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Zo de eerste ballen liggen al weer tegen 
het (trainings)netje en dat wil zeggen 
dat het nieuwe seizoen al weer volop 
in de voorbereiding is. En daarom aan 
ons de nobele eer en taak om weer een 
prachtig en hoogstaand Loeierke bij u op 
de	deurmat	neer	te	laten	ploffen.

Ons vaandelteam schiet uit de 
startblokken met diverse klinkende 
overwinningen en bij ons bij het 4e zijn 
de eerste twee overwinningen ook al 
weer een feit, weliswaar de eerste tegen 
Hulsel 4/5, maar wij traden volgens mij 
aan met een elftal dat je beter Vessem 
4/R (ustende-leden) kon noemen. 
Niet alleen Toon zelf maar ook diverse 
oudgedienden moesten de kicksen weer 
eens uit het vet halen, zelfs ‘Good old’ 
Arie Schriders was door de vereniging 
opgetrommeld om deze memorabele 
wedstrijd	 te	 mogen	 fluiten.	 Overigens	
niets dan lof over wat er vervolgens 
op de mat getoverd is. Bij de jeugd is 
er afgetrapt met een heus ‘Klaverblad 
aftraptoernooi’, dit natuurlijk om de 

nieuwe jeugdhoofdsponsor in het licht te 
zetten maar vooral om elan te geven aan 
een nieuw tijdperk waar we in terecht 
zijn gekomen, namelijk de fusie met onze 
voetbalburen V.V. Dees. Momenteel nog 
alleen bij de oudere jeugdteams, maar 
zoals het er nu naar uitziet zal volgend 
jaar de gehele jeugddivisie gefuseerd zijn. 
En ik zie natuurlijk de lach al bij Toon Olie 
op zijn gezicht die in de toekomst hoopt 
een nog grotere pot ‘rustende-leden ’ 
tot zijn beschikking te kunnen hebben 
waar hij uit kan putten…………………..

We hebben bij het Loeierke afscheid 
genomen van Hoofdredacteur Geert van 
Aaken en technisch hart Thomas van 
den Bliek. Geert en Thomas nogmaals 
bedankt voor jullie jarenlange tomeloze 
inzet!

Mijn persoontje is medio vorig seizoen 
benaderd door de redactie van het 
Loeierke  met de vraag of ik het stokje 
over zou willen nemen van Geert. Ik heb 
hier natuurlijk (zoals dat hoort) eerst 
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met het thuisfront over gehad, hier waren 
ze eigenlijk al direct enthousiast, maar ik, 
nog niet geheel overtuigd, heb toen bij 
de redactie nog wat research  gedaan en 
toen ik te horen kreeg dat Geert zelf mij 
aangedragen had om hem te vervangen 
was ik toch wel heel vereerd en kon ik 
natuurlijk geen nee meer zeggen. Bij deze 
wil ik Geert dan ook van harte bedanken, 
maar bovenal wil ik hem natuurlijk nog 
veel meer, alle geluk en succes toewensen 
met zijn gezinnetje!!

Na mijn aanstelling ben ik natuurlijk direct 
aan de gang gegaan om de redactie weer 
op volle sterkte te krijgen, en ik denk dat 
me dat redelijk goed gelukt is. Misschien 
ben ik nu wel iets te bescheiden want 
als je verder in dit Loeierke leest, zal 
je merken dat er serieus talent in deze 
nieuwe jongens schuilgaat. 

Samen met ervaren rotten Ruud, Rob, 
Ted, Hans, Johan en Frans zijn Gijs, Twan 
en Sven toch wel de ideale toevoeging 
voor dit Sterrenensemble.

In navolging op de ‘Zwarte Piet van 
ut Joar’, welke toch wel op grootse 
wijzen is binnengehaald door Chrisje van 
Spreuwel, is er dit jaar de competitie ‘D’n 
Droeftoeter van ut Joar’. Iedereen vanaf 
de O-19 jeugd kan meedoen aan deze 
prestigieuze competitie. De strijd zal 
groter zijn dan ooit, want er hebben zich 
al vele gegadigden gemeld met diverse 
‘dubieuze’ acties  te zullen komen. Zo zijn 
daar de gebroeders RAW (Rooijkes At 
War) die aangekondigd hebben revanche 
te willen nemen op Chris en zo de prijs 

weer terug in de familie, waar hij volgens 
hun ook thuis hoort, te brengen. Chris, 
die al aangaf de eerste persoon te willen 
zijn die de titel prolongeert, liet daarop 
meteen zijn voeten/handen spreken 
door in de thuiswedstrijd van Vessem 2 
tegen DBS 3, onder leiding van redactielid 
Johan van Riet, direct na uitvallen van 
keeper Joep bij een stand van 0-0 de kans 
te grijpen om in de spotlights te staan 
en de handschoenen van Joep over te 
nemen, goed bedoelde poging maar je 
teamgenoten waren er misschien minder 
blij mee. Succes aan een ieder die zich 
geroepen voelt om zich in deze strijd te 
willen mengen.

De voorzitter laat in zijn Voorwoord  
‘Voetbal is genieten’ weten dat hij weer 
vol energie en passie dit seizoen aan wil 
vliegen en dat er weer een mooi seizoen 
vol uitdagingen voor het bestuur in het 
verschiet ligt. Maar vooral weer een 
seizoen om van te genieten.

Ruud Verbaant blikt namens de 
sponsorcommissie terug op een zeer 
geslaagd ‘Klaverblad aftraptoernooi’, 
waar ze zowel bij V.V. Vessem als V.V. Dees 
zeer tevreden op terug kijken en zeker een 
goede basis is gelegd voor de toekomst.
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De ‘Sponsor in het Licht’ is de Regiobank, 
welke onze club, in de persoon van 
Tonny Heijnen, op het spoor bracht van 
‘Klaverblad verzekeringen’, en de gevolgen 
hiervan leest u verder in dit Loeierke.

Het	Jeugdprofieltje	komt	van	Jari	Liebregts	
voetballer van onze O11-2, geïnterviewd 
door Gijs (Gijs nog dank hiervoor). 

Verder in dit Loeierke:  Johan die in zijn 
stukje over spanning wel heel makkelijk van 
Volt naar verliefdheid gaat en uiteindelijk 
de groepsapp toch wel de beste uitvinding 
ooit vind. Gijs die ons meeneemt in de 
Gekte op de Transfermarkt, misschien 
iets voor ons clubje om ons daar ook 
wat meer in te verdiepen, wie weet. Ook 
Rob (Peña) komt met een geniaal idee 
om	 onze	 vereniging	 financieel	 gezond	
te houden. Sven neemt ons mee in 
de geweldige gebeurtenis afgelopen 
zomer van het Nederlands voetbal, ‘De 

Oranjeleeuwinnen’ werden Europees 
kampioen en Sven voorziet hierdoor ook 
een groei in het aantal leden binnen onze 
vereniging. Twan heeft alles in de strijd 
gegooid om Vessems meest besproken 
persoon van dit moment te kunnen 
interviewen,  dat dat uiteindelijk gelukt is 
zowel bewonderenswaardig als uniek te 
noemen. Ted heeft het idee, mede door 
zijn jarenlange ervaring op het juridische 
vlak, dat hij er zeker wel mee weg zal 
komen als hij op het veld (onbedoeld) een 
overtreding zal maken en Frans denkt dat 
hij in zo’n geval altijd op de steun van zijn 
broertjes zal kunnen rekenen.

Voor nu geweldig veel leesplezier en 
vergeet vooral niet te genieten.

Halleeejkes en unne dikke merci,

Gr. Erwin
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Voor al uw:
BROOD
EN
BANKET

Bakkerij
HENST
Wilhelminalaan 7
Vessem - Tel. 0497-591272

De Echte Warme Bakker!

Bij inlevering van 
€ 300,- aan kassabonnen

een taartje
(8-pers.) gratis!
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VOETBAL IS GENIETEN

Ik weet niet hoe het met jullie is, maar 
voordat ik aan mijn vakantie begin denk ik; 
de vakantie zou eeuwig mogen duren. Niet 
meer werken, geen verplichtingen, geen 
vergaderingen, voetbal seizoen afgelopen, 
geen “to do” lijstje met tig zaken die 
afgewerkt moeten worden. Maar als de 
vakantie een paar weken bezig is ga ik toch 
weer dingen doen en begin in de laatste 
week alweer een paar zaken van het werk 
op te pakken. 

Wij als bestuur zijn van mening dat het 
een mooi seizoen was, zowel sportief 
als qua gerealiseerde organisatie en 
werkzaamheden. Als we terugkijken naar 
het afgelopen jaar hebben we veel meer 
dan andere jaren energie gestoken in onze 
jeugdafdeling. Dat is prima, want een van 
de verbeterpunten die uit de enquête 
kwam was de aandacht voor onze jeugd. 
Afgelopen 1 september was het dan 
zover	 en	 vond	 de	 officiële	 aftrap	 van	 de	
samenwerking met DEES plaats met het 
Klaverblad mixtoernooi. Fijn dat we, na 
een tip van de Regiobank, Klaverblad 
hebben kunnen strikken als hoofdsponsor 
van onze gezamenlijke jeugdafdeling. 

Teun van der Heijden en ikzelf hebben 
een sponsor pakket op het hoofdkantoor 
van Klaverblad in Zoetermeer voorgesteld 
en waren aangenaam verrast dat we op 
bijna alle voorgestelde reclame uitingen 
een “ja” kregen. We kunnen daarom voor 
de gehele samenwerkende jeugd, dit jaar 
en volgend jaar, gratis, trainingspakken, 
voetbalbroekjes, sokken en een gesponsord 
O 19 voetbalshirt van Klaverblad aanbieden. 
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Niet niks toch? Bovendien komen ze ons oa 
tegemoet, in de kosten van toernooien en 
plaatsen ze een reclamebord langs de lijn 
en op de tribune van het hoofdveld. Fijn 
dit steuntje, maar het draait natuurlijk om 
het plezier in het voetbal. En dat ziet er ook 
veelbelovend uit. Het is mooi om te zien 
dat	 er	 al	 flink	 geïntegreerd	 wordt	 tussen	
spelers, leiders en trainers uit de beide 
dorpen. Overigens kunnen we nog enkele 
trainers gebruiken.  Graag wil ik iedereen 
bedankten die meegewerkt hebben aan 
het succes van de samenvoeging. Vele 
mensen hebben overuren gedraaid om de 
start van het nieuwe seizoen vlekkeloos te 

laten verlopen. 

De bal rolt weer, door de week trainen, in 
het weekend voetballen. Een keer in de 
maand vergaderen, tig dingen op de “to 
do” lijst. De kandans zit er weer in en dat 
is helemaal prima. Laat het weer een mooi 
seizoen worden, waar met zijn allen weer 
van kunnen genieten.

Namens het bestuur

Frans Maas     
Voorzitter
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V E E V E R V O E R  e n
V E E H A N D E L

F. BECX
Mr. de la Courtstraat 17
Vessem - Telefoon 591446

Sparrendijk 6a - O.W. Middelbeers
Tel.: 013-5141347
Fax: 013-5142995

BOUWBEDRIJF
LOUWERS B.V.
OOSTELBEERS

WWW.VVVESSEM.NL
voor uitslagen, standen, foto’s, info en nog veel meer

harrie soetens
KWALITEIT IN STUCWERK

KUILENHURK 27B 5512 CA  VESSEM
TELEFOON 0497-591834
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Als je maar lang genoeg gewoon 
blijft, word je vanzelf bijzonder
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Laatst las ik in de krant een stuk over een 
amateurvoetballer die voor de strafrechter 
moest komen vanwege een overtreding 
in het veld. De voetballer werd uiteindelijk 
veroordeeld tot een taakstraf. Dames en 
heren, als mislukt jurist is 1 ding blijven 
hangen van de studie; een taakstraf is op je 
strafblad	gelijk	aan	een	onvoorwaardelijke	
gevangenisstraf! 

Gevangenisstraf vanwege een overtreding 
tijdens een voetbalwedstrijd?! Het kan 
dus echt. Hoe is het zover gekomen in 
dit	 specifieke	 geval?	 De	 feiten:	 Tijdens	 de	
wedstrijd Polderboys 3 tegen FC Weipaal 4 
(namen zijn verzonnen, echte teams willen 
anoniem blijven…..) maakt een speler van 
Polderboys een sliding waarbij een speler 
van	Weipaal	wordt	geraakt.	Het	slachtoffer	
breekt kuit- en scheenbeen en kan een tijd 
niet lopen. Er wordt aangifte gedaan van 
mishandeling. 

Veel spelers, waaronder ikzelf, hebben 
ooit meegemaakt dat een medespeler 
of tegenstander een been breekt tijdens 
een wedstrijd. Meestal is er sprake van 
pech door bijvoorbeeld een ongelukkige 

botsing. Maar het kan dus ook door een 
zware overtreding gebeuren. Vaak krijgt 
een speler bij een zware overtreding een 
rode kaart en moet hij het veld verlaten. 
Als de kaart ‘wordt opgeschreven’ krijgt 
de speler ook nog een schorsing. Hier blijft 
het normaalgesproken bij. Dit is allemaal 
volgens de regels van het spel. 

In de eerder genoemde zaak is het hier 
dus	niet	bij	gebleven.	Het	slachtoffer	heeft	
aangifte gedaan omdat hij vond dat hij 
opzettelijk is mishandeld. Ik weet het niet 
zeker, maar een van de achterliggende 
gedachten om aangifte te doen kan zijn 
dat	 het	 slachtoffer	 een	 schadevergoeding	
wil van de dader. In dat geval is het niet 
noodzakelijk om aangifte te doen, maar 
het helpt vaak wel. Goed, aangifte doen 
kan altijd. Dat wil nog niet zeggen dat je 
wordt veroordeeld. Daar is een rechter 
voor nodig. 

In dit geval oordeelde de rechter uiteindelijk 
dat de dader wel de intentie had om de bal 
te spelen, maar daarbij zoveel risico nam 
dat	het	slachtoffer	geblesseerd	zou	raken,	
dat er sprake was van voorwaardelijk opzet 

Voetballers voor het hekje
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om iemand te mishandelen. Dit is zeer 
interessant, vind ik. Het staat namelijk vast 
dat de speler de bal wilde spelen. Ik zie vaak 
overtredingen waarbij totaal geen intentie 
is om de bal te spelen. Ik heb echter nog 
nooit iemand hiervoor veroordeeld zien 
worden voor mishandeling.

Het gevolg in de zaak was een gebroken 
kuit- en scheenbeen. Is er vanwege 
de zware gevolgen meer kans op een 
veroordeling? Misschien wel. Maar strikt 
juridisch wordt de gedraging veroordeeld 
en niet het gevolg. 

Er zijn meer voorbeelden van voetballers 
die strafrechtelijk worden veroordeeld 
voor een overtreding. Rachid Bouaouzan is 
het bekendste voorbeeld. Hij maakte een 
zware overtreding op Niels Kokmeijer die 
daardoor zijn been brak en nooit meer kon 
voetballen. Bouaouzan werd veroordeeld 
tot een taakstraf. 

Is het terecht dat iemand strafrechtelijk 
wordt veroordeeld voor het maken van 
een overtreding op het voetbalveld? Het 
antwoord van een jurist zou zijn; dat hangt 
af van de omstandigheden van het geval. 
Maar zo is het ook. Maak je een lompe 
overtreding, maar heb je niet de intentie 
om iemand te blesseren, dan wordt dat 
opgelost binnen de regels van het voetbal. 
Ongeacht de gevolgen. Op het moment 
dat je iemand opzettelijk het ziekenhuis 
in schopt, zie ik geen reden om zo iemand 
niet voor de strafrechter te zetten. Die 
rechter kan dan beslissen of er spraken is 
van het opzettelijk iemand blesseren. Als 

dat het geval is kan de speler veroordeeld 
worden voor mishandeling en daar kun je 
een gevangenisstraf voor krijgen. 

Het moet niet zo zijn dat wanneer je een 
overtreding maakt vanwege onkunde, je 
je voor de rechter moet verantwoorden. 
Wat dat betreft hoef ik niet te vrezen om 
te worden veroordeeld……

Th. de Bie
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Auto- en motor
rijschool

Menno
Aalders

Tel. (0497)-591845
VESSEM

• Baby en kleuter-
zwemmen

• Vrij zwemmen op
afspraak

• Kinderfeestjes

Telefoon 0497-591516
Mobiel: 06-51335946



15

‘ t  Loeierke

Adres  Leeuwerik 14A, 5512AE Vessem
Tel:   0497-594022
Email  info@fysiotherapieoerlemans.nl

WWW.FYSIOTHERAPIEOERLEMANS.NL

Fysiotherapie & (medische) Fitness

&

Leden van VV Vessem ontvangen bij ons

10% korting
op hun familiedrukwerk zoals:

 • geboortekaartjes • printwerk
 • huwelijkskaarten • kopieerwerk
 • uitnodigingen         

Oranjestraat 1a, Middelbeers Stationsstraat 11, Maarheeze
tel. 013 - 514 2182 tel. 0495 - 21 8080
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Spanning geeft aan hoeveel energie het 
voor elektronen kost om van een bepaald 
punt in een stroomkring naar een ander 
bepaald punt te bewegen. Om even een 
indruk te geven van hoeveel een volt is: een 
kleine batterij haalt ongeveer 1 volt, het 
stopcontact lever 230 volt, een elektrische 
trein rijdt op 1.500 volt. Deze spanning 
kun je meten met een spanningsmeter. 
Op moment van schrijven is er in de 
wereld een andere, onmeetbare, vorm van 
spanning. Kim Jong-un provoceert vanuit 
Pyongyang in Noord-Korea de rest van de 
wereld en in het bijzonder de Verenigde 
Staten. We mogen van geluk spreken dat 
we met Donald Trump een wereldleider 
hebben die bedachtzaam reageert vanuit 
de feiten en niet op basis van emotie. 
Hopelijk loopt het met een sisser af. 

Ook de spanning die verliefdheid met 
zich mee brengt is niet te meten. Ieder 
weekend wordt ik weer verliefd. Ieder 
weekend weer, die spanning. Zoals de 
spanning op een stopcontact vrij constant 
is, is de spanning van verliefdheid bij mij 
dat totaal niet. Deze duurt meestal maar 
tot de maandagmiddag na het weekend, 
bij uitzondering tot de vrijdagmiddag. 

Inspanning leveren doet ieder persoon. 
Vanuit ’t Loeierke zouden we het op prijs 
stellen als jullie inspanning leveren om 
jezelf VVTL te mogen noemen. Vrienden 
Van ’T Loeierke zijn, wie wil dat nu 
niet? Een half uur inspanning brengt 
je een onvergetelijke avond en een 
titel die niemand je nog afneemt. Maar 
Voetbalvereniging Vessem draait niet 
alleen om ’T Loeierke. Om onze vereniging 

SPANNING
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levend en toekomstbestendig te hebben 
en te houden is inspanning van iedereen 
gewenst. Of dit nu is door oud ijzer mee 
op te halen, trainer te zijn, commissie 
lid of wat voor bijdrage dan ook. Iedere 
inspanning is gewenst om ervoor te zorgen 
dat onze club, ‘onze club’ blijft. Afgelopen 
jaarvergadering heb ik wederom ervaren 
dat de leden en de vrijwilligers ervoor 
zorgen dat VV Vessem de mooist club 
van De Kempen is. En dat wil ik graag zo 
houden. Een kleine inspanning, een grote 
deugd. 

Na periode met spanning en inspanning 
moet iedereen de tijd nemen voor 
ontspanning. Het voetbal seizoen is weer 
van start en ik hoop dat voor jullie lezers, 
voetbal een manier is ter ontspanning. Of 
het nu gaat om het kijken van een wedstrijd 
van het Nederlands elftal, het zelf actief 
voetballen bij onze club of het horen bij 
een vereniging. Voor mij is het aanwezig 
zijn bij onze vereniging pure ontspanning. 
Vooruit kijkend op dit seizoen hoop ik dat 

we met zijn allen weer vele mooie feestjes 
mogen vieren in de kantine. Dat ik op 
de maandagmorgen de groepsapp van 
Vessem 2 nog eens door moet bladeren 
om alle foto’s en filmpjes te bekijken van 
de avond ervoor. Dat ik weer mag zeggen; 
‘gelukkig hebben we de groepsapp nog’!
Hopelijk hebben jullie net zo veel in het 
nieuwe seizoen als dat ik dat heb! 

Succes!

Johannes Coenrades Klene
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baro-lux
sportprijzen, bekers, vaantjes, 
trofeeën, medailles e.d.
Zéér concurrerende prijzen

Bart Rombouts
Bloxstraat 19 - Eersel (t.o. de sporthal)
Bel voor een afspraak en prijsopgave 0497-516120

M E T A A L H A N D E L
S L O O P W E R K E N

Hoogeindseweg 21 013-5142657
06-54272650

Oostelbeers
✆
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De transfer van Neymar van Barcelona 
naar PSG voor 222 miljoen euro deze zomer 
vind ik een mooie aanleiding om over de 
transfergekte te schrijven. Ik verbaas me 
al jaren over de bedragen die rondgaan 
in de voetbalwereld en dan vooral op het 
transferfront. De transfer van Neymar 
doorbreekt echter wederom een grens. 
In 1893 vertrok Willie Groves van West 
Bromwich Albion naar Aston Villa voor 
100 pond. Destijds de duurste transfer in 
dat	jaar.	In	1973	ging	ene	J.	Cruijff	van	Ajax	
naar Barcelona voor € 1.200.000, wat toen 
al een megabedrag was. Wat zou die nu 
waard zijn geweest.. God weet. Maar vanaf 
1997 ging het echt ergens op lijken met de 
transfer van Ronaldo van Barcelona naar 
Internazionale voor 30 miljoen. Echter 
inmiddels zijn dit ook kruimelbedragen. Een 
middelmatige speler waar dan ook kost als 
snel > 10 miljoen namelijk.

Door de transfer van Neymar denken 
de clubs nu een vrijbrief te hebben om 
maar lukraak bedragen te vragen voor 
spelers, waar Barcelona uiteindelijk ook 
zelf de dupe van is. Immers, de potentiele 
vervangers worden ook nog eens tientallen 
miljoenen duurder, omdat ze weten 
dat Barcelona goed bij kas zit. Oussame 
Dembele is uiteraard een goede speler, 

maar om voor hem cash 105 miljoen 
euro te betalen exclusief 42 miljoen aan 
bonussen is wel erg overdreven. Zeker 
omdat hij bij zijn presentatie de bal nog 
geen 5 keer kon hooghouden. Mij lukt dat 
zelfs, en ik ben maar een fractie waard 
van zijn transferwaarde. Liverpool lied 
Coutinho niet gaan voor 145 miljoen euro 
en verlangde doodleuk 200 miljoen voor 
deze Braziliaan. Het voordeel van Engelse 
clubs is daarbij, dat ze zwemmen in het 
water maar toch. Het gevolg dus van een 
enkele duizelingwekkende transfer is, dat 
de spelers aan de onderkant ook duurder 
worden dan ze eigenlijk waard zijn. 
Maar ja, dat is de gekte van het voetbal 
tegenwoordig.

Marc Overmars vertrok in 2000 voor 
40 miljoen van Arsenal naar Barcelona 
en is daarmee nog steeds de duurste 
Nederlander. Dit zal echter ook een kwestie 
van tijd zijn, want met de huidige gekte zal 
Joshua Brenet voor 28 miljoen naar een 
club in de Championship vertrekken en pak 
hem Steven Bergwijn over 2 jaar voor 45 
miljoen	 naar	 Huddersfield	 Town.	 Hoewel	
dit heel onwaarschijnlijk lijkt, durf ik m’n 
handen er niet voor in het vuur te steken, 
dat het niet gaat geschieden.

De transfergekte
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Intrigerend vind ik het ook hoe de betalingen 
van dergelijke transfers plaatsvinden. 
Neymar	 moest	 zelf	 z’n	 contract	 afkopen,	
maar heeft natuurlijk geen 222 miljoen 
beschikbaar op zijn spaarrekening. Neymar 
is bij deze constructie ambassadeur van 
het WK van 2022 in Qatar geworden voor 
300 miljoen euro. Met dat bedrag heeft 
hij zelf voor 222 miljoen euro zijn contract 
bij	 Barcelona	 afkopen.	 Het	 mooiste	 vind	
ik dan nog, dat de advocaten van Neymar 
dit bedrag op een cheque kwamen 
overhandigen. Dus een cheque waar op 
staat € 222.000.000. Net of je een boek 
bij bol.com besteld maar tegenwoordig is 
dit in de voetbalwereld al niet opmerkelijk 
meer. Overigens gaat Neymar maar € 30 
miljoen per jaar netto verdienen bij PSG. 
Daar kom ik m’n bed niet eens voor uit… 
En toch zijn deze bedragen terug te 
verdienen in de huidige voetbalmarkt. 
Nederlands bekendste sportmarketeer 
Bob van Oosterhout becijferde dit 
namelijk; 25 miljoen door de Champions 
League te winnen, altijd een vol stadion 10 
miljoen, merchandise (shirtjes) 50 miljoen, 
sponsoring 50 miljoen en 10 miljoen voor 
vriendschappelijke wedstrijden. En ik 

geloof inderdaad, dat hier een kern van 
waarheid in zit. 

In de huidige tijd is de target man van 
VV Vessem Adrie Huybers minimaal 
€ 1.500.000 waard. Al zijn waarde en 
daadwerkelijk iets betalen helaas niet 
hetzelfde. In de wandelgangen heb ik wel 
vernomen, dat Tongelre heeft overwogen 
Adrie aan te trekken. Maar dan meer om 
de loodgieterswerkzaamheden op het 
sportpark en op het kamp daar op zich 
te nemen. Ze wilden er echter € 2.000 bij 
krijgen in plaats van zelf te betalen.

Maar zonder gekheid, de bedragen in het 
voetballand zijn duizelingwekkend en het 
kan en zal nog gekker worden. Aan geld 
namelijk geen gebrek in de top van het 
Internationale voetbal.

Dit stuk over peinzende denk ik met 
weemoed terug aan de tijd dat ik voetballer 
was bij FC Eindhoven in de jeugd. Misschien 
was ik toen ook wel € 1.000 waard….

De Strateeg
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Arjan Henst - 8 punten
Stond keurig op tijd om half 10 op zondagochtend op sportpark de Lille voor de 
vriendschappelijke wedstrijd tegen De Bocht ‘80 waar hij erachter kwam dat de 
wedstrijd pas om 11 uur begon i.p.v. 10 uur. Toch maar even naar huis dacht Arjan met 
want een uur wachten is wel erg lang. Een uur later was inmiddels het gehele team 
netjes op tijd, voor half 11 aanwezig. Helaas geen Arjan Henst.... die had z’n eigen 
verslapen.

Adrie Huijbers - 7 punten
’s Nachts na zijn verjaardagsfeest dacht hij slim te zijn om zijn friet pan, halfvol frietvet, 
in de vaatwasser te zetten. De volgende ochtend kwam hij erachter dat de afvoer vol 
zat met frietvet. Gelukkig was een monteur in de buurt. 

De Droeftoeter
van ut joar

Ted Blox - 10 punten
Schijnbaar staat Ted opgegeven voor het tv-programma 
‘Help mijn man is klusser’, maar dat terzijde. Hoe handig 
hij is bleek afgelopen zomer maar weer eens. Op een 
zaterdagmiddag afgelopen zomer had Ted het idee om 
wat bouwafval op te stoken aan zijn kavel aan de Jan 
Smuldersstraat. Toen het vuur eenmaal warm en heet 
was, moest hij een ‘grote boodschap’ gaan doen. 2 
kilo lichter later bleek dat het vuurtje was gaan lopen 
naar zijn garagedeur en de kliko’s die op één meter van 
het vuur stonden. Ted mag van geluk spreken dat zijn 
achterbuurman brandweerman Arjan Henst is. In de 
tijd dat Ted op de wc zat, had Arjan de brandweer al 
opgetrommeld. 
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Daan Somers - 6 punten
Aan zelfvertrouwen heeft deze jongeman geen gebrek zoals we weten. Met het 
opnemen	van	een	filmpje	voor	de	bruiloft	van	zijn	kameraad	Tjeu	moesten	een	aantal	
personen over een reclamebord springen op het sportpark. Drie man waren heel over 
het bord en natuurlijk kan Daan dat ook. Voor Daan eindigde deze sprong echter in het 
ziekenhuis met een gebroken bovenarm. 

Niek van Rooij - 5 punten
Beeldmateriaal van een slapende Niek aan de bar, een hangtafel of op het toilet is 
er voldoende. Niek en zijn maat Hein waren samen naar Lommel kermis en moesten 
beide de volgende ochtend werken. Netjes de taxi vooraf besproken om ze op te halen 
om 01.15 uur. Echter lagen ze beide op dat moment aan de bar te slapen, werden ze 2 
uur later pas wakker en kon Niek ‘s morgens recht door naar zijn werk.

Eric van de Ven  - 4 punten
Als Eric gaat, dan gaat hij goed. Een maandagavond naar Steensel kermis tot een uur of 
05:00 uur moet kunnen. 3 uur slapen bij een kameraad in Steensel om vervolgens om 
08.00 afgezet te worden bij de Gouden Leeuw moet kunnen. Vervolgens de hele dag 
hier op het terras te gaan zitten met champagne en bier moet kunnen. Maar om zo zat 
als een tientje op de dinsdagavond te gaan trainen kon hij blijkbaar niet. Na een half uur 
trainen is Eric weer huiswaarts gekeerd.

Rob Couwenberg - 2 punten
Reed met de auto richting Bladel. Het weer was goed, dus Rob had zijn raam open en 
zijn arm op de venster. Op dat moment kwam een lieveheersbeestje af op de muziek 
die op stond. Deze nam echter geen plaats op de stoel naast Rob, maar in zijn oor. Het 
lieveheersbeestje zat blijkbaar zo lekker in zijn oor, dat Rob naar de huisarts moest om 
hem te bevrijden. Wachtend in de wachtkamer kwam de dokter met de vraag; dan is er 
nog iemand met een beestje in zijn oor? 

Huib van Asten (v.v. DEES) - 1 punt
De samenwerking en het digitale tijdperk gaat Huib niet in de koude kleren zitten. Het 
vraagt nogal wat van de vrijwilligers. Zo ook toen hij het voor elkaar had gekregen dat 
de halve jeugdafdeling van v.v. DEES als lid stond ingeschreven onder v.v. Vessem. Hoe 
kun je zoiets nu goedmaken, je kunt immers geen gegevens aanpassen van leden van 
een andere club... dus zo kreeg Arie Schriders een onverwacht telefoontje binnen van 
Huib: “Arie, ik wil graag lid worden van v.v. Vessem”
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FysioVessem  
Hemelrijk 1 Vessem  

Bertine Peters, Elle Bartels en Nicole der Kinderen 

0497-591145 

Fysiotherapie, Manueel Therapie, Dry Needling, Medical Taping, 
Flexchairtraining en Fysiofitness  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAN HOOF
INSTALLATIEBEDRIJF

Jan Smuldersstraat 12
5512 AZ Vessem

Tel. 0497-591253-591463

- Centrale verwarming
- Sanitair + waterleiding         +

riolering
- Zinkwerk + dakwerk
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LLIIEEBBRREEGGTTSS  EELLEEKKTTRROO  
VVEESSSSEEMM  BBVV  

 
     Elektrotechniek    E-mobility      
          
     Telecom / Data-installaties   Zonnepanelen 

  
     Inbraakbeveiliging     Brandbeveiliging 
 
     Centraal stofzuigsystemen   Klimaattechniek 
    

     De Hoefse Weg 25 - 5512 CH Vessem 
     Tel 0497- 592322 - Mobiel 06-53133188 / 06-51367737 
     info@liebregtselektro.nl    www.liebregtselektro.nl  
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We zijn Europees Kampioen voetbal! De 
laatste keer dat we dat konden roepen was 
op legendarische datum 25 juni 1988. Toen 
werd de Sovjet Unie verslagen op het EK. Ik 
denk dat de meesten nog wel weten waar 
ze tijdens die wedstrijd waren.

Dan nu naar een andere legendarische 
datum in het Nederlandse voetbal. 
6 augustus 2017. Ik hoor u denken ‘6 
augustus… Toen was er iets…’ En of er iets 
was!	De	finale	van	het	EK	Vrouwenvoetbal	
in eigen land. Een wedstrijd die er voor 
zorgt dat Nederland Europees Kampioen 
wordt.

Pinksteren
We maken een sprongetje terug in de tijd. 
Maandag 5 juni 2017. Pinkstertoernooi 2017. 
Ik hoef jullie natuurlijk niet uit te leggen hoe 
leuk, gezellig en druk het daar was. Tijdens 
het	fluiten	van	een	aantal	wedstrijden	van	
de O-9 en O-11 (E en F-jeugd) viel het mij 
ineens op hoeveel meisjes er op het veld 
stonden. Soms wel vier of vijf van de acht 
spelers. Ik was positief verrast. Mocht 
iemand nog steeds denken dat voetbal een 
echte mannensport is. Kom onder je steen 

vandaan want dat imago al ver, heel ver, 
achter ons.

Forse stijging
En dat is ook terug te zien bij de KNVB-
leden. Cijfers van dit en vorig seizoen heeft 
de KNVB nog niet vrijgeven. Dus moeten 
we het doen met de cijfers van seizoen 
2015/’16 maar die getallen zeggen genoeg. 
In dat seizoen waren er ruim 150.000 
voetballende meisjes en vrouwen in 
Nederland. Een stijging van 4,7 procent 
t.o.v. het jaar ervoor. Bij meiden onder 9 
was de stijging zelfs bijna 10 procent. In 
2016 was 12,4 procent van de KNVB leden 
vrouwelijk. Positieve cijfers dus. En dit zijn 
cijfers van bijna twee jaar geleden. 

Trend
De trend is dus al langer zichtbaar en ik 
hoop dat deze nog verder doorzet. De 
winst van de Oranjeleeuwinnen, zoals ze 
zo mooi genoemd worden, gaat daar zeker 
aan bijdragen. Zij laten zien dat Nederland 
nog kan winnen. Want het mannelijke 
Oranje presteert niet echt fantastisch 
de laatste tijd. Maar dat is leesvoer voor 
andere column.

Voetbal een 
mannensport? Echt niet!
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Vruuger
Ook in Vessem heeft deze trend ingezet. 
Vroeger - en dat is minder lang geleden 
dan u wellicht denk want zo oud ben ik 
nou ook weer niet. Maar goed. Pakweg 
12 jaar geleden zat er één meisje in mijn 
voetbalteam. Tess Verbeek. Op latere 
leeftijd besloot zij V.V.Vessem te verlaten 
waarmee wij een van de beste verdedigers 
kwijtraakte. Daarna heb ik alleen nog maar 
met jongens in een team gezeten. Als ik nu 
naar de teams van Vessem kijkt, rent er in 
bijna elk team wel één of meerdere meiden 
rond.  

Dameselftal Vessem
Sterker nog. We hebben inmiddels een 
heus dameselftal. Vijftien vrouwen die 
de Vessemse eer hoog mogen houden. 
Fantastisch dat er genoeg leden zijn om 
dit	 te	 creëren,	maar	het	 is	nog	niet	af.	En	
snelle blik op het speelschema leert ons dat 
er tussen september en april slechts zes 
wedstrijden op de planning staan. Juist. Dat 
is nog geen wedstrijd per maand. Verder zijn 
er slechts drie tegenstanders. Dosko, Terlo 

en HMVV. De rede hiervoor is natuurlijk dat 
niet elke vereniging een dameselftal heeft, 
het niveau nog een beetje gelijkwaardig 
moet zijn en je niet naar Diemen-Zuid wilt 
rijden voor een voetbalwedstrijd. Maar het 
begin is er!

Toekomst met DEES
Bij de jeugd is er nog geen meidenteam en 
het vormen van zo’n team is lastig, dat snap 
ik	ook.	Je	zit	vast	aan	 leeftijdscategorieën	
waardoor er zeker een stuk of negen 
meiden van de zelfde leeftijd moeten gaan 
voetballen. Toch is het realistischer dan 
vorig seizoen. De jeugd is (deels) gefuseerd 
met Wintelre. Dat betekent automatisch 
ook meer spelers. Het zou vet zijn als we 
over een paar seizoenen genoeg jeugd bij 
elkaar hebben verzameld om ook daar een 
meidenteam te vormen. Misschien verre 
toekomstmuziek. Misschien dichterbij dan 
ooit. De Oranjeleeuwinnen hebben het 
voorbeeld gegeven, nu is het aan de jeugd.

Sven ‘the man’ Trommelen
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Heb je het afgelopen seizoen geen prijs 
gewonnen bij de loterij? Dat is helemaal 
niet zo gek als je weet dat Chris de lotjes 
een keer dubbel heeft verkocht en ze dus 
niet mee gingen in de loting. Was dit dan 
de reden dat Chris winnaar werd van de 
Zwarte Piet van ‘t joar van het seizoen 2015-
2016, 2016-2017? 

Het was deze keer vooral een strijd van 
de lange adem en was één actie bij lange 
na niet meer genoeg om mee te mogen 
strijden voor deze titel. 

Chris blonk vooral uit in de middelmatige 
punten. Acties die net geen 1o punten 
waard waren maar toch zeker de moeite van 
het vermelden in ‘t loeierke waren. Denk 
aan het te laat komen op het voetbalveld 
omdat hij de ene keer zijn wekker zo’n 
iritant geluid vond en dus uitgeslagen had 
of de andere keer om 4 uur ‘s nachts van 
zijn	fiets	gevallen	is.	

Of wat dacht je van het abseilen van een 
stijle gevaarlijke wand in Brazilie... maar 
dan tot grote verbazing van de begeleiders 
omhoog en zonder beveiliging. Daarnaast 

ook nog op date in Brazilie maar in plaats 
van een gezellige avond met de Braziliaanse 
schone ging zij huiswerk maken en zat hij 
met haar familie gezellig in de woonkamer.

Alles bij elkaar was het net genoeg om de 
winnaar van vorig jaar, Rob Couwenberg, 
voor te blijven en hem van prolongatie 
afhield.

Als terechte 3e in deze competitie werd 
penningmeester Kevin die voordat 
de uitreiking plaats vond het toch erg 
benauwd kreeg.

Dit jaar gaan we voor de ‘Droeftoeter’ van 
ut joar en zal het gaan over 1 seizoen. Wordt 
jij de opvolger van Chris van Spreuwel?

Chris van Spreuwel
Zwarte Piet van ‘t joar
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Voor al uw sportprijzen 
en vaantjes

J. Joosten
Putterstraat 53 - 5512 BL Vessem

Fax/Tel. 0497-591691
Mobiel: 06-51231408

Geneesmiddelen

Homeopathie

Gezondheidssandalen

Babyartikelen, -voeding, luiers

Huid-haarverzorging

Parfumerie

Haarmode

Byoux

Kaarsen

Foto’s ontwikkelen en afdrukken

Jan Smuldersstraat 5G
5512 AW  Vessem

Van Riet
Metaalbewerking

A. van Riet

Hoefseweg 8 - 5512 CH Vessem
Tel.: 0497-591303
Fax 0497-592188
Postbus 1049 - 5512 ZG Vessem
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Het was op een avond op het einde van het 
afgelopen seizoen dat ik een telefoontje 
kreeg. Het was de voorzitter die belde. 
Ik dacht eerst nog dat het ging over een 
terugkeer naar Vessem1 maar dit was 
niet het geval. Er kwam de vraag of ik lid 
wilde worden van de vriendenloterij, want 
dat leverde de club 50% van de prijs van 
de loten op. Op zich een heel goed idee 
ware het niet dat ik al een tijd geleden lid 
was geworden van deze loterij.  Ook na 
een speciale actie van een gratis lot of iets 
dergelijks en dat ik na die maand nergens 
aan vast zou zitten.  Na 3 maanden mee te 
hebben gespeeld toch maar besloten om 
hier mee te stoppen maar dit kostte me 
toch wel een aantal telefoongesprekken, 
en dan ook nog die telefoontjes die je elke 
week krijgt of je toch niet meer mee wilt 
spelen. Pas toen ik het bel me niet register 
ingeschakeld had werden de telefoontjes 
minder. 

Dit was voor mij de reden om de vraag 
van Frans met het antwoord Nee te 
beantwoorden. Dat is iets wat ik niet graag 
doe. Het zat en zit me nog steeds niet 
lekker dat ik met nee heb geantwoord. 

Dan denk ik dat ik overkom als een zuinig 
persoon welke de voetbalclub niets gun. 
Ook al zal dat niet zo zijn, zo denk ik er 
dan toch over. Toen ben ik eens na gaan 
denken. Wat zouden we kunnen doen om 
nog meer extra inkomsten te genereren 
voor de voetbalclub zodat de contributie 
zo laag mogelijk blijft. Na een gesprek 
met een collega van mij welke in de 
sponsorcommissie van HMVV zit wist ik 
het. Zou het geen idee zijn om een soort 
van club van 50 op te richten?  Voor degene 
die het ervoor over hebben om een extra 
zakcentje aan te voetbalclub over te laten 
kan dit dan doen door jaarlijks 50 euro aan 
de voetbalclub te schenken.  Want onze 
contributie is al zo laag en zeker als je nog 
een functie als “vrijwilliger” hebt als lid van 
het Loeierke hoef je nog minder te betalen. 
Dus die 50 euro kan er bij mij wel van af. En 
er hoeft echt geen lijst van de leden van de 
club van 50 in de kantine te komen hangen 
wat je bij andere verenigingen wel ooit 
ziet. Nodig deze personen gewoon uit met 
de medewerkers avond of desnoods een 
andere speciale avond en dan is het toch 
goed? Bij HMVV hebben ze maar liefst 185 
leden die lid zijn van de club van 100. Dit 

Club van 50



33

‘ t  Loeierke

levert de voetbalclub dus degelijk wel iets 
extra’s op en je moet je zeker niet verplicht 
voelen om hiervan lid van te worden. Want 
kun je het niet missen of besteed je het 
bedrag liever aan andere dingen, even 
goede vrienden.  

Eigenlijk wilde ik dit punt al voorstellen 
tijdens de jaarvergadering, maar toen ik 
zag dat deze zo karig bezocht was besloot 
ik om dit punt maar gewoon in het Loeierke 
te behandelen. Dan heb ik waarschijnlijk 
meer personen te pakken die het te weten 
komen en dat snap ik nou ook niet. Nou 
ja ik snap wel dat het Loeierke veel lezers 
heeft maar dat de jaarvergadering zo slecht 
bezocht wordt, en dit al vele jaren op rij 
maar dit jaar was het echt niet druk. 

De vergadering is inhoudelijk gewoon 
goed. Je komt van alles te weten over de 
voetbalclub waar je met heel je gevoel 
lid van bent. Ook van zaken waar je nog 
niet zo veel van wist. Wat zijn de nieuwe 
plannen op het sportpark, hoe zit het 
met de samenwerking met DEES en wat 

is	 de	 financiële	 situatie	 van	 de	 club.	 Je	
komt er dus ook achter dat de belactie 
van de vriendenloterij wel degelijk extra 
inkomsten heeft gebracht! Ook worden 
de jaarlijkse jubilarissen gehuldigd en die 
verdienen ook wel is ooit extra aandacht. 
Maar niet te vergeten het standaard vatje 
bier wat geschonken wordt door de VV. 
Het voordeel van zo weinig mensen is dan 
wel dat het meestal uitdraait op een late 
maar gezellige avond. 

Ik zie jullie reactie graag tegemoet. Dan 
zal ik wel weer die reacties krijgen van: oh 
daar hedde die prins carnaval weer. Bij de 
carnavalsclub hebben ze het, dan moeten 
wij het ook krijgen zeker. Nou zal ik jullie 
een nieuwtje vertellen, bij de CV ben ik 
geen lid van de club van 100. 

Tot volgende keer. En op het einde van het 
seizoen zie ik graag iedereen terug bij de 
jaarvergadering. 

Peña 
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Complete woninginrichting
Wij hebben een 

uitgebreid

assortiment

woningstoffering en

zonwering

FRANS SOETENS
WOONSERVICEWINKEL
Jan Smuldersstraat 36 - Vessem - Tel. 0497-591231

www.woonservicewinkel.nl
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. . .

Rein At War
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AUTOBEDRIJF VAN DOORMAAL
ALLES VOOR U EN UW AUTO ONDER ÉÉN DAK!

• In- en verkoop van nieuwe en  
gebruikte auto’s

• Werkplaats
• Tankstation

• APK keuringen
• Quick-bandenservice
• Wasserette
• Transport

Heike 4a-4b, 5512 NJ  Vessem
Tel. (0497) 59 14 53

Openingstijden
Ma t/m Vrij 8:00 tot 17:30 uur
Zat 9:00 tot 12:00 uur

w w w . V A N D O O R M A A L . c O M
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Lekker en voordelig

EMTÉ  
VESSEM

Pierre & Inge Liebregts
Vessem

1056866_EMTE_Vessem_A5_W11.indd   1 09-03-16   10:44
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Sponsor in ‘t licht

Er is me gevraagd om een stukje in het clubblad ‘t  Loeierke te schrijven.

Natuurlijk wil ik daar gehoor aan geven en wel om twee redenen.

Ten eerste: In zo’n goed verzorgd clubblad stellen we ons ook graag aan de jeugdleden 
voor. Ten tweede: De relatie van jullie Jeugd hoofdsponsor Klaverblad Verzekeringen en
RegioBank-Handass Verzekeringen.

Iedereen verdient een bank in de buurt.
- Wij zijn het kantoor dat al meer dan 22 jaar in Vessem is gevestigd.
- Wij zijn het kantoor waar je gewoon kunt binnenlopen.
- Wij zijn het kantoor waar je persoonlijke service en advies op maat krijgt.
- Bij ons kun je terecht voor betalen, sparen, hypotheken en verzekeringen.
- Bij ons kantoor regel je je geldzaken / verzekeringszaken zoals je dat wilt met  
 hierbij ook internetbankieren met de bijbehorende apps.
- Bij ons regel je bankzaken met internetbankieren en mobiele apps.    

Wij zijn er heel trots op afgelopen jaar verkozen te zijn tot de meest klantvriendelijke bank 
dankzij de persoonlijke service.

Dat RegioBank-Handass verzekeringen ook sociaal betrokken is blijkt wel uit het volgende.
Klaverblad Verzekeringen, waar wij al jaren verzekeringen voor afsluiten, stuurde een 
e-mail dat ze nog verenigingen wilde sponseren. In dezelfde week las ik het artikel in de 
krant over de samenwerking tussen de jeugdafdelingen van VV Vessem en VV DEES. Als 
geen ander weet ik dat een dergelijke samenwerking ook weer extra kosten met zich 
meebrengt. Vandaar dat ik met Toon van Helvoort, bij jullie allen een bekend gezicht, 
contact heb opgenomen om samen een sponsorverzoek in te dienen bij Klaverblad 
Verzekeringen. Zelf heb ik hier nog een brief aan toegevoegd om nogmaals te benadrukken, 
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hoe geweldig het voor Klaverblad Verzekeringen zou zijn om een club in de groen witte 
kleuren van Klaverblad te zien spelen, al komt er weliswaar nu een blauw streepje bij.

Uiteindelijk mochten Teun v.d. Heijden en Frans Maas naar Zoetermeer afreizen 
om hun verzoek toe te lichten. Wat uiteindelijk als resultaat heeft gehad dat er een 
sponsorcontract tot stand is gekomen voor 4 jaar. Met dit mooie resultaat hebben wij als 
Handass	Verzekeringen	een	flinke	steen	aan	dit	project	bijgedragen.

Wij	 zouden	 het	 op	 prijs	 stellen	 als	 leden	 een	 vrijblijvende	 offerte	 opvragen	 voor	
verzekeringen en dat kan dan bij ons tegen een speciaal VV Vessem – VV DEES premie.
En stap je voor 31 december over met je bankzaken dan levert je dit ook nog eens €50,-- 
op!!

Klaverblad Verzekeringen en RegioBank-Handass Verzekeringen bijzonder omdat ze 
gewoon zijn gebleven.

Ik wens jullie allen een heel goed maar zeker ook een heel sportief seizoen toe, ook 
namens Pieter v.d. Steen en het ons gehele team.

Tonny Heijnen-Ickenroth
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Driehondervijfenzestig 
dagen later...

Interview met: Twan van Riet
Door: Twan van Riet

Ten eerste bedankt dat je tijd kon maken in 
je drukke agenda. 
Geen dank, alles voor ‘t Loeierke. 

We kennen je als jeugdspeler van VV 
Vessem. Helaas niet als speler van de 
senioren. Vanwaar deze keuze? 
Het was in het najaar van 2012 dat ik voor 
de laatste keer mijn voetbalschoeisel aan 
deed om een wedstrijd te gaan spelen voor 
VV Vessem. Ik speelde destijds in A1, daar 
werd ik zowel op het middenveld als in de 
verdediging ingezet. Tijdens de wedstrijd 
Terlo-uit sloeg het noodlot toe toen ik in 
een fel duel mijn knie verdraaide wat  mijn 
meniscus en kniebanden klaarblijkelijk niet 
accepteerden. Na operatie en revalidatie heb 
ik toch besloten om mijn voetbalschoenen 
aan de wilgen te hangen om zo mijn 
gewrichten te besparen. Ondanks hoorde ik 
in de wandelgangen dat vele supporters mijn 
beslissing moeilijk konden accepteren. In de 
jaren die hier op volgden zijn mijn contacten 
met de plaatselijke voetbalvereniging 
vertroebeld en was ik helaas zeer weinig te 

vinden op de Lille.  

En vorig jaar stond je hier opeens weer. 
Wat bracht je terug? 
Bijna vijf jaar later, ik herinner het me als de 
dag van gisteren, op 31 Juli 2016 tijdens de 
Trekkertrek Vessem werd ik benaderd door 
één van de leden van de technische staf van 
de selectie van VV Vessem. Er werd mij de 
vraag gesteld of ik eventueel interesse had 
om grensrechter bij Vessem 2 te worden. 
Samen met de huidige grensrechter, die 
toevallig mijn broer is en de persoon is die 
deze vraag stelde, zou ik het duo vormen 
wat jaarlijks voor minimaal zes punten 
moest gaan zorgen. Aangezien vele van mijn 
vrienden onderdeel uitmaken van Vessem 
2 gaf ik zonder twijfel akkoord om zo weer 
mijn steentje bij te dragen aan de Vessemse 
voetbalvereniging. In mijn achterhoofd 
hield ik uiteraard rekening met extra taken 
zoals iedereen voorzien van een drankje 
in de derde helft, de jongens op het rechte 
pad te houden en natuurlijk een stukje 
ondersteuning van de technische staf. 

En hoe ging dat je af? 
Nou, niet veel later brak de dag aan dat er 
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mede onder mijn leiding een wedstrijd werd 
gespeeld. Iets meer dan negentig minuten 
later was het duidelijk dat het vlaggen op 
mijn lijf geschreven is. ‘Foutloos’, ‘actief’ 
en ‘de wedstrijd aanvoelen’ waren enkele 
woorden die ik destijds hoorde langs de lijn. 
Na één seizoen de helft van de wedstrijden 
gevlagd te hebben, een weekendje Londen 
en vele derde helften is mijn eerste seizoen 
als onderdeel van Vessem een succes 
gebleken. 

En niet heel veel later heb je je eigen 
colomn in ‘t Loeierke. Hoe speel je dat 
klaar? 
Aan het einde van het seizoen kwam weer 
dezelfde persoon naar me toe als destijds 
bij de Trekkertrek, maar deze keer vergezeld 
met de nieuwe hoofdredacteur van ’t 
Loeierke. Ze vertelden mij dat ze onder de 
indruk waren van mijn kwaliteiten en 
zouden me graag toe willen voegen aan de 
redactie van dit mooie clubblad. Toevallig 
had ik eerder die week gelezen dat columns 
zijn voor mensen die graag schrijven, maar 
het niet kunnen. De keuze was dus niet al te 
moeilijk. 

Inmiddels officieel redactielid dus. Wat 
doet dat met een mens? 
Op het moment van schrijven bedenk ik me 
zelf wat het toch allemaal snel kan gaan. De 
ene dag ben je niemand en een seizoen later 
mag je je redactielid van ‘t Loeierke noemen. 
Ik hoef natuurlijk niet uit te leggen hoe 
ontzettend groot deze eer is en vandaar dat 
dit clubblad vanaf heden bij mij op nummer 
één staat. Die van ons mag genoegen nemen 
met een mooie nummer twee en het werk 

komt op drie. 

Wat kunnen we verwachten van je binnen 
‘t Loeierke? 
Mijn eerste seizoen als parttime grensrechter 
zit er op en het eerste literaire meesterstuk 
is inmiddels geschreven. Erwin van de Ven, 
hoofdredacteur van dit clubblad, heeft 
mij, Gijs Leermakers en Sven Trommelen 
natuurlijk niet als de zoveelste columnisten 
binnen gehaald. Ze wilden ‘t Loeierke naar 
een hoger niveau tillen en daar streven we 
dan ook naar. Wanneer deze stijgende lijn 
van prestaties zal standhouden zijn andere 
functies binnen de VVV uiteraard niet 
uitgesloten. Via via hoorde ik dat Frans Maas 
zich al zorgen maakte om zijn positie. Je mag 
zeggen dat het me voor de wind gaat en dat 
alles dankzij de club! 
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Het Klaverblad aftrap Event

Vrijdag 01 september 2017 is een memorabele dag voor zowel V.V. D.E.E.S. als ons eigen 
V.V.Vessem. Deze datum zal bij beide voetbalverenigingen de geschiedenisboeken ingaan 
als	 zijnde	 DE	 officiële	 startdatum	 van	 een	 fusie	 tussen	 de	 jeugd	 van	 	 V.V.	 D.E.E.S.	 en	
V.V.Vessem.

Na maandenlange voorbereidingen was het dan zover. De jeugd van Wintelre en Vessem 
O13 t/m O19 zullen voortaan in de kleuren Groen en Blauw gaan strijden. Om alvast kennis 
te maken met elkaar, is er een ‘Klaverblad aftrap Event’ compleet met BBQ georganiseerd. 
Dit in de vorm van een mix-toernooi, met als doel vooral de jeugd met elkaar te verbinden. 
Maar ook om alle vrijwilligers en betrokken ouders de gelegenheid te geven nader 
kennis met elkaar te maken. Met Klaverblad als kersverse hoofdsponsor voor de jeugd, 
heeft	dit	evenement	nog	eens	extra	kleur	gekregen.	Kleuren	in	figuurlijke	zin.	Voor	alle	
jeugdspelers heeft Klaverblad namelijk voetbalbroeken, sokken en een trainingspak 
beschikbaar gesteld. 

De sfeer van deze avond had toch wel iets bijzonders. Na jarenlange ‘haat’ tijdens de 
wedstrijden en ‘liefde’ na de wedstrijden, werd door de vele vrijwilligers ‘trots en eer’ van 
ieders vereniging naast zich neergelegd. Sterker nog….., er werd volop gepraat over de 
toekomst en de vele voordelen die het met zich mee zal brengen. 

Dat de vrijwilligers dan toch al een stapje verder blijken te zijn dan onze eigen jeugd, blijkt 
wel na het uitdelen van de voetbalsokken. Wanneer je als neutrale supporter langs de 
lijn staat en je weet niet welke speler uit Vessem of Wintelre komt. Let dan maar eens op 
de sokken. Je zal zien dat een speler uit Vessem zijn sokken iets verder omslaat, dan een 
speler	uit	Wintelre.	Dit	om	toch	iets	meer	groen	in	het	voetbaltenue	te	creëren.	

‘Klaverblad’ 
aftrap event
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Welk team zal opnieuw historie gaan schrijven, door als eerste het kampioenschap in de 
kleuren GROEN en BLAUW te gaan behalen?

Wij wensen alle jeugdteams veel succes.

Ruud Verbaant
Namens de sponsorcommissie



‘ t  Loeierke

44

Nouwens 
bouw & timmerbedrijf bv
Donk 7a
5512 NK  Vessem

Martijn Nouwens 

tel.: 0497 - 540 499
mobiel: 06 - 21993111
info@nouwensbouw.nl
www.nouwensbouw.com

Visits_Nouwens.indd   1 03-02-11   14:34
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Naam:
Waar komt je voornaam vandaan?
Geboren op:
Geboorteplaats:
Naam vader (voluit):
Naam moeder (voluit):
Broers en/of zussen:
Wie zijn je beste vrienden? 

In welk team speel je?
Op welke positie?
Wie zijn je leiders/trainers?   

Hoe vaak ben je al kampioen geweest?
Ga je wel eens bij Vessem 1 kijken?
Favoriete Nederlandse voetbalclub?
Favoriete Buitenlandse voetbalclub?
Favoriete voetballer?
Mooiste voetbaltenue?
Beste speler van jouw team?

Wat is de naam van je school?
In welke groep zit je?
Favoriete les?
Wie vind je het leukste meisje van jouw 
klas?
Wie zou je het allerliefst ontmoeten, en 
waarom?
Wat is je favoriete dier?

Profieltje van

Jari Liebregts
Genoemd naar Jari Litmanen
29-jul-08
Veldhoven
Rolf Liebregts
Keetie Kolsters 
1 broertje, Wess Liebregts (5 jr)
Huub	van	der	Heijden,	Jan	Mariën,	
Luuk Neutkens, Thomas Hupkens, Teun 
Langermans
Jo-11 2
Spits of MidMid
Bart van Hoof, Marc Liebregts, Rolf 
Liebregts, Gijs Leermakers
Zo vaak, ik denk zeker 4 keer.
Bijna elke zondag, maar thuis zeker.
AJAX
Atletico Madrid
Justin Kluivert
AJAX
Zowel ik als m’n teamgenoten zijn 
allemaal goed.
Sint Lambertusschool
Groep 6
Gym, Spelling en rekenen
Ik kan niet kiezen

Neymar Jr.

Vogels	en	dan	specifiek	de	Geelgors

Jari Liebregts
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Eet het liefste?
Eet niet graag?
Wat zou je ‘t liefst veranderd zien bij de 
voetbalclub?  

Wat is je favoriete muziek?
Wat zijn je hobby’s naast voetbal?  
Wat is je favoriete website?
Leukste tv-programma?
Domste programma?
Waar ga je het liefste op vakantie en 
waarom? 
Hoe lang kijk je TV per week?
Hoe laat ga je ‘s avond naar bed?

Hoeveel zakgeld krijg je per week?
Wat is je allerliefste wens?
Welk beroep wil je later uitoefenen?

Waaraan heb je een hekel?
Wat is jouw favoriete computer spelletje?

Denk je dat je een betere voetballer dan 
papa wordt?
Wat vind je ervan dat DEES en VV Vessem 
gedeeltelijk zijn samen gegaan?

Als je moet kiezen: 
         : televisie of computer
         : doelpunt maken of winnen
         : kermis of carnaval
         : binnen of buiten spelen

Waarom kun je in ’n deuk liggen?
Wat vind je van ’t Loeierke en wat zou er 
beter kunnen? 

Wat wil je verder nog kwijt?

Friet, spek, viandel, spinazie
Wortels
Dat ze een pannaveldje aanleggen bij de 
voetbalclub.

Top	40	en	specifiek	Shawn	Mendes
Fietsen met opa, Gamen (Fifa)
Youtube
FOX Sports, Bommetje XL
Teletubbies
De Veluwe, want daar is de natuur heel mooi.

Elke dag 1,5 uur
Met school rond half 9 en in het weekend als 
er voetballen is tussen half 10 en 10 uur.
€ 1,50/week
Dat ik profvoetballer word.
Profvoetballer en als dit niet lukt 
profwielrenner
Pesten en dat mijn broertje me plaagt
Fifa

Zeker weten, ben ik nu al!!

Maakt mij niet uit, als we maar een goed team 
hebben en houden.

Televisie
Winnen
Kermis
Allebei

Als opa Andre grapjes over PSV maakt.
Weet ik niet.

Trainer Gijs Leermakers moet voor AJAX 
worden.
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René Willems
Predikant 8

Electrotechniek 5512 BW Vessem

Tel. 06-12648872

   Electrotechnische installaties, 

   datainstallaties en verlichting.

r.willemselectro@kpnplanet.nl

CDL
V E R H U U R

Domineeshof 5
5512 BR Vessem

Coen de Laat
Tel.: 06-11011273
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Voetbalkamp 2017
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PRIKBORD

21 december 2017
Winter Activiteit

Kantine v.v. Vessem
vanaf 22:00 uur

16 december 2017Vrienden van ‘t Loeierke kwis(alleen genodigden)

26 november 2017 
SUPER

SUNDAY
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INDUSTRIAL
P A C K A G I N G

EMBALLAGE
OP MAAT

Dirk Boutslaan 28
Eindhoven
Tel. 040-2115460

Prachtige omgeving - Kempische Hoeve - Fietsterras - Eerlijke ingrediënten  
Brabantse Gastvrijheid - Toegankelijke prijzen

Restaurant Smaeckvol - Driehuizen 3 te Vessem

 
 
 

Tel: 0497 - 592 072 – info@smaeckvol.nl – www.smaeckvol.nl

Reserveren aanbevolen 
Kijk voor actuele openingstijden op onze website
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Officieel

dealer van 
de Kempen

- ONDERHOUD EN REPARATIES ALLE MERKEN
- VERKOOP NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO’S
- SCHADETAXATIE EN REPARATIE
De Hoefseweg 3 - Vessem - Tel. 0497-591842

V E S S E M
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Oh, ‘t urste mee

10-0 van L.S.V. 

gewonnen?

Nee, het nieuwe scorebord stopte bij de 9!





Als je maar lang genoeg gewoon
blijft, wordt je vanzelf bijzonder!


