een wedstrijd? Tuurlijk
winnen!
Wie is je favoriete
speler/speelster van
Ulysses/VITA? Rens van de
Camp die bij mij in het team zit
van VITA.
Wat is je favoriete professionele voetbalclub? AJAX. Bij Ajax
is Antony mijn favoriete speler, want hij is snel en heeft
goede trucjes.
Wie is je favoriete professionele speler/speelster? Messi, hij
heeft net mooi weer de gouden bal gewonnen.
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Respect
Het seizoen is in volle gang en we leven naar de winterstop
toe. Een winterstop waarvan we niet weten hoe lang die zal
duren, omdat corona weer dusdanig aanwezig is dat er weer
van die vervelende maatregelen genomen moeten worden.
We mogen nu nog wel voetballen, maar dan wel zonder
supporters. Een voordeel hiervan is dat ik niet van het terrein
gestuurd kan worden. Want dat was het geval tijdens de
eerste wedstrijd van het seizoen. Uit bij S.C.M.H. begonnen
wij vol vertrouwen aan het nieuwe seizoen. Het was mooi
weer en onze trainer had het eerste elftal scherp gekregen
om aan de wedstrijd te beginnen. Bij het bekend maken van
de opstellingen, bleek dat Mike van Deurzen ook mee zou
doen. Een grapje van de twee aspirant leiders van het eerste
elftal. Het ging die wedstrijd mooi tegen elkaar op en er was
geen vuiltje aan de lucht.
Aan het begin van de tweede helft breekt onze spits door de
verdediging van S.C.M.H. en wordt zodanig vast gehouden dat
scoren voor hem onmogelijk werd. Iedereen had dit gezien,
behalve de scheidsrechter die nog op de middellijn stond en
dus niet floot. Iedereen reageerde hier fel op en er werd
vanalles geroepen vanaf de zijkant en uit de duckout naar de
scheidsrechter.
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Deze was het hier niet mee eens en kwam naar de duckout
van Ulysses om uit te leggen dat hij er niet van gediend was
dat er onwenselijke geluiden uit de duckout van Ulysses
kwamen. Onze trainer vroeg nog waarom de scheidsrechter
hier niet voor wilde fluiten, maar daar had hij geen oren naar.
Hij wees onze trainer op een respectloze manier terug naar
de duckout.
Ik gaf hem nog het advies dat hij voortaan beter thuis kon
blijven. Toen draaide hij zich om en keek weer naar de
duckout in de veronderstelling dat er weer wat uit de duckout
geroepen werd. Toen ik zei dat ik dat was, moest ik het
terrein verlaten.
Achteraf bleek dat deze scheidsrechter al
78 jaar oud was. Men gaat er vanuit dat je
hier automatisch respect voor moet
hebben, dat zo iemand nog op het veld
staat. Het spijt mij enorm, maar zulke
fossiele malloten zijn een aanfluiting voor
het korps van scheidsrechters.
Het respect voor een supporter die al jaren gaat kijken is in
deze ook helemaal zoek geraakt. Ik hoop van ganser harte dat
deze scheidsrechter is uitgefloten, maar dat het wederzijdse
respect niet verloren gaat.
Ik hoop dat na de winterstop iedereen weer fit genoeg is om
aan de wedstrijden te beginnen en dat corona weer is
verminderd, zodat we weer naar het voetballen kunnen.
Hopende op betere tijden, verblijf ik met vriendelijke groet,
DUN DIKKE SUPPORTER
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Op 18 november heeft Manfred van Erp, trainer van Ulysses,
aangegeven te stoppen aan het eind van dit seizoen. Manfred
gaat voor een nieuwe uitdaging, mits dit bij de juiste club is.
Hij heeft Ulysses ervaren als een mooie en prettige club, met
veel goede vrijwilligers en een fijne staf.
Ulysses vindt het erg jammer afscheid te moeten nemen van
Manfred. Hij is een echte verenigingsman en paste goed bij
de club. We respecteren zijn besluit en wensen hem dan ook
veel succes bij een nieuwe uitdaging.
Ulysses gaat op zoek naar een nieuwe trainer. Kandidaten
konden zich tot 1 december 2021 melden.
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