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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 
 
Per seizoen 22/23 wordt Danny Schevelier de penningmeester. 
 
Seniorencoördinator 
Marco van Schijndel, Elzenstraat 37, Megen 
06 – 55923153 
marcomegen1969.mvs@gmail.com 
 
Vrijwilligerscoördinator 
Laura Schaffers, Graaf Alardstraat 22, Megen 
06 - 15338642 
Laura_schaffers@hotmail.com 
 



 
 

5 
 

Jeugdcoördinator 
Ferry Witsiers, Elzenstraat 76, Megen 
06 – 25288195 
ferrywitsiers.fw@gmail.com 
 
Kantinebeheer 
Neem contact op met een ander bestuurslid 
 
Accommodatie, materialen en terreinen 
René Hermans, Walstraat 1, Megen  
06 – 22557984 
reneulysses@outlook.com 
 
Sportparkcoördinator 
René Driessen 
06 – 46 66 88 44 
 
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 (René Hermans) 
Kantinepersoneel (Laura Schaffers) 

 
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, 

Voor de allerlaatste keer een Odyssee-voorwoordje vanuit 
mijn hand. Op het moment van schrijven zijn we twee weken 
verwijderd van ons 75-jarig 
jubileum waarna ik (op 
misschien nog een late 
bestuursvergadering na) het 
voorzittersstokje over zal dragen 
aan Jan-Thijs. In het begin van 
mijn bestuursperiode is de 
Odyssee nieuw leven ingeblazen, 
ik hoop dat ons clubblad zeker 
tot aan de fusie behouden blijft! 
En misschien wel verder gaat 
onder de nieuwe vereniging… 

Via deze weg wil ik alvast de mensen bedanken die de 
Odyssee weer vooruit hebben geholpen nadat het enkele 
jaren geleden even stil lag. Vooral Julia van Schijndel en 
Anouk Loeffen hebben toen de handschoen stevig opgepakt, 
als opvolgsters van Joyce van Orsouw en Janneke van 
Druenen. 

Daarnaast ook onze sponsoren die jaarlijks een financiële 
bijdrage doen voor een advertentie. En uiteraard ook 
iedereen die afgelopen jaren een bijdrage heeft gedaan, 
stukje heeft geschreven (denk aan d’n Dikke Supporter), een 
interview heeft gegeven en ga zo maar door. 
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Ik zoom ook nog even uit naar de club als geheel. Vanaf 
komende zomer spelen we onze thuiswedstrijden namelijk 
niet meer onder de naam Ulysses, maar onder die van Vita. 
Hoewel noodzakelijk, toch erg jammer na 76 jaar 
geschiedenis. Maar tijd voor een nieuwe start met onze buren 
uit Haren. En ik heb er alle vertrouwen in dat we door deze 
stap weer een stuk dichter bij een stabiele vereniging zijn. 

Op het moment van schrijven heeft Ulysses 1 nog één 
strohalm om de nacompetitie te halen en zo het lijf nog te 
redden. Als dat lukt, start Vita volgend seizoen in de 4e 
klasse, anders in de 5e. Dan zou de cirkel voor mij ook weer 
rond zijn, maar die ambitie heb ik niet: toen ik zes jaar 
geleden als voorzitter begon waren we namelijk een vijfde-
klasser. Mooie jaren gehad dacht ik zo! 

Rest mij nog om jou als trouwe lezer te bedanken voor je 
betrokkenheid bij Ulysses en Vita en je al het goeds te 
wensen als betrokkene en daarbuiten. We zullen elkaar 
ongetwijfeld nog een keer tegenkomen in een andere 
hoedanigheid. 

Sportieve groet, 
Ivo  
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ortieve groet, 

Ivo 

 

 

 

…de biljartvereniging zich op ons sportpark komt vestigen? En 

ja, er gaat een biljarttafel de vloer in! 

…de gezamenlijke voetbalshirts van VITA inmiddels zijn 

uitgekozen? Spannend! 

 

PS. Weet je zelf een leuk nieuwsfeitje? Laat het aan ons 

weten! 
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Even terugdenken…. 

Aan #BeleefMegen op 14 mei 2022. Je kon er genieten van 

en kennismaken met méér dan 30 verenigingen, stichtingen 

en sport gerelateerde organisaties! Het was dé grootste open 

dag van Megen. We hebben een ontzettend leuke dag gehad 

en vonden het fantastisch dat iedereen er was! Het doel was 

dan ook dat er die dag mooie verbindingen zouden ontstaan 

tussen de verschillende verenigingen, zodat Megen een vitale 

leefgemeenschap kan worden. Muziek, eten en drinken, 

optredens, workshops en decoratie maakten de dag 

compleet. Er is tijdens Beleef Megen veel gepraat en er zijn 

nieuwe connecties opgedaan. Ook de mensen die elkaar al 

kenden, hebben elkaar op een andere manier leren kennen. 

Dit heeft mooie resultaten opgeleverd. Carnavalsvereniging 

De Keiendonkers heeft bijvoorbeeld 27 nieuwe leden erbij 

gekregen. Om zoiets moois voor elke vereniging waar te 

kunnen maken, zijn we voor langere tijd een samenwerking 

met elkaar aangegaan. Er is al geëvalueerd en er zullen 

binnenkort knopen worden doorgehakt over een duurzame 

onderlinge relatie. 

We hadden Beleef Megen nooit op poten kunnen zetten 

zonder de hulp van de vrijwilligers van 
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#DorpsraadMegenHarenMacharen, Stichting Jeugdbelangen 

Megen, #EHBOMegenHarenMacharen, Acropolis Megen, 

Studio Slank & Fit en RKSV Ulysses Megen. Natuurlijk was dit 

zonder de super ondersteuning van de Rabobank en het Sport 

Expertise Centrum ook niet gelukt. Dank allen! 

Mocht je Beleef Megen gemist hebben? Bekijk dan onze 

Instagram voor een terugblik! 

Groetjes, de stuurgroep 

 

Aan Jeugdvoetbalkamp tijdens Hemelvaart. Tijdens 26, 27 en 

28 mei stond het voetbalveld in het teken van het jaarlijkse 

Jeugdvoetbalkamp. Eindelijk mochten we weer, ná twee jaar! 

Tijdens een feestelijke opening zijn de zeven teams 

bekendgemaakt die dit jaar de strijd om de titel konden aan 

gaan. We hadden dit jaar hulpleidingen; één jeugdspeler in 

elk team die eigenlijk te oud was voor het JVK. Doordat 

corona hun laatste kamp in het water had laten vallen, 

mochten zij alsnog meedoen dit jaar. Alleen met de 

voetbalwedstrijdjes hadden zij wat anders te doen en tijd om 

hun team te supporten, want ze waren toch net te oud (en te 

lomp      ) om daar met de rest aan mee te doen. Dit ging 

goed en we zijn super blij dat ze erbij waren! Na een heerlijke 

pasta, startte de spellentocht door Megen. Van de dijk, Graaf 

Allard, Kolper en bomenwijk; ze zijn overal geweest om de 

leukste spellen te doen. Tien zelfs, waarna de kinderen best 

moe waren en lekker richting de tent gingen. Behalve de 

oudste natuurlijk…        
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Dag 2 was ook een succes! Met ochtendgymnastiek van Vic, 

Julia en de coaches op zak, maakten de teams zich klaar voor 

touwtrekken. Dat blijft een eeuwenoude klassieker tijdens 

het JVK. Daarna begonnen de teams aan het spellencircuit, 

waarbij er ongeveer 15 spellen voor hen klaarstonden. Met 

als toppunt natuurlijk wel de opgeblazen spellen als Mep de 

Mol, de stormbaan, buikschuiven, het dartbord en het Levend 

Tafelvoetbalspel. Maar ook de kleine spelletjes, die jullie als 

het goed is nog kennen van vroeger (denk aan 

poppenschieten en midgetvoetbal) waren van de partij. We 

sloten de middag af met nog wat voetbalwedstrijden, de 

penaltybokaal (gefeliciteerd Mats van de Camp!) en het 

eierengooien door de coaches. Er zijn aardig wat eitjes kapot 

gegaan, gadsie! Nadat we heerlijke frietjes, vlees en saté op 

hadden (ontzettend bedankt Titus en De Poort van Megen), 

maakten de teams zich klaar voor The Night of the Battles. 

Hierbij streden elke keer twee teams tegen elkaar om de 

battle te winnen. Dit ging heel de avond zo door en we 

kunnen nog nagenieten van het spel ‘Op de kapstok gooien’. 

Kinderen, kennen jullie ‘m nog? The Night of the Battles was 

blijkbaar ontzettend vermoeiend, want om 23u lagen bijna 

alle tenten al te slapen. Dat komt niet vaak voor, maar zorgde 

er wel voor dat op zaterdag iedereen weer fris en fruitig was! 

Zaterdagochtend maakten we gebruik van spelletjes van De 

Alleskunner. Allemaal simpele spellen, met huis-tuin-en-

keukenproducten, waarin de teams konden laten zien dat zij 

echte Alleskunners zijn. Ook dat was weer een succes: lekker 

in het zonnetje aan de gang met nieuwe spellen. Dat was 

genieten. Nadat we nog lekker hadden geluncht met 

iedereen, was het tijd voor de prijsuitreiking. Alle ouders, 
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verzorgers opa’s en oma’s waren van de partij. Om 

uiteindelijk te zien dat….. Nederland eerste werd! En België 

ontving de sportiviteitsprijs. Van harte gefeliciteerd beide. 

Nederland mocht nog met een feestkar door de straten van 

Megen rijden en ontving passende medailles. Tot slot heeft 

het jongste kind, Saar van de Wolk, samen met de JVK-

voorzitter, Jasper Loeffen, het kamp afgesloten. We kijken 

terug op een heel succesvol kamp en hopen jullie volgend jaar 

weer te zien. 

Ontzettend bedankt voor: 

• De spelleiders en scheidsrechters: zonder jullie was het 

echt niet mogelijk om zulke volle programma’s voor 

elkaar te bootsen. Het was ontzettend leuk met jullie! 

• De kookstaf: want wat is dat goed geregeld zeg. We 

hebben heerlijk mogen eten en er was altijd genoeg 

lekkers voor iedereen. Bovendien zijn jullie een heel 

gezellig team en is het een feestje met jullie samen. 

• De coaches: jullie hebben het weer fantastisch gedaan 

met de kinderen. Jullie hebben ervoor gezorgd dat ze 

weer een super kamp hebben gehad en zich echt één 

team voelden met elkaar. 

• Hein de Leeuw: voor het maken van video’s en 

ondersteunen van de kookstaf. 

• Mike van Deurzen: voor het helpen met de op- en afbouw 

met jouw loader. 

• Wilbert van de Camp: voor het rondrijden van de 

winnaars in je feestkar. 

 

Groetjes, de organisatie (waarvan iedereen volgend jaar 

doorgaat!) 
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Wat is je leeftijd? Ik ben 26 jaar. 
 
Wat is je studie/beroep? Ik ben binnendienst medewerker bij 
Dakned B.V. uit Den Bosch. 
 
Wat is je voetbalverleden (hoe ben je bij Ulysses terecht 
gekomen)? Vanaf het moment dat je onder voetbal kan gaan 
ben ik gelijk gaan voetballen. Ik ben nu 26 jaar dus ik voetbal 
al 20 jaar bij Ulysses. Ik ben alle elftallen doorgelopen en heb 
in elk elftal al gespeeld (35+ staat nog op het lijstje, maar dat 
duurt nog even). 
 
Wat zijn/waren jouw kwaliteiten als speler/speelster? Eerst 
was ik nog wel aardig snel, maar dat wordt steeds wat 
minder. Ik heb een goede trap in de benen en ik heb ook wel 
een goed loopvermogen. 
 
Op welke manier ben je nog meer betrokken bij 
Ulysses/VITA? Zodra er iets op de club georganiseerd wordt, 
probeer ik altijd wel tijd vrij te maken om daaraan mee te 
helpen, zoals jeugdvoetbalkamp. 
 
Waar kun je je vreselijk aan ergeren tijdens een training of 
wedstrijd? Wanneer onze spits Jeroen van Pinxteren weer 
eens voor open doel mist…. Maar over het algemeen erger ik 
me niet zo snel op de training of tijdens de wedstrijd. 
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Wat maakt Ulysses jouw club? Oftewel, wat vind je mooi 
aan Ulysses? Het mooie aan Ulysses vind ik toch wel de 
gezelligheid. Je bent gewoon gewend om vanaf je 6de 3x in de 
week op de club aanwezig te zijn, dus je maakt er van alles 
mee. 
 
Wie is je favoriete speler/speelster binnen Ulysses? Yannick 
Kiffen (G.O.A.T.). Die jongen kon alles. Jammer dat hij Ulysses 
gaat verlaten na dit seizoen. 
 
Wat is je favoriete professionele voetbalclub? PSV 
Eindhoven. 
 
Wie is je favoriete professionele speler/speelster? Sergio 
Ramos. 
 
Wedstrijd of derde helft? Derde helft. 
 
Panini kip of panini salami? 
Panini Salami. 
 
Sponsortoernooi of 
Jeugdvoetbalkamp? 
Sponsortoernooi. 
 
Eerste helft spelen of tweede 
helft spelen? Eerste helft, kun 
je het verschil maken en dan 
mooi de 2de helft rustig 
aankijken. 
 
Met of zonder 
slidingbroekje? Zonder. 
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Pokertoernooi of darttoernooi? Pokertoernooi. 
 
Keiendonkersplein of Lulboompop? Dat vind ik een lastige, 
dan zou ik voor LBP gaan. Dat duurt 2 dagen en het plein is 
maar 1 dag. 
 
Bij elk schot een harde scheet laten of confetti overgeven als 
iemand scoort? Dan ga ik voor een harde scheet bij elk schot, 
want ik zeg altijd voor zo: liever een scheetje voor iedereen, 
dan buikpijn voor mij alleen. 
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Wat zijn jullie leeftijden? Isa is 8 jaar en Saar is 6 jaar. 

 
Hoe lang zijn jullie al lid van VITA? Isa is al drie jaar lid en 
Saar is sinds het afgelopen seizoen lid. 

 
In welke elftallen hebben jullie gespeeld en in welk elftal 
spelen jullie nu? Isa speelt in JO9 en Saar speelt in de JO7. 
Iedere week wordt er gewisseld met de elftallen, dus de ene 
keer speelt Saar in de JO7-1 en de andere keer in de JO7-2. 

 
Hoe zijn jullie bij VITA terecht gekomen en waarom zijn jullie 
bij deze club gaan voetballen? Papa voetbalt bij Ulysses en 
mama heeft daar ook heel lang gevoetbald. 
 
Hoe gaat het met het team waar jullie nu in spelen? Met het 
team van Isa gaat het goed. Meestal wordt er gewonnen, 
soms wordt er verloren. Het team van Saar verliest best wel 
veel, maar Saar vindt het voetballen wel heel leuk!  
 
Wat zijn jullie sterke en zwakke punten bij het voetbal? Isa 
kan goed verdedigen, maar niet zo goed koppen. Saar kan ook 
goed verdedigen, maar niet zo goed scoren. 
 
Hebben jullie al een kampioenschap of ander hoogtepunt 
meegemaakt bij het voetbal? Isa en Saar hebben allebei nog 
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geen kampioenschap meegemaakt. Een hoogtepunt weten ze 
niet. 
 
Wat zijn jullie favoriete clubs? Van allebei PSV en Vita!  
 
Wie is jullie favoriete speler? Van Isa Cody Gakpo, van Saar is 
dat papa.  
 
Hebben jullie nog andere hobby’s buiten het voetbal om? Isa 
houdt van turnen en naar de jeugd gaan. Saar gaat graag 
zwemmen.  
 
Weten jullie al wat je later wil worden? Isa wil 
kinderboekenschrijfster en voetbalster worden. Saar wil later 
dierenarts worden. 
 
Hoe bevalt het samen voetballen met spelers/speelsters uit 
Haren? Isa heeft geen kindjes uit Haren in haar elftal, Saar 
vindt het leuk met de Harense kindjes.  
 
Hebben jullie nog tips voor de club(s)? Isa vindt dat we zo 
door moeten gaan, Saar heeft geen tips.  
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EINDE VERHAAL 
 
Bij HET schrijven van dit stukje, komen er verschillende 
emoties los. Vooral emoties die met afscheid te 
maken hebben. De laatste tijd konden we 
steeds meer aan zien komen dat ons eerste 
elftal het niet zou redden in deze klasse. Met 
nu nog een wedstrijd te gaan zal het niet 
mee vallen om dit nog voor elkaar te 
krijgen. We kunnen dit seizoen maar beter 
snel vergeten. Een seizoen waar alles tegen 
zat wat maar tegen kon zitten. De kansen die 
we kregen wilden er maar niet in. We zijn 
nooit echt compleet geweest als elftal. Scheidsrechters die er 
niks van kunnen. Blessureleed waar maar geen eind aan 
kwam. Dit alles zorgde ervoor dat we nu onderaan staan. 
 
Dit seizoen nemen we ook afscheid van Ulysses als naam van 
onze vereniging. De fusie met SBV uit Haren zal steeds meer 
gestalte krijgen en zal er hopelijk voor zorgen dat we als een 
gezonde vereniging verder kunnen. 
 
Met de biljartclub in onze kantine, wordt er ook definitief 
afscheid genomen van het caféleven zoals we gewend waren 
bij Herberg de Mulder. 
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Dit alles zorgt voor velen voor een nieuw begin en dit zal 
wennen zijn. Wij leven nu in een tijd waar we hiervan getuige 
mogen zijn en ervoor kunnen zorgen dat dit alles een groot 
succes mag worden. Als we hier positief mee om kunnen 
gaan, dan moet dit zeker lukken. Of de kleuren van het 
nieuwe tenue nou mooi of lelijk zijn. Of de locatie waar we als 
vereniging zullen spelen nu wel of niet is wat we willen. Er zijn 
verschillende dingen waar we nog over zullen discussiëren. 
Maar, we zijn het aan de volgende generatie verplicht om een 
gezonde vereniging achter te laten. Discussies kunnen soms 
hoog oplopen, maar ik hoop dat we ons gezonde verstand 
daarbij niet verliezen. 
 
In deze periode besef ik weer eens dat gezondheid het 
allerbelangrijkste is. Want het kan zomaar einde verhaal 
zijn..... 
 
Ik wens u allen veel wijsheid toe, in goede gezondheid. 
 
DUN DIKKE SUPPORTER  
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Op 24/05 is het formulier voor de aanvraag van SSA/SJO Vita, 

de samenwerking tussen Ulysses Megen en SBV Haren, 

ondertekend richting de KNVB gegaan. Dat betekent dat de 

samenwerking snel officieel zal worden. 

Vita start volgend seizoen met zeven elftallen: een goed 

gevulde selectie van twee elftallen, drie lagere 

seniorenelftallen, een veteranenelftal en een dameselftal. 

Inmiddels zijn op de achtergrond de voorbereidingen voor de 

SSA/SJO in volle gang. Daarnaast wordt er ook een start 

gemaakt met een fusievoorstel. De commissie die de fusie 

gaat voorbereiden wordt opgestart en dat is het vertrekpunt 

voor het voorstel, dat hopelijk over maximaal twee seizoenen 

voorgelegd kan worden aan de leden! 
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