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Voorzitter
Jan-Thijs Ouwens
Secretaris & Ledenadministratie
Laura Schaffers
Graaf Alardstraat 22, 5366 BP Megen
06 – 15 33 86 42
secretaris@rksvulysses.nl
Penningmeester
Danny Schevelier
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Ferry Witsiers, Elzenstraat 76, Megen
06 – 25288195
Accommodatie, materialen en terreinen
René Hermans, Walstraat 1, Megen
06 – 22557984
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Vrijwilligers- en communicatiecoördinator
Julia van Schijndel
06 – 55 92 31 53
Sportparkcoördinator
René Driessen
06 – 46 66 88 44
Sponsorcommissie
Ivo Mulders, Bernhardstraat 6, Megen
06 – 31764346
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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.

6

Met ingang van het seizoen 2022-2023 gelden voor de leden
van Ulysses de onderstaande bedragen.
Jeugdleden t/m 11 jaar

€

9,86

Jeugdleden 12 t/m 17 jaar

€ 12,34

per maand

18 jaar en ouder, wel spelend

€ 16,98

per maand

18 jaar en ouder, niet spelend

€ 15,95

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 Danny
Schevelier.
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Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren
bij Jan-Thijs Ouwens.
Ook adreswijzigingen graag doorgeven aan Laura Schaffers:
06 – 15 33 86 42 of e-mail secretaris@rksvulysses.nl.
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,
Sinds dit seizoen heb ik de voorzittershamer over mogen nemen
van Ivo. Begin vorig seizoen maakte hij zijn aftreden bekend en
na enige tijd nadenken heb ik besloten het over te willen nemen.
Enerzijds omdat ik mooie uitdagingen in de toekomst zie,
anderzijds omdat ik trots ben op de ingeslagen weg. Ik wil Ivo via
deze weg bedanken voor zijn jarenlange inzet, zeker ook achter
de schermen, voor onze vereniging. Dankzij zijn inzet en die van
onze vele vrijwilligers heeft de vereniging onder zijn
voorzitterschap een aantal belangrijke veranderingen
doorgemaakt. De belangrijkste twee zijn in mijn ogen de
aanstaande fusie en het openen van onze vereniging voor
andere partijen.
Na een fantastisch jubileumweekend, wat voor mij op
zaterdagavond zelfs even te veel werd, zijn we dit seizoen
gestart als SSA/SJO VITA. Al na een paar eerste trainingen in juli
hoorde ik vanuit de selectie louter positieve verhalen over de
samenwerking en dat biedt perspectief voor de uiteindelijke
fusie. Onder onze nieuwe trainer hebben we de eerste
bekerwedstrijd gewonnen tegen OKSV 1 en dat is natuurlijk goed
voor de sfeer! Inmiddels is de fusiecommissie druk bezig om de
fusie voor te bereiden, wat heel wat voeten in aarde blijkt te
hebben. De fusie is noodzakelijk voor beide verenigingen, ook al
zouden sommige leden dat soms graag anders zien. Ik begrijp
dat het lastig is, uiteindelijk worden SBV en Ulysses geschiedenis
en dat kan gevoelens van nostalgie en vragen over leefbaarheid
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oproepen. Ik wil eenieder vragen deze gevoelens te delen, zodat
we het erover kunnen hebben. Daarnaast proberen we alle
feedback mee te nemen in het fusieproces, om het voor
iedereen zo goed mogelijk te laten verlopen. Aan de andere kant
is het zo dat ik mensen ook wil oproepen zich soms neer te
leggen bij sommige keuzes die nou eenmaal gemaakt moeten
worden.
Verder verwelkomen we sinds dit seizoen twee nieuwe partijen
op ons sportpark. Allereerst is er een ingrijpende verbouwing
geweest om ervoor te zorgen dat biljartvereniging De
Vriendschap gebruik kan gaan maken van onze accommodatie.
Ik ben persoonlijk erg blij met deze ontwikkeling. Met name ook
omdat De Vriendschap anders niet in Megen gehuisvest had
kunnen worden. Dit had een behoorlijke negatieve impact gehad
op het voortbestaan van de vereniging. Ook visvereniging Moby
Dick gaat de kantine met enige regelmaat gebruiken als
residentie voor haar kaartavonden. Op deze manier wordt onze
vereniging steeds vitaler en wordt de accommodatie efficiënter
gebruikt, wat in lijn is met de wens van de gemeente.
Natuurlijk zijn er ook zorgen door de stijgende energietarieven.
Veel Nederlanders voelen dit in hun portemonnee en ook voor
onze vereniging is het een thema. We zijn druk bezig om te
kijken hoe we dit kunnen ondervangen. Hopelijk komt er vanuit
de overheid ook enige compensatie, zowel voor ons als voor alle
andere mensen die hierdoor in de problemen komen.
Rest mij nog iedereen een fantastisch seizoen toe te wensen. Ik
kijk uit naar dit eerste seizoen als SSA/SJO VITA en heb alle
vertrouwen in de toekomst!
Jan-Thijs

10

ortieve groet,
Ivo

…de blauwe Ulyssesmuntjes van €1,75 naar €2,25 stijgen?
…SJO staat voor Samenwerking Jeugd Opleiding? En SSA staat
voor Samenwerking Senior Afdeling? Leuk om te weten; we
heten nu namelijk SJO/SSA VITA!
…het dameselftal twee nieuwe trainers en een nieuwe coach
heeft? Namelijk, Stefan van de Camp en Jeroen van Pinxteren
als trainers en Jos Tiellemans als coach.
…Moby Dick (de visvereniging) zich nu ook vestigt in onze
kantine? Zij zullen hier hun kaart- en feestavonden houden.
PS. Weet je zelf een leuk nieuwsfeitje? Laat het aan ons
weten!
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Het is weer zover: de Rabobank Clubsupport Actie. Met deze
actie kun je, als je lid bent van de Rabobank, je stem
uitbrengen voor jouw favoriete club(s). Door te stemmen
verzamelen deze clubs punten. Hoe meer punten = hoe groter
het bedrag dat zij van de Rabobank Oss-Bernheze ontvangen.
Ook R.K.S.V. Ulysses doet weer mee! Met het bedrag gaan we
werken aan onze toekomstbestendige club. Zodat we met z'n
allen lekker kunnen blijven voetballen, ontmoeten en
inmiddels véél meer op ons sportpark D'n Heuvel!
Stem jij op ons? Dat kan via: https://www.raboclubsupport.nl/oss-bernheze/stemmen
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Dag allemaal,
Ik wil mijn graag even voorstellen als trainer en als persoon. Ik
ben Maikel Maas en ik ben 44 jaar jong. Ik ben getrouwd met
Monique en we hebben 2 kinderen, Sherun (20 jaar) en Rayen
(18 jaar). Wij wonen met zijn allen in Oss. Ik werk bij Heesen
Ship Yachts en ben daar voorman op de afdeling exterieur. Ik
ben veel betrokken bij planningen en organiseren, zodat de
boten op tijd weg kunnen.
In mijn vrij tijd ben ik veel met
voetbal bezig. Naast VITA 3x in
de week, heb ik ook nog een
jeugdteam bij Margriet 16-1 3x in
de week. Mijn zoon speelt in de
19-1 en mijn dochter is leidster
bij de vrouwen 1 van Margriet.
Dus mijn/ons leven bestaat veel
uit voetbal!
Als ik zoveel met voetbal bezig ben heb ik ook natuurlijk een
favoriete club(s)… Ajax is natuurlijk mijn favoriete club in
Nederland en Barcelona in het buitenland.
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Ik heb natuurlijk ook gevoetbald. Ik ben op jonge leeftijd
begonnen bij SV Ruwaard en heb ook in meerdere
selectieteams gespeeld, onder andere het Brabants team.
Daar ben ik ook gescout door meerdere clubs en heb
uiteindelijk gekozen voor FC Den Bosch. Daar heb ik meerdere
jeugdteams doorlopen en uiteindelijk bij de selectie
uitgekomen. Daar heb ik in totaal zes jaar gespeeld. Daarna
ben ik naar SV Top gegaan en daar heb ik ook vier jaar
gespeeld. Door een blessure ben ik op mijn 23e gestopt en
ben ik mijn trainingspapieren gaan halen ( UEFA C & B). Ik heb
vervolgens getraind bij:
•
•
•
•
•
•
•

FC Schadewijk 2e team
DESO 1e Team
Berghem Sport 2e /1e team
Oss”20 2e team
Udi”19 2e/-23 team
Margriet 2e team
En nu VITA 1

Ik ben va iemand die ik goed ken in contact gekomen bij VITA.
Vervolgens hebben we onze eerste afspraak gemaakt. Het
was mijn meteen duidelijk in het eerste gesprek dat er werk
aan de winkel was en dat ze een trainer zochten die niet
alleen naar zichzelf keek, maar vooral naar de club en de
belangen ervan. Met mijn visie en werkwijze daartegenover
paste dit goed bij elkaar, maar vooral ook bij de clubcultuur.
Ik ging met een goed gevoel naar huis en de week erop
hebben we de knoop doorgehakt.
Er is zeker tijd nodig om dit te gaan vormen. Met passen en
meten en de goede keuze daarin te maken. De samenwerking
gaat prima en we zijn met zijn alle kleine stapjes aan het
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maken naar iets moois. Wat ik hierin belangrijk vind als
trainer/persoon is dat iedereen, maar dan ook iedereen, zijn
best doet daarin.
We zijn tenslotte nu 1 club en 1 team, dat gevoel moeten we
hebben en uitstralen om resultaten maar ook vooral plezier
en energie eruit te kunnen halen.
Natuurlijk horen daar doelen bij, waar ik op dit moment
voorzichtig mee ben om die uit te spreken. Ik denk dat wat
hierboven staat al een aardige uitdaging/doel is. Wat ik wel
verwacht van mijn spelers is dat ze zich 100% blijven inzetten
voor de club, voor mij en voor zichzelf. Mijn spelers zijn de
artiesten die het iedere week weer moeten doen op het veld.
Mijn staf en ik zullen ze daar zo goed mogelijk in begeleiden
tot een goed resultaat.
Ik verwacht natuurlijk ook van de supporters en alles
eromheen dat zij ons ook gaan en blijven steunen door het
seizoen heen.
M.v.g. Maikel Maas
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Hoe oud ben je?
Ik ben Luuk van de Camp, ik ben 18 jaar.
Wat studeer je/doe je voor werk?
Ik zit in het 2e leerjaar van mijn opleiding Veiligheid en
Vakmanschap Aankomend onderofficier (VEVA). Ik werk
daarbij op zaterdag en in de vakantie bij Sjoerd
Schoenmakers Tuinen.
Wat zijn je hobby’s?
Mijn hobby’s zijn voetballen en
fitness.
In welke teams heb je allemaal
gespeeld?
Ik heb altijd al in Megen
gevoetbald, vanaf mijn 6e jaar.
Op welke positie speel je?
In het veld sta ik meestal
rechtsvoor en dat is ook de plek
waar ik het beste ben.
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Ben je al eens kampioen geworden?
Ik ben helaas nog nooit kampioen geworden met mijn
team, ik heb al wel 3x Jeugdvoetbalkamp gewonnen.
Waar kun je om lachen tijdens een training of
wedstrijd?
Tijdens het omkleden voor de wedstrijd kan ik altijd wel
lachen met het team over van alles.
Wat vind je het allerbelangrijkst bij een wedstrijd?
Het belangrijkste bij een wedstrijd vind ik plezier hebben
en het winnen, want ik kan niet zo goed tegen mijn
verlies.
Wie is je favoriete speler/speelster van Ulysses/VITA?
Mijn favoriete speler bij Vita is natuurlijk mijn vader.
Wat is je favoriete professionele voetbalclub?
Mijn favoriete professionele voetbalclub is PSV, daar ben
ik al vanaf kleins af aan fan van.
Wie is je favoriete professionele speler/speelster?
Mijn favoriete voetbalspeler is Messi.
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Geschreven door Rémi Janssen
Afgelopen jaar had Biljartvereniging “de Vriendschap”,
behalve last van coronaperikelen, een fors probleem. Na
zestig jaar te gast zijn geweest in het pand aan de
Wilhelminastraat, bleek dat de nieuwe eigenaar andere
plannen had met de “kroeg” van Johnny en Ineke van de
Camp. Daarin paste geen biljartclub. Het bestuur stond voor
een forse uitdaging, gedeeltelijk onder druk van de tijd. Als er
op 1 september geen oplossing was gevonden, zou deelname
aan de landscompetitie van de KNBB niet mogelijk zijn. Ook
de vrijdagse verenigingsavond – een jarenlange traditie –
stond op het spel.
Terwijl de familie Brands van de Schutskooi in Oijen ons
tijdelijk onderdak bood, startte het bestuur een zoektocht
naar een plaats in Megen waar twee biljarts konden worden
geplaatst. Talloze contacten werden gelegd. Soms leek een
ruimte veelbelovend, maar bleek bij meting dat er wel plaats
was voor de biljarts, maar niet voor de spelers. Kortom, het
zag er niet goed uit voor de toekomst van “de Vriendschap”,
totdat we een ontmoeting hadden met leden van het bestuur
van R.K.S.V. Ulysses. Zij beschouwen het als een taak om
meer dan alleen voetbal te ondersteunen in Megen. De
speelavonden van “de Vriendschap” pasten perfect in het
activiteitenschema in de kantine. De biljarts pasten ook, maar
niet als er andere activiteiten in de kantine zouden zijn: dan
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moesten ze verdwijnen. Een oplossing à la Herberg de Mulder
lag voor de hand: een kelder graven met liften voor de
biljarts. Na een teleurstellende afwijzing van een
subsidieaanvraag bij de gemeente Oss zag het bestuur het
niet meer zitten. Gelukkig gaf een oproep van de leden van
“de Vriendschap” om in Megen toch iets te realiseren nieuwe
energie. Penningmeester Jack schreef met succes wat
onbekende fondsen aan en secretaris Johnny vond op
Marktplaats wat bruikbaar materiaal. Intussen besloot de
voetbalclub een nieuwe vloer aan te brengen in de kantine,
hetgeen heel mooi paste bij onze plannen. Met de hulp van
vrijwilligers is er wekenlang gebeukt, gegraven, gemetseld,
gesjouwd, gesmeed en geverfd. Ook ligt er in de kantine een
geheel nieuwe vloer die de akoestiek aanzienlijk heeft
verbeterd.
En nu is het zover: vanaf vrijdag 16 september j.l. speelt “de
Vriendschap” weer als vanouds in Megen de onderlinge
competitie. Op de maandagen worden andere
biljartverenigingen uit de regio ontvangen in het kader van de
KNBB-competitie. Alle aanleiding om een keer te komen
kijken naar wat er met een beperkte hoeveelheid geld, maar
met inzet van de leden – ook van Ulysses – kan worden
gerealiseerd. Vanzelfsprekend is de bar op biljartavonden
geopend.
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HISTORISCHE MOMENTEN
Het is dan toch zover gekomen. Haren en Megen gaan samen
de toekomst in. S.B.V. en Ulysses gaan samen verder als VITA.
Wat voor de jeugd allang normaal is als een voetbalclub, geldt
nu ook voor de senioren. In aanloop naar dit seizoen zijn veel
mensen in de weer geweest om dit alles te organiseren. Hier
zijn veel vrijwillige uren in gestoken. Dit alles heb ik aan de
zijlijn kunnen aanschouwen en ik zag steeds meer dat men
naar elkaar toe groeide.
Afgelopen juli waren de trainingen al begonnen en kon men
zien dat iedereen er veel zin had. Ook als er trainingen in
Haren of in Megen waren, gingen we naar elkaars kantine.
Hierbij kon iedereen zeggen wat hij of zij ervan vond en kon je
zien dat er nauwelijks discussie bestond over de
samenwerking. Wat men vroeger voor onmogelijk hield, is
nu een feit geworden.
Vooral de spelers van de selectie laten zien dat dit een succes
kan worden. Ook langs de lijn is de sfeer prima tussen Haren
en Megen. Het oud zeer, wat dat ook mag zijn, is verdwenen
en leeft alleen nog voort bij mensen die er nog niet aan
kunnen wennen dat we nu als VITA verder gaan.

23

Er moet natuurlijk nog veel gebeuren om alles goed te laten
verlopen, maar dit zijn allemaal kinderziektes die na verloop
van tijd weg zullen vloeien.
Voor wat betreft de toekomst van een andere vereniging
kunnen we zeggen dat de biljartclub haar onderkomen heeft
gevonden bij de kantine in Megen. Zij zijn zeer blij dat ze weer
in Megen kunnen biljarten. Afgelopen zomer is er door veel
mensen hard gewerkt om ervoor te zorgen dat de biljarts in
de vloer geplaatst konden worden. Bloed, zweet en tranen
hebben ervoor gezorgd dat het resultaat er mag wezen.
Op een gegeven moment is het seizoen begonnen, zowel voor
de voetballers als voor de biljarters. Het is voor veel mensen
nog wat onwennig, maar als er dadelijk meer gebiljart is zal
dit zeker goed komen!
Voor de voetballers is het seizoen ook alweer begonnen. De
trainingen worden goed bezocht en ze zijn vol vertrouwen
aan de bekerwedstrijden begonnen. Deze wedstrijden
werden meestal gezien als oefenwedstrijden. Aan de hand
van deze wedstrijden kan de trainer goed zien met welke
selectie hij aan de competitie zal beginnen. Toen de
bekerwedstrijden gespeeld waren, konden we er met ons
allen een dikke streep onder zetten om ons verder te richten
op de competitie.
Ook de supporters onder leiding van de Donderjagers waren
bezig om goed aan het seizoen te beginnen. Er was een
supporters-bus geregeld en met ongeveer 30/40 personen
reisden zij af naar Ophemert. Zoals alle begin moeilijk is, was
het voor de Donderjagers ook zo. Bij het wegrijden uit Megen
donderde de bus bijna bij Richard en Ilse van de dijk af.
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Eenmaal in Ophemert aangekomen reed de chauffeur zomaar
pardoes het voetbalveld voorbij. Maar toen hij bij het
spotpark aankwam, wist heel Ophemert dat de Donderjagers
aanwezig waren.
Ook voor de voetballers leek het even dat alle begin moeilijk
is. VITA was lang tijd de bovenliggende partij, maar door
verschillende omstandigheden wist Ophemert toch op een 10 voorsprong te komen. De wedstrijd verliep een beetje
grimmig, mede door de beslissingen van de scheidsrechter.
Dit was een wat oudere man die met zijn linkeroog in zijn
rechter achterzak kon kijken. Maar, VITA raakte niet van de
wijs en wist de wedstrijd naar zich toe te trekken door twee
doelpunten van Willem Brouwer. Dit alles zijn historische
momenten.
Bij dit schrijven moet de seizoensopening van de
thuiswedstrijden nog plaatsvinden. Het is fijn dat we de
eerste drie punten binnen hebben. Dit geeft voor iedereen
een goed gevoel en zelfvertrouwen met veel plezier;
ingrediënten die nodig zijn om een goed seizoen mee te
kunnen maken.
Ik wens u allen een succesvol seizoen toe met heel veel
plezier. Op naar nog meer historische momenten.
Gegroet,
DUN DIKKE SUPPORTER
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