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‘‘Hij is altijd duidelijk aanwezig, 
        soms ook wel iets te!’’

Interview met de nieuwe hoofdtrainer Waldo
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Het einde van de zomer nadert. Het 
seizoen	is	alweer	een	handvol	trainingen	
en wedstrijden onderweg en uiteraard 
ligt	ook	de	eerste	uitgave	van	’t	Loeierke	
voor	het	seizoen	2016/	2017	weer	keurig	
op	de	mat.	Ons	clubblad	begint	aan	een	
jubileumjaar	want	we	gaan	de	veertigste	
jaargang	 in.	 De	 voetbalvereniging	 gaat	
van start met een nieuwe kantine, een 
nieuwe voorzitter die zich in dit Loeierke 
voorstelt	 en	 een	 nieuwe	 trainer.	 Een	
frisse	 start	 van	 het	 seizoen	 met	 volop	
nieuwe kansen dus. 

Wie	 in	 Vessem	had	 er	 een	 jaar	 geleden	
ooit	 van	 de	 naam	 Waldo	 van	 den	
Besselaar	gehoord?	Toen	ik	zelf	de	naam	
voor de eerste keer hoorde, dacht ik, 
is	 dat	 niet	 die	 vage	 cabaretier?	 Niets	 is	
minder waar, tijdens de jaarvergadering 
stelde	 Waldo	 zich	 keurig	 voor	 en	 hij	
blijkt	een	ervaren	voetbaltrainer	 te	zijn,	
die	nu	 in	plaats	van	 studenten	 Jochem,	
Frederik	 en	 Siebrand	 voetbalonderwijs	
gaat	 geven	 aan	 boerenpummels	 Jan,	
Piet	en	Willem.	In	dit	Loeierke	staat	een	
uitgebreid	 en	 lezenswaardig	 interview	
met	Waldo.	

Een	 naam	 die	 ook	 door	 zou	 kunnen	

gaan voor cabaretier is die van Henri 
Swaans.	Ik	denk	dat	kersvers	bestuurslid	
Hans van Diessen een gouden zet heeft 
gedaan	 door	 Henri	 als	 trainer	 bij	 de	
selectie	 te	 betrekken	 en	 dat	 Waldo	
zich geen betere assistent kan wensen 
door	 Henri’s	 voetbalverstand,	 wil	 om	
te winnen en niet te vergeten zijn 
dubbelzinnige	 humor.	 De	 start	 van	 de	
competitie	 is	 voor	 Waldo	 en	 zijn	 team	
veelbelovend,	 met	 twee	 zakelijke	 1-0	
overwinningen.	Zou	het	toeval	zijn	dat	de	
twee	oudgedienden	in	ons	vaandelteam,	
in	 de	 volksmond	bekend	 als	 duo	 salt	&	
pepper,	deze	wedstrijden	beslist	hebben	
door	te	scoren?	

Johan	 van	 Riet	 haakt	 hier	 in	 zijn	 vrij	
filosofisch	 opgezet	 stuk	 op	 in,	 hij	
vergelijkt	 de	 arbeidsethos	 van	 Adrie	
Huijbers	met	die	van	Berry	van	Aerle.	 Ik	
denk dat Berry best vereerd is met deze 
vergelijking.	 Bij	 de	 start	 van	 de	 herfst	
kijkt	 Ted	 Blox	 alweer	 smachtend	 uit	
naar de winter. Niet vanwege de knusse 
decembermaand met het daarbij horend 
gezellig	samen	zijn	met	de	familie,	maar	
omdat	het	gras	dan	een	aantal	maanden	
niet zo hard groeit, wat weer een saai 
klusje	scheelt.	
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Rob	 de	 Koning	 is	 speciaal	 lager	 gaan	
voetballen,	 om	 zo	 in	 kantines	 te	 komen	
die	 voor	 hem	 met	 Vessem	 2	 verborgen	
bleven.	Nadat	 de	 fijnproever	 award	 vorig	
seizoen aan VV De Zuiderburen werd 
uitgereikt, gaat hij nu op zoek naar een 
waardig	 opvolger.	 Ik	 ben	 benieuwd	 wat	
zijn	bevindingen	zijn	van	de	Halal	snacks	bij	
VV	Brabantia.	Ruud	van	Aaken	 relativeert	
het bedrijven van sport op amateurniveau 
of	Olympisch	niveau	door	dit	te	vergelijken	
met het vechten voor gezondheid. 
Dit	 laatste	 vereist	 ontegenzeggelijk	
meer doorzettingsvermogen en 
winnaarsmentaliteit	dan	welke	sport	ook.

Door de recente hoge temperaturen aan 
het eind van de zomer zou je het haast 
vergeten, maar de herfst staat voor de 
deur.	 We	 worden	 inmiddels	 alweer	 met	
tekenen van de herfst geconfronteerd, de 
blaadjes	 vallen	 van	 de	 boom	 en	 kleuren	
voorzichtig	van	groen	naar	geel	en	bruin.	
Zelfs	 de	 pepernoten	 liggen	 alweer	 in	 de	
winkel.	 Zelf	 word	 ik	 ook	 geconfronteerd	
met	 lichamelijke	 signalen	 die	 de	 herfst	
aankondigen. Op één dag een bezoek 
aan de opticien en de kapper afwerken 
is niet aan te raden. Bij de opticien werd 
vastgesteld	dat	beide	ogen	weer	met	een	
kwart	achteruit	gegaan	zijn.	Toen	ik	vanuit	
de	stoel	bij	de	opticien	het	winkelcentrum	
inkeek	zag	ik	letters	in	plaats	van	gekleurde	
waas	boven	winkelingangen.	Dat	een	setje	
sterkere	 lenzen	nodig	 is,	 kon	 ik	 daardoor	
vrij	 snel	 accepteren.	 Later	 op	 de	 dag	
adviseerde mijn schoonzus en tevens 
kapster	 om	 voortaan	 Alpecin	 cafeïne	
shampoo	te	gaan	gebruiken.	Even	dacht	ik	
dat	ze	mij	verwarde	met	Tom	Dumoulin	of	
misschien	aandelen	in	het	Duitse	cosmetica	

bedrijf	heeft,	maar	helaas	bleek		al	snel	dat	
zulk	advies	niet	uit	weelde	gegeven	wordt	
maar een terugtrekkende haargrens en 
een dunner wordende haardos tegen moet 
gaan.	Het	klopt	niet,	 ik	zit	nog	volledig	 in	
de	ontkenningsfase	en	wil	daar	nog	even	
blijven,	 maar	 gebruik	 voor	 de	 zekerheid	
sinds	 enkele	 dagen	 toch	 die	 Alpecin	 a	 8	
euro	de	fles.	Afzetters.	

Gelukkig	 hebben	 we	 bij	 de	 vereniging	
nog	 volop	 jeugd	 die	 zich	 in	 de	 lente	 van	
hun	voetbalcarrière	begeeft.	Bij	 Vessem	 1	
debuteerde	 de	 pas	 zestienjarige	 Thomas	
Maas,	 bij	 Vessem	 2	 liet	 Luuk	 Liebregts	
zien	 te	 beschikken	 over	 Mario	 Balotelli	
achtige	kwaliteiten	en	bij	Vessem	3	zag	 ik	
Willem	 Meulenbroeks	 in	 de	 uitwedstrijd	
tegen	De	Bocht	 ’80	op	 formidabele	wijze	
de	 bal	 tegen	 het	 net	 rossen.	 Dat	 geeft	
vertrouwen voor de toekomst.

Ik	 wil	 afsluiten	 met	 de	 mededeling	
dat	 ’t	 Loeierke	 nog	 steeds	 vergeleken	
kan	 worden	 met	 een	 labrador,	 en	 als	
sympathieke	 allemansvriend	 gezien	 kan	
worden.	 Dus	 wil	 je	 vriend	 van	 dit	 mooie	
clubblad	 worden,	 klim	 gerust	 eens	 in	 de	
pen!

Voor	nu	veel	leesplezier	gewenst.
Saluut,
Geert
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F. BECX
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harrie soetens
KWALITEIT IN STUCWERK

KUILENHURK 27B 5512 CA  VESSEM
TELEFOON 0497-591834
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IN	MEMORIAM

Jan	van	de	Sande
Op	dinsdag	14	juni	jongstleden	is	lid	van	verdienste	van	onze	vereniging	Jan	van	de	Sande	
op	76-jarige	leeftijd	overleden.

Jan	werd	in	1966	lid	van	VV	Vessem	en	was	jarenlang	spits	in	de	selectie.	Na	zijn	actieve	
voetbalcarrière	werd	hij	leider	van	verschillende	elftallen.	Van	1980	tot	1998	maakte	Jan	
deel	uit	van	het	bestuur.	In	1995	ontving	hij	de	zilveren	speld	van	de	KNVB.	Vanaf	1998	
was	hij	 terreinverzorger	en	consul.	Hij	 zorgde	ervoor	dat	de	velden	er	altijd	keurig	bij	
lagen.	Jan	was	tevens	lid	van	de	klusgroep	en	bijna	dagelijks	op	het	sportpark	te	vinden.	
Verder	was	hij	vaste	supporter	van	Vessem	1.	Jan	werd	vanwege	zijn	vele	werkzaamheden	
voor	de	club	in	1998	benoemd	tot	lid	van	verdienste.	Voetbalvereniging	Vessem	is	Jan	erg	
dankbaar	voor	zijn	jarenlange	inzet.	

Wij	wensen	de	familie	van	Jan	veel	sterkte	met	het	verwerken	van	dit	grote	verlies.	

Bestuur	en	leden	Voetbalvereniging	Vessem
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VAN HET BESTUUR

Afgelopen	 jaarvergadering	 heb	 ik	 de	 eer	
gekregen	om	jullie	voorzitter	te	worden.	Als	
je	eind	mei,	begin	juni	een	telefoontje	krijgt	
van	 penningmeester	 Kevin	 van	 Helvoort,	
met de vraag of hij samen met Hans van der 
Linden	en	Arie	Schriders	langs	kan	komen	
om	een	“kopje	 koffie”	 te	drinken,	 voel	 je	
aan	je	“theewater”	dat	het	wel	eens	over	
het	 invullen	van	de	voorzitterspositie	zou	
kunnen	 gaan.	 Er	 zijn	 vele	 goede	 redenen	
om	voorzitter	 te	worden.	 En	 ik	 kon	maar	
één goede reden bedenken om het niet te 
doen	en	dat	was	de	factor	tijd.	Een	redelijk	
drukke	baan,	waarbij	 je	niet	 klokslag	 	om	
5	uur	naar	huis	rijdt	en	die	het	vereist	om	
ook	 regelmatig	 in	 het	 buitenland	 te	 zijn,	
geeft dat je beperkte tijd hebt om aan je 
gezin	 te	besteden.	 Je	kunt	 je	voorstellen,	
dat	als	je	daarnaast	ook	nog	eens	een	baan	
als	voorzitter	van	onze	club	accepteert,	de	
tijd met het gezin spaarzamer wordt en je 
wellicht	 onvoldoende	 tijd	 kunt	 besteden	

aan de VV Vessem. Daarom heb ik het 
voorzitterschap	ook	geaccepteerd	met	als	
voorwaarde vóór de herverkiezing en dat is 
al	volgend	jaar,	mijn	gezin,	Hannie,	Michelle	
en	 Thomas,	 het	 bestuur	 en	 ook	 ikzelf	
moeten	 vinden,	 dat	 er	 een	 goede	 balans	
is	 tussen	 werk-privé	 en	 voorzitterschap.	
De	intentie	 is	dus	om	na	volgend	jaar	een	
periode	van	4	 jaar	 in	 te	gaan,	maar	 ik	wil	
ook	iedereen	in	de	ogen	kunnen	kijken	als	
de	 voorzittersperiode	 uiteindelijk	 maar	
één	jaar	blijkt	te	zijn	geweest.

Zoals	gezegd	zijn	er	meerdere	belangrijke	
redenen	om	wel	voorzitter	te	worden.	

1.	 VV	Vessem	is	een	fantastische	club	
waar	ik	al	jaren	met	heel	veel	plezier	kom.

2.	 Ik	 maak	 graag	 deel	 uit	 van	 ons	
team	 van	 bestuursleden	 met	 stuk	 voor	
stuk	 heel	 toegewijde	 en	 aangename	
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persoonlijkheden	 met	 op	 hun	 vakgebied	
heel	 goede	 kwaliteiten.	 Arie	 Schriders,	
Kevin	van	Helvoort,	Ted	Blox,	Leon	van	der	
Heijden,	Teun	van	der	Heijden	en	Hans	van	
Diessen.	 	 (zeg	 nou	 zelf:	 wie	 wil	 niet	met	
deze	jongens	samenwerken	??????)

3.	 De	derde	reden	is,	dat	ik	vind,	als	
je	lid	bent	van	een	vereniging	,	je	talenten	
moet gebruiken om de vereniging te 
ontplooien.	 Of	 dat	 nou	 is	 als	 timmerman	
in	de	klusgroep,	leider	van	een	jeugdteam,	
scheidsrechter	of	commissielid,	het	maakt	
niet uit, we hebben iedereen nodig om de 
vereniging draaiende te houden en niet 
alleen	 draaiende	 maar	 zo	 te	 organiseren	
dat iedereen kan genieten.

VOETBAL	 IS	 GENIETEN.	 Dit	 is	 het	 thema	
wat	 we	 al	 een	 aantal	 jaren	 in	 de	 jeugd	
gebruiken.	Dit	thema	zal	vaker	dan	nu	het	
geval	is	terugkomen.	Het	is	zelfs	zo,	dat	we	
het	thema	als	tekst	op	de	muur	geschilderd	
hebben	in	de	bestuurskamer.	Iedereen	die	
in de bestuurskamer komt ziet waar het 
binnen VV Vessem om draait. 

Er	 zijn	 voor	 de	 start	 van	 het	 nieuwe	
seizoen	al	weer	heel	wat	zaken	geregeld,	
denk	 bijvoorbeeld	 aan	 de	 nieuwe	
teamindelingen,	met	de	daarbij	behorende	
trainers	 en	 leiders,	 de	 aankoop	 van	
nieuwe	materialen	zoals	ballen	en	hesjes,	
de	 fysiotherapeut	 Jorden	 Oerlemans	
die	 beschikbaar	 is	 voor	 de	 selectie,	 onze	

nieuwe	hoofdtrainer	Waldo	v.d.	Besselaar,	
maar zeker ook niet te vergeten de 
verbouwing van de kantine. Onze kantine 
heeft een fantastisch interieur dank zij de 
vele	 uren	 van	 vele	 vrijwilligers,	 waarvoor	
dank. 

Al	 deze	 zaken	 maken	 het	 mogelijk	 dat	
seizoen	 2016-2017	 een	 fantastisch	 jaar	
kan worden, waarbij iedereen die bij onze 
vereniging	betrokken	is	kan	GENIETEN.

Groeten

Frans Maas

Voorzitter
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Waarschijnlijk	 is	 iedereen	het	 alweer	 lang	
en	breed	vergeten,	maar	afgelopen	zomer	
is	 er	 een	 EK	 voetbal	 gespeeld.	 Door	 de	
uitgebluste	 topspelers	 van	 de	 toplanden	
en	 de	 ren-je-rot	 mentaliteit	 van	 fitte	
voetbaldwergen	 is	 het	 een	 EK	 geweest	
dat	 niet	 lang	 in	 ons	 geheugen	 gegrift	 zal	
blijven	staan.

Reden	om	het	EK	toch	op	de	voet	te	volgen	
was	de	EK	poule.	Lange	tijd	voerde	Corneel	
Langermans	 de	 ranglijst	 van	 de	 EK	 poule	
aan	 en	 hij	 behaalde	 dan	 ook	 de	 meeste	
punten	bij	de	poulewedstrijden,	maar	het	
voorspellen	van	de	finale	Spanje	–	Duitsland	
bleek	 hem	 fataal.	 Gijs	 Leermakers	 wipte	
door	 het	 juist	 voorspellen	 van	 de	 Franse	
plek	 in	de	finale	 in	de	dying	seconds	naar	
plek	1.	Gijs	werd	op	de	voet	gevolgd	door	
Peter	 Schoenmakers,	 die	 op	 slechts	 2	
punten afstand eindigde.

De	winnaar	 Portugal	werd	 door	 niemand	
juist	 voorspeld.	 Extra	 punten	 met	 het	
raden	 van	 het	 aantal	 doelpunten	werden	
er evenmin verdiend. Frans van Diessen 
zat	 met	 108	 nog	 het	 dichtst	 bij	 het	
tegenvallende	aantal	gevallen	doelpunten	
van	106	stuks.	 Ineke	van	Diessen	 is	op	de	
12e	 plek	 terug	 te	 vinden	 en	 is	 daarmee	

de	 hoogst	 geklasseerde	 vrouw,	 op	 de	
voet	 gevolgd	 door	 Ingrid	 Sterken.	 Beide	
vrouwen eindigden daarmee boven 
manlief,	wat	wil	zeggen	dat	zij	2	 jaar	 lang	
mogen	 volhouden	 meer	 voetbalverstand	
te hebben.

Gijs vond terecht dat zijn overwinning 
gevierd moest worden en hij nodigde de 
redactie	 en	 de	 top	 3	 van	 de	 EK	 poule	 bij	
hem thuis uit voor een goed verzorgde 
avond en de prijsuitreiking. Dat Gijs de 
concurrentie	 respecteert	 bleek	 uit	 het	
feit	dat	hij	Beerze	bier-sympathisant	Peter	
Schoenmakers	vanuit	zijn	biercollectie	kon	
voorzien van zijn favoriete bier. Wat de 
heren	gaan	doen	met	het	prijzengeld	is	nog	
onduidelijk,	maar	als	Vessem	O9	kampioen	
wordt	moet	er	toch	wel	een	traktatie	van	
de trainer inzitten.

Graag	 tot	 over	 2	 jaar,	 met	 of	 zonder	
het	 Nederlands	 elftal	 op	 het	 WK	 2018	 in	
Rusland.

De	EK-poule	organisatie

  

Gijs Leermakers wint 
Loeierke EK poule 2016
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Gijs, Peter en Corneel nemen hun prijzen in ontvangst van hoofdredacteur Geert. 

	1.	 Gijs	leermakers	 	 	 103	 142	 0	 245
2.	 Peter	Schoenmakers	 	 107	 136	 0	 243
3.	 Corneel	Langermans	 	 119	 119	 0	 238
4.		 Frans	van	Diessen	 	 98	 136	 0	 234
5.	 Rob	de	Koning	 	 	 89	 140	 0	 229
6.	 Daan	Soetens	 	 	 90	 132	 0	 222
7.		 Karel	van	Riet	 	 	 86	 135	 0	 221
8.	 Stijn	Huijbers	 	 	 109	 112	 9	 221
9.	 Huub	Soetens	 	 	 91	 127	 0	 218
10.	 Thomas	Maas	 	 	 79	 132	 0	 211
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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
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Adres  Leeuwerik 14A, 5512AE Vessem
Tel:   0497-594022
Email  info@fysiotherapieoerlemans.nl

WWW.FYSIOTHERAPIEOERLEMANS.NL

Fysiotherapie & (medische) Fitness
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Het	is	half	10	’s	ochtends.	De	deadline	voor	
het op tijd komen is zojuist verstreken en 
we	 missen	 nog	 2	 spelers.	 Een	 enkeling	
zit	 er	 fris	 bij	 en	 besteld	 een	 bakje	 koffie.	
Bij de ander tonen de rode ogen aan dat 
het	 gister	 weer	 een	 gezellig	 feestje	 was	
geweest. De sportdrank wordt dan ook 
gretig afgenomen om de nadorst wat weg 
te	 werken	 en	 toch	 net	 dat	 beetje	 extra	
energie te hebben voor de wedstrijd. 
Inmiddels	zijn	de	te	laatkomers	ook	binnen	
en	worden	de	vastgestelde	boetes	zonder	
al	 te	 veel	 morren	 netjes	 betaald	 bij	 de	
coach.	 Nog	 niet	 heel	 enthousiast	 loopt	
het	 hele	 team	 richting	 de	 kleedkamers	
om het mooie groen witte tenue aan te 
doen	om	daarna	samen	met	al	die	andere	
lotgenoten	de	wei	in	te	gaan.

De	 wedstrijd	 verloopt	 hier	 en	 daar	 wat	
stroef en ook is te zien dat de scherpte 
die	 er	 soms	 nog	 wel	 is	 bij	 een	 enkeling	
deze	keer	ontbreekt.	Uiteindelijk	wordt	er	
verloren,	 nipt	maar	 het	 is	 genoeg	 voor	 0	
punten.	Bij	het	fluitsignaal	zie	 je	 iedereen	

nog	even	balend	om	zich	heen	kijken	want	
het	was	eigenlijk	niet	nodig.	Nadat	hier	en	
daar een hand van een tegenstander of 
scheids	 geschud	 was	 en	 iedereen	 elkaar	
bedankt heeft voor de sportieve wedstrijd 
loopt	 het	 hele	 team	 rustig	 aan	 richting	
kleedkamers	 om	 daar	 op	 de	 welbekende	
bankjes	 plaats	 te	 nemen.	 Eén	 van	 de	
spelers	 loopt	 direct	 rechtsaf	 richting	 de	
kantine	 omdat	 hij	 2	 weken	 geleden	 jarig	
was	geweest	en	daar	dus	een	bladje	bier	bij	
hoort. Op het moment dat van de grasmat 
afgelopen	 wordt	 zie	 je	 aan	 iedereen	 dat	
de	 nederlaag	 alweer	 ver	 achter	 ons	 ligt.	
Misschien dat de topscoorder van vorige 
seizoenen	 nog	 even	 baalt	 van	 die	 grote	
gemiste kans van zijn spitsgenoot maar 
kort	 daarna	 legt	 ook	 hij	 zich	 neer.	 Het	
bladje	 bier	 komt	 eraan	 en	 iedereen	 lacht	
en	 doet	 de	 komende	 uren	 gezellig	 mee.	
Nee,	 de	 juiste	 winnaarsmentaliteit	 is	 er	
vaak	 niet	 bij	 Vessem	 3	maar	 dat	 het	 een	
gezellig	team	is	dat	zeker!
Winnaarsmentaliteit	 moet	 je	 wel	 hebben	
om	te	kunnen	presteren	bij	de	olympische	

Het was weer 
om te janken
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spelen.	 Als	 ik	 daar	 een	 beetje	 meer	 van	
had en de tijd die ik besteed heb om de 
Olympische	spelen	te	kijken	aan	mijn	eigen	
voetbalkwaliteiten	 had	 besteed	 had	 ik	
nu	 misschien	 wel	 in	 de	 basis	 van	 Waldo	
gestaan. Maar mijn interesse ging meer 
uit naar het kijken hoe andere mensen 
fanatiek	 sporten	 dan	 zelf	 willekeurig	
rondjes	te	gaan	lopen.	Er	gebeurde	veel	bij	
die	Olympische	spelen	maar	wat	me	vooral	
opviel,	 elke	 dag	waren	 er	weer	 tranen	 in	
beeld.	Huilende	sporters	die	jarenlang	alles	
aan de kant gezet hebben om die ene dag, 
of	 vaak	 zelfs	 dat	 ene	 half	 uurtje	 tot	 een	
ultieme	prestatie	 te	 komen	en	Olympisch	
goud te winnen. Zo was daar Sharon van 
Rouwendaal	die	4	jaar	afgebeuld	was	door	
een	onvriendelijke	man	uit	Frankrijk,	maar	
ze	was	 nu	 toch	maar	mooi	 de	 snelste	 bij	
het	 10	 km	 open	 water	 zwemmen.	 Of	 de	

Rugby	 mannen	 van	 de	 Fiji	 eilanden	 die	
het	 eerste	 goud	 ooit	 voor	 hun	 vaderland	
wonnen.	Met	z’n	allen,	volwassen	mannen	
van	allemaal	boven	de	100	kg	aan	spieren,	
stonden	meteen	na	afloop	van	de	wedstrijd	
huilend	in	een	kringetje	het	gospellied	‘We	
are overcome’ te zingen. 

Maar	 vaak	 was	 het	 huilen	 niet	 van	
blijdschap.	Na	zoveel	inzet	al	die	jaren	net	
4e	worden	omdat	je	bij	het	tijdrijden	even	
een	gootje	meepikte.	Of	heel	je	leven	lang	
judoën,	 dagelijks	 urenlang	 in	 de	 sporthal	
doorbrengen	 en	 als	 grote	 favoriet	 voor	
Olympisch	 goud	 te	 worden	 bestempeld.	
3,5	minuut	later	(nog	geen	volle	wedstrijd)	
is	 de	 droom	 over	 en	 kun	 je	 in	 de	 losers	
vlucht	 naar	 huis.	 Om	 dat	 te	 verwerken	
heb je toch wat meer tijd nodig dan 
een	 verloren	 wedstrijd	 van	 Vessem	 3	 op	
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zondagochtend. Of wat te denken van de 
‘Lord	of	the	Rings’.	Die	naar	eigen	zeggen	
zijn	 verslaving	 had	 overwonnen	 en	 er	
jarenlang	alles	voor	gelaten	had…	behalve	
die	paar	pilsjes	 in	de	week	dat	het	moest	
gaan gebeuren.

Toch	 blijft	 topsport	 het	 mooiste	 als	 op	
de ene moment iemand op een paar 
honderdste van een seconden van een 
medaille	 eindigt	 en	 een	 dag	 later	 live	 op	
tv	 haar	 vriend	 in	 eerste	 instantie	 2e	 ziet	
worden bij het open water zwemmen en 
even	 later	 te	 horen	 krijgt	 dat	 hij	 toch	 als	
1e	 aangetikt	 had.	 Tranen	 van	 geluk	 voor	
een	 ander	 bij	 Ranomi	 Kromowidjojo	 die	
een dag ervoor nog door de pers werd 
betiteld	 als	 mislukt	 omdat	 ze	 slechts	 5e	
was	geworden	op	100	meter	zwemmen.	

Ondertussen	 betrapte	 ik	mezelf	 erop	 dat	
tijdens	het	 zien	 van	 al	 die	 beelden	bij	mij	
ook	een	traan	over	de	wangen	rolde.	Niet	
van	geluk	omdat	iemand	anders	duizenden	
kilometers	 verderop	 sneller	 was	 met	
zwemmen,	 hardlopen	 of	 fietsen	 dan	 de	
rest.	 Niet	 omdat	 sporters	 die	 er	 zelf	 ooit	
voor gekozen hadden dit te gaan doen 

4	 jaar	 lang	 alles	 hebben	 moeten	 geven	
en	het	 ultieme	doel	 dan	net	 niet	 gehaald	
hebben	en	 al	 helemaal	 niet	 omdat	 ik	 zelf	
een	 rondje	 van	 5	 km	 hardlopen	 zonder	
pauzes	had	uitgelopen.	Nee,	die	traan	was	
om	veel	dichterbij	te	zien	hoe	iemand	een	
totaal	andere	‘topsport’	aan	het	uitvoeren	
was.	Het	overwinnen	van	die	akelige	ziekte	
die	overal	maar	steeds	 terug	blijft	komen	
en waar niemand voor kiest om daar 
de	 komende	 jaren	 alles	 voor	 te	 moeten	
geven.	De	sport	waar	je	geen	1e,	2e,	3e	of	
een	 teleurstellende	 4e	 plaats	 mee	 kunt	
halen.	De	enige	prijs	die	je	kunt	halen	is	om	
je	leven	weer	terug	op	de	rit	te	krijgen	en	
om	vooral	te	kunnen	blijven	genieten	van	
alles.	 Tot	 dusver	 kan	 ik	 ook	 niet	 anders	
zeggen dat ze daar een topprestatie voor 
aan	het	leveren	is!

Het	zet	heel	de	Olympische	spelen	met	al	
die	huilende	mensen	toch	wel	weer	in	een	
wat	ander	perspectief.	Ik	ga	dus	maar	weer	
lekker	 elke	 zondagochtend	 om	 10:00	 uur	
voetballen,	met	of	zonder	kater.	Of	we	nu	
winnen	of	verliezen,	plezier	hebben	zullen	
we!	Of	niet	Churandy?

Rudolf
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Met	de	start	van	het	nieuwe	seizoen	hebben	wij	alle	leiders	en	trainers	kunnen	voorzien	
van	nieuwe	polo’s.	Dit	is	mogelijk	gemaakt	door	TM	TRANSPORTSERVICE	VESSEM.
Wij	bedanken	Theo	en	Marleen	voor	de	sponsoring	en	vertrouwen	erop	een	positieve	
bijdrage	te	leveren	aan	de	naamsbekendheid	met	name	in	de	Kempen.

Trainers en leiders 
in nieuwe polo
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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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Er	zijn	van	die	klusjes	waar	je	niet	onderuit	
komt.	Ze	 zijn	niet	 leuk,	maar	moeten	wel	
worden gedaan want anders gebeuren 
er	dingen	die	nog	erger	zijn.	Zo’n	klusje	is	
voor mij het gras maaien. 

Het is niet dat ik een grote tuin heb en 
uren bezig ben om het gras kort te krijgen. 
Integendeel,	het	klusje	is	zo	geklaard.	Het	
probleem	 is	 het	moeten.	Ook	 als	 je	 geen	
tijd	 hebt.	 Of	 geen	 zin.	 Het	 probleem	 is	
ook de voorbereiding. De grasmaaier uit 
het	 hok	 halen,	 kabel	 zoeken,	 stekker	 in	
het	 stopcontact.	U	hebt	het	al	door,	mijn	
grasmaaier	is	van	het	elektrische	soort.	Het	
maaien	 zelf	 is	 een	paar	 keer	op	een	neer	
lopen.		Het	probleem	is	ook	de	afhandeling.	
Gras	 in	 de	 container	 gooien,	 kabel	 weer	
oprollen,	 alles	 opruimen.	 En	 dan	 naar	 de	
voortuin	want	daar	ligt	ook	gras……
Gelukkig	 groeit	 het	 gras	 in	 de	 winter	
niet.	Mooi,	 scheelt	weer	 6	maanden	gras	
maaien!	Zijn	er	oplossingen	om	onder	het	
maaien	uit	te	komen?	

Jawel.	Bijvoorbeeld	een	 tuinman	 inhuren.	

Het gras groeit gewoon, maar je hebt er 
zelf	geen	werk	aan.	Het	 is	wel	zo	dat	het	
geld	kost	en	er	loopt	een	vreemde	kerel	(of	
dame)	in	je	tuin	rond.

Je	 kunt	 ook	 kunstgras	 in	 je	 tuin	 leggen.	
Altijd	groen,	niemand	hoeft	het	te	maaien.	
Nadeel	 is	dat	kunstgras	relatief	duur	is	en	
je	tuin	wordt	voor	een	deel	van	plastic.	
Je	 kunt	 het	 gras	 maaien	 wel	 makkelijker	
maken.	 Bijvoorbeeld	 een	 zitmaaier	
aanschaffen.	 Voordeel	 is	 dat	 het	 gras	
binnen	no-time	weer	kort	is.	Nadeel	is	dat	
de	benzine	“bederft”	op	het	moment	dat	
je	de	maaier	een	tijdlang	niet	gebruikt.	
Is	 een	 robotmaaier	 dan	 de	 oplossing?	
Lekker zonder iets te doen het gras kort 
houden.	Maar	zelfs	een	robotmaaier	kent	
nadelen.	 Je	 moet	 vaker	 dan	 bij	 andere	
maaiers de messen vervangen en het 
ding	 weet	 blijkbaar	 moeilijk	 raad	 met	
bijvoorbeeld	bladeren	op	het	gazon.	

Begin	 jaren	 2000	 leek	 er	 een	 perfecte	
oplossing	 gevonden.	 Er	 werd	 een	 nieuw	
soort	 gras	 geïntroduceerd,	 knakgras!	

Gras maaien
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Dit	 gras	 was	 genetisch	 gemanipuleerd	
en	 speciaal	 ontworpen	 voor	 golfbanen.	
Het	was	zo	gemaakt	dat	bij	een	bepaalde	
hoogte	 (deze	 kon	 je	 zelf	 bepalen)	 het	
gras	 afbrak.	 Het	 afgebroken	 gras	 viel	 op	
de bodem en zorgt zo automatisch voor 
bemesting.	De	Golffederatie	presenteerde	
samen met een Zweedse universiteit 
dit gras op een persconferentie. 
Vertegenwoordigers	 van	 golfbanen	 en	
voetbalclubs	 zaten	 handenwrijvend	 op	
de	 eerste	 rij!	 Geen	 grasmaaiers	 meer	
nodig,	 veel	 minder	 manuren	 die	 betaald	
moeten	 worden.	 Iedereen	 blij.	 Of	 zoals	
de	 Tegenpartij	 het	 pleegde	 te	 stellen:	
Geen	 gezeik,	 iedereen	 rijk!	 Er	 was	 één	
kleine	 adder	 onder	 het	 (knak-)gras….	
Je	 raadt	 nooit	 op	 welke	 datum	 deze	
persconferentie	werd	gehouden…..	Jawel,	
de eerste van de vierde maand. 

Het	was	ook	te	mooi	om	waar	te	zijn…...	
Bij	 de	 voetbalclub	 kon	 dus	 ook	 geen	
knakgras	 worden	 geïntroduceerd.	 Het	
gras	 groeit	 en	wordt	 dus	 ook	 regelmatig	
gemaaid.	 De	 gemeente	 Eersel	 heeft	 de	
schone taak het gras kort te houden. 
Over	 het	 algemeen	 gaat	 dat	 goed	 want	
ons	gras	 ligt	er	 vaak	mooi	bij.	 Ideaal	gras	
is	wat	mij	betreft	 2,8	 cm	 (+	of	–	0,5	mm)	
lang	en	een	beetje	nat.	Mooie	banen	in	de	
breedterichting en ik ben nog meer in mijn 
element	dan	normaal!	

Gemeente	Eersel,	neemt	u	deze	tips	graag	
ter	 harte!	 Onze	 elftallen	 verdienen	 een	
mooie grasmat. 

Oh	 ja,	 als	 er	 weer	 een	 soort	 knakgras	
wordt	 gepresenteerd,	 zit	 de	 voetbalclub	
op	de	eerste	rij.	Tot	die	tijd	wordt	er	lekker	
gemaaid,	maar	niet	door	mij!

Th.	de	Bie
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Wetend dat ik over een uurtje of drie moet 
gaan werken kijk ik op het internet of er 
vanmiddag	 nog	 wat	 voetbal	 op	 televisie	
is.	 Ik	 zie:	 13.30	 uur,	Manchester	 United	 –	
Manchester	 City.	 Sterrenensemble	 tegen	
sterrenensemble,	 top	 trainer	 tegen	 top	
trainer.	 En	 dan	 heb	 ik	 het	 nog	 niet	 eens	
over	de	rivaliteit	tussen	de	twee	clubs.	Een	
heerlijk	 affiche	 op	 de	 achtergrond	 terwijl	
ik mijn stuk voor het Loeierke schrijf. Af 
en toe ben ik mijn concentratie even kwijt 
door	 bijvoorbeeld	 de	 goal	 van	 Kevin	 de	
Bruyne.	 Die	 simpelweg	 onze	 Daley,	 zoon	
van	 de	 bondscoach,	 daar	 te	 snel	 af	 is.	
0-1.	 	Mooi	 om	 te	 zien	 dat	 een	 trainer	 als	
Mourinho ziet dat het niet draait en direct 
mensen	 laat	warmlopen.	 In	 de	 twintigste	
minuut.	Om	maar	even	duidelijk	te	maken	
dat er in die wedstrijden niet verzaakt kan 
worden.	 Een	 belangrijk	 verschil	 valt	 me	
op	tussen	de	twee	ploegen.	Sterke,	grote	
spelers	 van	 United	 versus	 behendige,	
wendbare	spelers	van	City.	
Vechtvoetbal	 tegen	 techniek	 en	 finesse.	
Ondertussen	 is	 ook	 de	 0-2	 gevallen.	

Kelechi	 Iheanacho.	Wie?	Dat	 dacht	 ik	 dus	
ook.	Maar	zo	blijkt	maar	weer	dat	het	voor	
Guardiola	 niet	 uit	 maakt	 wat	 voor	 naam	
een	bepaalde	speler	heeft.	Als	hij	maar	 in	
het	 elftal	 rendeert.	 Natuurlijk	 geen	 zelf	
opgeleid	 maar	 een	 gekocht	 talent.	 Het	
blijft	tenslotte	Manchester	City.
En	 dan	weer	 dat	moment.	 Het	 is	 niet	 de	
vraag of, maar wanneer in de wedstrijd 
de	 commentator	 de	 naam	 van	 Zlatan	
Ibrahimovic	 noemt.	 Keeper	 komt	 uit,	
zit	 mis.	 Vanaf	 randje	 zestien	 volleert	
Ibracadabra	 de	 bal	 feilloos	 in	 het	 doel.	
Het	 is	 weer	 een	 wedstrijd.	 Een	 heerlijke	
wedstrijd	 wel	 te	 verstaan.	 Voetbal	 heen	
en	weer.	 1-2.	Natuurlijk	worden	er	 fouten	
gemaakt, maar dat maakt deze wedstrijd 
ook	 zo	 aantrekkelijk.	 Ibrahimovic	 krijgt	
daarna nog een kans, maar deed er 
uiteindelijk	 te	 weinig	 mee.	 Wat	 dat	
betreft	 is	 het	 eerste	 van	 Vessem	 relatief	
vergelijkbaar	 met	 Manchester	 United.	 Ik	
bedoel	maar,	Adriecadabra	in	de	punt	met	
snelle	 buitenspelers	 op	 zich	 heen.	 Met	
ook	 wel	 een	 beetje	 die	 gezonde	 manier	

Op z’n Frans
het seizoen is weer begonnen...
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van	 arrogantie.	 Een	 mooi	 voorbeeld	
daarvan	 is	 het	 filmpje	 van	 Pogba.	 Pogba	
filmde	zichzelf	en	Zlatan	kwam	erbij	staan.	
Waarop Pogba zei ‘he wants with me on 
the	picture’.	Zlatan	reageerde	direct	en	zei	
‘Pog,	I	make	you	famous	right	now!’.	Ook	
Adrie	heeft	 er	wel	 iets	weg	van.	 Zoals	hij	
in	het	kleedlokaal	zo	mooi	tegen	de	trainer	
kan zeggen wanneer hij niet in de spits 
staat:	‘Wil	je	geen	doelpunten	maken?’.	Of	
wanneer	hij	juist	wel	in	de	spits	staat	en	hij	
zich	 alvast	 aan	 je	 voorstelt:	 ‘Hallo,	 Adrie,	
dan	weet	je	bij	wie	je	dadelijk	weer	om	de	
nek moet hangen’. 

Terug	 naar	 de	 wedstrijd.	 Ondertussen	
heeft	 Ibrahimovic	 ook	 zijn	 gele	 prent	 te	
pakken.	Van	achteren	bij	Otamendi	laat	hij	
even zien dat verdedigers af en toe ook 
voor	 aanvallers	 op	 moeten	 letten.	 Of	 hij	
dat	 mee	 heeft	 gekregen	 van	 Mourinho?	
Weet	 ik	niet,	maar	hij	zet	wel	de	toon.	Je	
merkt gewoon dat de rest van het team 
het	mee	 krijgt	 en	 feller	 de	 duels	 in	 gaat.	
Het is misschien niet netjes, maar het past 
zeker	 bij	 de	 uitstraling	 van	 Zlatan	 en	 de	
manier waarop Mourinho met zijn team 
speelt.	Vechten	voor	iedere	meter.	

De	 stand	 is	 nog	 steeds	 1-2.	 En	 ik	 zit	 nu	 al	
65	minuten	op	het	 puntje	 van	mijn	 stoel.	
Zoveel	goede	voetballers	bij	elkaar	waarbij	
de ene trainer de ander tactisch af probeert 
te troeven met het inbrengen van nieuwe 
spelers.	 City	 doet	 rustig	 aan	 en	 probeert	
United	 gek	 te	 maken	 door	 de	 bal	 rustig	
rond	te	spelen	en	ze	 in	de	counter	pijn	te	
doen. United vecht en werkt voor ieder 
duel	 in	 de	 hoop	 dat	 de	 bal	 in	 de	 laatste	
twintig	 minuten	 nog	 een	 keer	 goed	 valt	
bij	een	van	de	(ondertussen)	drie	spitsen.	

Naast	Ibrahimovic	zijn	Rashford	en	Fellaini	
daar	ook	komen	te	staan.	Ik	begin	mezelf	
af	 te	vragen	of	Rashford	toevallig	niet	de	
halfbroer	is	van	Usain	Bolt.	Man,	man	man,	
wat	 is	die	 snel.	 In	diezelfde	aanval	 scoort	
hij	ook	nog	eens	de	gelijkmaker.	Dacht	 ik	
althans.	 Maar	 Zlatan	 stond	 buitenspel	 in	
de baan van het schot waardoor de keeper 
hem niet zag. De Bruyne, man van de 
wedstrijd,	 schiet	 een	 minuut	 later	 op	 de	
paal	 en	 United	 komt	 goed	 weg.	 Kansen	
over	en	weer.	In	Nederland	heb	ik	nog	nooit	
zo’n spannende en enerverende wedstrijd 
gezien. Misschien de ontknoping van 
afgelopen	 seizoen	 en	 die	 van	 2007/2008.	
Om	en	om	rennen	Guardiola	en	‘the	Special	
One’	 het	 veld	 in.	 Rooney	 krijgt	 nog	 een	
halve	kans,	maar	mist	de	kracht.	Het	is	een	
slijtageslag	 geworden.	 Spelers	 zijn	 op	 en	
zitten op het randje van kramp. De scheids 
blaast	af	en	City	wint.	

De	 wedstrijd	 van	 Vessem	 1	 tegen	
Hoogeloon	 afgelopen	 zondag	 had	 wel	
iets	 weg	 van	 de	 Manchester	 derby.	 Een	
burentwist	met	 veel	 publiek	 langs	 de	 lijn	
die	 al	 lang	 niet	 had	 plaatsgevonden.	 Een	
wedstrijd	 waarin	 Hoogeloon	 het	 meeste	
balbezit	en	schoten	op	doel	had,	maar	wij	
als	 Vessem	 1	 wat	 effectiever	 waren.	 1-0	
winst	en	zes	punten	op	zak.	Een	gedeelde	
koppositie	 met	 Hapert.	 Natuurlijk	 blijven	
we met beide benen op de grond, maar het 
beloofd	een	mooi	seizoen	te	worden,	met	
mooie	wedstrijden	in	een	mooie	klasse.	Op	
naar	BES!

Frans
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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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10 Punten – Bart van der Heijden

Leuk	 idee	dat	Walking	 Football.	 Gezellig	met	 een	 stel	 leeftijdsgenoten	 rustig	 aan	 een	
balletje	trappen.	Rennen	mag	niet,	elkaar	aanraken	mag	niet	en	een	sliding	is	al	helemaal	
uit	den	boze.	Ideale	omstandigheden	om	dus	met	de	oude	lichamen	nog	rustig	op	het	
voetbalveld	te	staan	zonder	geblesseerd	te	raken.	Of	er	een	regel	overtreden	was	weten	
we	 niet	maar	 Bart	 van	 der	 Heijden	 kreeg	 het	 toch	 de	 eerste	 training	 voor	 elkaar	 om	
geblesseerd	het	veld	te	verlaten.

8 Punten – Adrie Huijbers

Een	 dagje	 naar	 de	 Trekkertrek	 in	 Vessem	 betekent	 een	 dagje	met	 veel	 obstakels.	 Zo	
merkte	 ook	 Jaap	 van	 Diessen.	 Een	 hobbelig	 veld,	 overal	 tractors	 en	 een	 tak	 op	 het	
fietspad	op	de	terugweg	naar	huis	waar	hij	overheen	fietste.	Of	was	het	geen	tak	maar	
de	arm	van	Adrie	die	onthulde	dat	de	rest	van	zijn	lichaam	in	de	berm	lag?

6 Punten – Luuk Roffelsen

Tijdens	zijn	boerenovertrek	hadden	ze	de	huifkar	
op	de	heenweg	al	gefopt	in	Casteren.	Een	grote	
stapel	stenen	versperde	de	weg	en	dus	moest	
er	omgereden	worden.	Enkele	uren	later	trapte	
ze	daar	niet	een	2e	keer	in	en	dus	besloten	ze	die	
berg	stenen	zelf	wel	even	weg	te	halen.	
Vol	enthousiasme	en	ietwat	onder	invloed	werden	
de stenen opgepakt en weggegooid naar een 
plaats	waar	ze	de	huifkar	niet	konden	blokkeren,	
bijvoorbeeld	tegen	het	hoofd	van	Joost	Nooyens.

De Zwarte Piet
van ut joar
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5 Punten – Willem van de Vondervoort

Eindelijk	hoefde	Willem	eens	een	keer	niet	het	verste	te	fietsen	of	 lopen	om	naar	een	
feestje	te	gaan.	Zus	en	schoonbroer	besloten	bij	hem	in	de	wei	hun	bruiloft	te	vieren	en	
dus	konden	alle	remmen	los	bij	Willem.	Toen	hij	ook	de	laatste	stugge	bezoekers	van	zich	
af	had	geschud	en	nog	alleen	over	was	begon	het	al	weer	licht	te	worden	in	Zandoers.	
Hij	stond	voor	de	keuze,	of	even	gaan	slapen	en	dan	over	een	uurtje	voer	gaan	laden	of	
toch	maar	meteen	door.	De	boom	die	een	flinke	tik	kreeg	van	de	door	Willem	bestuurde	
tractor	verraadde	welke	keuze	hij	gemaakt	had.	

4 Punten – Vessem 4

Iedereen	had	een	mening	over	de	nieuwe	 indeling	maar	de	meeste	waren	het	er	wel	
over	eens:	21	spelers	in	het	3e	en	20	spelers	in	het	4e	waren	er	toch	echt	teveel.	Niemand	
wilde	elke	week	reserve	staan	en	er	kon	toch	makkelijk	een	5e	gemaakt	worden.	Zondag	
10	september	stond	voor	Vessem	4	de	2e	wedstrijd	van	het	seizoen	gepland.	Het	eerste	
verzoek	om	de	wedstrijd	af	te	lassen	lag	inmiddels	ook	al	weer	bij	Arie,	oorzaak:	Te	weinig	
spelers.

3 Punten – Ad Nouwens

Ad	was	 in	 paniek	 de	 dag	na	de	 eerste	wedstrijd	 van	het	 EK	 voetballen.	 Verschillende	
redactieleden,	die	allemaal	aan	het	voetballen	bij	het	Knoerttoernooi	en	dus	de	telefoon	
niet	 op	 konden	 pakken,	 hadden	 meerdere	 gemiste	 oproepen	 van	 Ad	 incl.	 een	 half	
ingesproken	boodschap	die	hij	 eigenlijk	 tegen	vrouwlief	 zei	 “GVD	ze	nemen	niet	op”.	
Uiteindelijk	had	hij	iemand	te	pakken	gekregen	en	gaf	de	boodschap	door	dat	hij	zo	snel	
mogelijk	iemand	van	de	EK	Poule	moest	spreken	want	hij	had	alleen	de	eerste	wedstrijd	
van	het	EK	ingevuld	en	wilde	de	rest	later	doen	maar	dat	ging	niet	meer.	Ad,	volgende	
keer	mag	je	de	WK	Poule	invullen	als	het	WK	afgelopen	is,	of	je	dan	nog	mee	doet	voor	
de prijzen komen we nog op terug. 

2 Punten – Chris van Spreuwel

Een	nieuw	seizoen	en	dus	moest	ook	Chris	er	weer	staan	de	eerste	wedstrijd	van	het	
seizoen	om	te	laten	zien	wat	hij	allemaal	wel	niet	kan.	Wat	hij	wel	kan	is	nog	niet	duidelijk	
geworden,	dat	hij	niet	kon	komen	omdat	hij	om	04:00	uur	s’	nachts	van	zijn	fiets	gevallen	
was	wel.
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Nu hair-extensions
en 

bruids- & 
dagmake-up!

Geopend van dinsdag t/m zaterdag tot 17.30 uur
Op woensdagavond tot 20.00 uur

VAN HOOF
INSTALLATIEBEDRIJF

Jan Smuldersstraat 12
5512 AZ Vessem

Tel. 0497-591253-591463

- Centrale verwarming
- Sanitair + waterleiding         +

riolering
- Zinkwerk + dakwerk
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Het	lijkt	allemaal	zo	vanzelfsprekend,	maar	
is	 het	 dat	 ook?	Waldo	 van	 den	 Besselaar	
is	 na	 Kees	 Mollen,	 Dré	 Rooijackers	 en	
Danny	 blankers	 alweer	 de	 4e	 coach,	 die	
deze	speler	steevast	 in	het	basiselftal	van	
Vessem	 1	 posteert.	 Een	 speler	 waarover	
alle	 aanhangers	 van	 V.V.Vessem	 een	
mening	 hebben,	 zowel	 binnen	 als	 buiten	
het	veld.

Het	 lijkt	 niet	 vanzelfsprekend,	 maar	 hij	
staat	 er	 toch	 maar	 weer.	 Een	 speler	 die	
niet	 die	 sublieme	 balaanname	 heeft	 als	
Bertrand	Traore.	Een	voetballer	die	niet	de	
draaicirkel	heeft	van	Iniesta.

Onweerstaanbaar voor iedere 
goedbetaalde	 trainer	 van	 Vessem	 1.	 Met	
name	de	arbeisethos	van	deze	speler	 laat	
zien	dat	je	ook	met	minder	talent,	mee	kunt	
op het hoogste niveau binnen Vessem. 
Arbeidsethos	is	de	vanuit	een	persoonlijke	
ethiek	voortspruitende	wil	om	te	werken.	
Het	geeft	aan	met	hoeveel	inzet	iemand	de	
taken,	waarvoor	 iemand	verantwoordelijk	
is, uitvoert.

En	 laat	 het	 nu	 zo	 zijn	 dat	 juist	 Adrie	
Huijbers	 is	 geboren	 met	 een	 overvloed	
aan ethos van arbeid. Van huis uit mee 
gekregen dat je hard moet werken om iets 
te	bereiken.	Hard	werken	om	uiteindelijk	je	
gestelde	doelen	te	bereiken.	Zowel	in	privé	

sferen	alsook	op	het	voetbalveld.	AH	is	het	
schoolvoorbeeld,	 dat	 als	 je	 je	 voor	 200%	
inzet,	je	heel	veel	kunt	bereiken.

Genoeg	over	Adrie	Huijbers!

We staan nu onder andere aan het begin 
van:	 voetbalseizoen	 ’16	 –	 ’17,	 jaargang	
40	van	clubblad	 ’t	Loeierke	en	een	nieuw	
schooljaar.	 Als	 individu,	 als	 groep,	 als	
redactie	 en	 als	 team	 stel	 je	 doelen	 die	 je	
aan	het	eind	van	wilt	behalen.	Uiteindelijk	
bepaalt	je	eigen	inzet,	wat	je	gaat	bereiken.

Laat het nooit een gebrek aan inzet zijn, 
waardoor	je	een	gesteld	doel	niet	behaald.	
Niets	 is	 zo	 vanzelfsprekend	 dat	 iedere	
ochtend de zon opkomt en dat deze 
in de avond weer naar beneden komt. 
Verder	 worden	 honderden,	 dagelijks	
voorkomende zaken en gebeurtenissen 
als	 vanzelfsprekend	 gezien.	 Maar	 besef	
dat	 wat	 voor	 jouzelf	 als	 vanzelfsprekend	
wordt gezien, dit voor een ander niet is.

Het	is	je	gezegend!

Johannes	Coenrades	Klene

Niets is zo vanzelfsprekend!
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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	 vaandelteam	 is	 het	 seizoen	 tot	 op	
heden	goed	begonnen	met	een		3	punter	in	
Netersel.	Aan	het	roer	van	het	eerste	elftal	
staat	vanaf	dit	seizoen	een		nieuwe	trainer:	
Waldo	van	den	Besselaar.	De	redactie	van	
het	Loeierke	leek	dit	een	goed	moment	om	
Waldo	eens	flink	aan	de	tand	te	voelen.	

Om te beginnen hebben we maar eens 

gevraagd	 wie	 is	 Waldo	 en	 waar	 is	 hij	
opgegroeid. 
Waldo	 	 is	 geboren	 in	 Eindhoven	 en	 is	 41	
jaar	oud.	Sinds	2	jaar	woont	hij	 in	Deurne.		
Samen met zijn vader heeft hij een auto 
bedrijf	 in	 Eindhoven	 waar	 hij	 vooral	 de	
receptie zaken op pakt. Maar af en toe is hij 
ook	niet	vies	van	een	beetje	sleutelen.	Tot	
nu	toe	is	dit	heel	goed	te	combineren	met	

Wie is Waldo?
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het	vak	van	trainer.	Vooral	ook	omdat	zijn	
vader nog mee in de zaak zit waardoor hij 
vaak	kan	sluiten	zodat	Waldo	toch	op	tijd	
bij een wedstrijd of training kan zijn. 

Zijn	 actieve	 voetballoopbaan	 als	 speler	
/	 keeper	 heeft	 hij	 vooral	 doorgebracht	
bij	 Tongelre.	 Hij	 heeft	 de	 gehele	 jeugd	
doorlopen	 bij	 Tongelre	 en	 is	 hierna	
aangesloten	 bij	 de	 selectie.	 De	 selectie	
bestond	 destijds	 uit	 3	 elftallen	 waarbij	
hij	 meestal	 keeper	 van	 het	 3e	 was.	 Hij	
heeft	 ooit	 1	 helft	 in	 het	 eerste	 gekeept.	
Dit	was	toen	de	eerste	keeper	bij	een	3-0	
achterstand na opmerkingen op de scheids 
van	het	veld	gestuurd	werd.	Uiteindelijk	
was	 het	 4-0	 geworden	dus	 het	was	 geen	
mislukt	debuut.	

Hierna heeft hij toch maar voor een trainers 
carrière	 gekozen.	 Toen	 is	 hij	 trainer	 bij	
Unitas	geworden.	Hier	is	Waldo	begonnen	
bij	 de	 hogere	 jeugd	 elftallen	 en	 is	 hierna	
doorgestroomd naar assistent trainer 
van	het	eerste	en	hoofdtrainer	van	het	2e	
elftal	van	Unitas.	 In	maart	2011	 is	hij	even	
interim trainer van het eerste geweest. Dit 
was	hem	zo	goed	bevallen	dat	hij	voortaan	
op	 eigen	 benen	 wilde	 staan,	 waarna	 hij	
bij	 Pusphaira	 tekende.	 Van	 een	 kleurloze	
5e	 klasser	 heeft	 Waldo	 Pusphaira	 naar	
de	4e	klasse	weten	 leiden.	 	Waarna	hij	na	
afgelopen	 seizoen	 een	 nieuwe	 uitdaging	
zocht. 

Waldo	staat	bij	de	kenners	te	boek	als	een	
talent	in	de	trainerswereld	en	zo	is	Vessem	
bij	Waldo	uitgekomen.	En	na	verschillende	

gesprekken zag hij de uitdaging die er bij 
Vessem	ligt	wel	zitten.	

Tot	op	heden	heeft	hij	het	hartstikke	goed	
naar	 zijn	 zin	 in	Vessem	en	 is	 vrij	wel	 alles	
positief	 bevallen.	 In	 de	 vakantie	 periode	
was de opkomst bij het trainen ooit iets 
minder	maar	de	laatste	weken	is	deze	vrij	
stabiel	met	meestal	28	spelers.		Vooral	op	
donderdag is de opkomst groot. Dit komt 
vooral	 door	 het	 statement	 wat	 Waldo	
gemaakt heeft. Wie er op donderdag niet 
is,	 speelt	 op	 zondag	ook	niet	 in	 de	basis.	
Donderdag	 is	 gewoon	 de	 belangrijkste	
training naar de wedstrijd toe en hierbij 
moet	 de	 gehele	 basis	 aanwezig	 zijn.	
Hierbij	maakt	 hij	 geen	 verschil	 in	 spelers.	
Ook	 al	 ben	 je	 de	 aanvoerder.	 	 Over	 zijn	
aanvoerder gesproken had hij nog een 
mooie	 opmerking.	 “Hij	 is	 altijd	 duidelijk	
aanwezig,	 misschien	 ooit	 wel	 eens	 te!”.		
Tsja	 zo	 kennen	wij	 hem	ook.	 	 Dit	wil	 ook	
weer	 zeggen	 dat	 Waldo	 een	 goede	 en	
snelle	mensenkennis	heeft.	
Nu	 na	 ongeveer	 2	 maanden	 kent	 hij	 zijn	
selectie	al	goed	en	is	er	ook	van	overtuigd	
dat	er	heel	veel	potentie	in	de	groep	zit.	Dit	
had	hij	na	afgelopen	seizoen	natuurlijk	ook	
al	gezien	toen	hij	2	keer	verloor	van	Vessem.	
Maar	wat	hem	vooral	positief	stemt	is	dat	
de	groep	heel	 leergierig	 is.	Ze	willen	echt	
luisteren	 en	 dingen	 oppikken.	 Ook	 al	 zijn	
ze tot nu toe erg braaf, een eigen mening 
mag	 natuurlijk	 altijd	 gegeven	 worden	 en	
hier	zal	hij	ook	altijd	naar	luisteren.		

Tot	op	heden	hebben	wij	 als	 lagere	 elftal	
spelers	 de	 selectie	 op	 de	 trainingen	 ook	



‘ t  Loeierke

36

al	 heel	 veel	 zien	 lopen.	 	 Meer	 als	 in	 de	
afgelopen	 jaren.	Wat	ons	ook	op	viel	was	
dat	 er	 zelfs	 hardloop	 schoenen	 werden	
meegenomen naar de training. Hier was 
Waldo	 vrij	 duidelijk	 in.	 Zonder	 conditie	
kom	je	er	in	deze	4e	klasse	niet.	Dit	is	een	
klasse	waar	alles	heel	dicht	op	elkaar	zit	en	
vooral	 op	 strijd	 en	 werklust	 wedstrijden	
gewonnen	 kunnen	 worden.	 En	 met	 de	
hardloopschoenen	 denkt	 hij	 vooral	 aan	
de	 kwaliteit	 van	 het	 trainingsveld.	 	 Bij	
Pusphaira was hij gewend om op kunstgras 
te trainen maar dat hebben ze hier niet, en 
als	 je	 dan	 bepaalde	 loopoefeningen	 uit	
gaat	voeren	waarbij	vooral	op	een	bepaald	
gedeelte	van	het	veld	gelopen	wordt,		slijt	
het	gras	daar	erg	veel.	Dus	dan	is	het	beter	
om	loopschoenen	te	dragen	waardoor	het	
veld	wat	beter	in	conditie	blijft.	Maar	toch	
wil	hij	er	naar	toe	dat	de	bal	vooral	het	werk	
moet	 doen.	 Er	 moet	 een	 goede	 opbouw	
vanuit achteruit komen en er moet minder 
met	de	lange	bal	gewerkt	worden.	Het	spel	
moet	vooral	vanaf	het	middenveld	komen.	
Vanuit	hieruit	moet	het	spel	verdeeld	gaan	
worden naar voren toe. Waar we met 
veel	 snelheid	 voor	 veel	 gevaar	 kunnen	
zorgen. Hierop zijn de trainingen dan ook 
gebaseerd. 

Bepaalde	 spelers	 hebben	 Waldo	 wel	
verrast.	Vooral	ook	de	jongere	spelers	die	
van	 de	 A-jeugd	 afgekomen	 zijn	 hebben	
hem positief verrast. Voorafgaand waren 
de meeste hierover nog wat sceptisch, 
maar ze hebben zich verrassend goed 
aangepast en hebben dan ook een 
belangrijke	rol	in	de	selectie.	Want	Waldo	is	

natuurlijk	niet	alleen	trainer	van	het	eerste	
maar	 ook	 van	 het	 tweede	 elftal.	 Want	
zonder	 een	 tweede	 elftal	 kan	 een	 eerste	
elftal	 niet	 presteren.	De	 spelers	 die	 nu	 in	
het	tweede	spelen	komen	dus	ook	altijd	in	
aanmerking voor één.  Mocht er ooit een 
basisspeler	 van	 één	 wegvallen	 door	 een	
blessure,	 schorsing	 of	mindere	 prestaties	
moet	een	speler	uit	twee	dit	natuurlijk	wel	
aanvullen.	

Hierbij	 heeft	 Waldo	 assistentie	 gekregen	
van	 Henri	 Swaans.	 Na	 een	 langdurig	
gesprek tussen Hans van Diessen 
(bestuur),	Henri	en	Waldo	bleek		dat	Henri	
de	 juiste	persoon	was	om	Waldo	 te	gaan	
assisteren.	Hierin	is	Henri	vooral	belangrijk	
omdat hij de jongens kent en hun met de 
juiste passie en humor goed weet te raken. 
Vooral	de	spelers	van	twee	zullen	hier	nog	
veel	baat	bij	hebben.		Ook	doordat	Waldo	
altijd	 een	 tweede	 elftal	 heeft	 getraind	
weet	hij	hoe	belangrijk	het	tweede	kan	zijn	
voor	de	gehele	selectie.	

Wat	 ons	 vooral	 verraste	 was	 dat	 Hans	
een	belangrijk	aandeel	heeft	in	het	goede	
gevoel	van	Waldo	over	de	club	en	het	dorp	
Vessem. Hans heeft echt dingen aangepakt 
en	 heeft	 Waldo	 goed	 opgevangen.	 Hans	
weet	vooral	wat	er	binnen	de	club	speelt.	
Ik	 kan	wel	 iets	willen,	maar	 als	 Hans	 dan	
zegt	dat	dat	niet	echt	 iets	 is	voor	de	club	
dan	volg	ik	ook	zijn	mening.	

Op de vraag of hij er aan gedacht heeft 
om	spelers	of	 trainers	me	 te	nemen	naar	
Vessem	 is	 hij	 heel	 duidelijk.	 Eerst	 wil	 hij	
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kijken	wat	er	 in	de	selectie	 rond	 loopt	en	
mocht het dan ooit nodig zijn en de kans 
doet zich voor dat er een goede spits zich 
meld,	waarom	 niet.	Maar	 ik	weet	 dat	 dit	
niet echt bij Vessem past dus de kans is 
heel	 klein.	 Ens	 op	 dit	moment	 is	 het	 ook	
echt niet nodig. 

Hij	 is	zeer	tevreden	over	de	selectie	zoals	
die	nu	in	elkaar	zit.	En	op	een	goede	spits	zit	
hij	al	helemaal	niet	te	wachten	want	Adrie	
vult	die	positie	nu	voortreffelijk	in	en	is	heel	
belangrijk	 met	 zijn	 doelpunten.	 Dit	 was	
afgelopen	 zondag	 al	 te	 zien	 in	 Netersel.	
Waldo	 vind	 niet	 dat	 er	 grote	 verschillen	
zitten	 tussen	 een	 studentenclub	 en	 een	
dorpsclub	zoals	Vessem.	Bij	Pusphaira	heb	
je	meer	te	doen	met	buitenlandse	jongens	
die	iets	anders	behandeld	moeten	worden.	
En	 bij	 Pushaira	 had	 je	 tijdens	 het	 seizoen	
meer	verloop	in	spelers.	Veel	spelers	zaten	
er	maar	een	half	jaar	en	moesten	dan	weer	
weg voor hun studie. Vaak had hij op het 
begin	van	het	seizoen	40	man.	Maar	na	de	
winterstop	 waren	 er	 nog	 maar	 30	 over.	
Ook	 een	 groot	 verschil	 is	 dat	 er	 hier	 bij	
Vessem	een	 veel	 grotere	 achterban	 is.	 Je	
bent echt het gespreksonderwerp van het 
dorp.	 In	 Netersel	 bijvoorbeeld	 kwam	 er	
driekwart van de supporters uit Vessem. 
Nieuwe	 personen	worden	 ook	 heel	 goed	
opgenomen door de supporters. Zo was 
zijn nieuwe vriendin komen kijken naar de 
bekerwedstrijd in berkdijk. Via via hadden 
sommige supporters opgevangen dat ze 
wel	3	kwartier	in	de	auto	had	gezeten	om	
naar de wedstrijd te komen kijken. Na een 
kleine	 rekensom	 hadden	 ze	 bedacht	 dat	

zij	wel	uit	Vessem	moest	komen.		En	toen	
bleek	 het	 de	 nieuwe	 vlam	 van	 Waldo	 te	
zijn. 

Over zijn vriendin gesproken. Zij komt ook 
echt	uit	een	voetbalfamilie	en	vind	het	dus	
niet	erg	dan	Waldo	veel	van	huis	is	voor	het	
voetbal.	 Ze	 heeft	 zelfs	 een	 seizoenkaart	
van	 de	 graafschap.	 Ze	 komt	 namelijk	 uit	
Doetinchem.  

Waldo	vind	het	belangrijk	om	ook	voor	de	
supporters	 te	 voetballen.	 Hij	 wil	 dus	 ook	
vooral	 aantrekkelijk	 en	 met	 veel	 passie	
voetballen	 zodat	 het	 voor	 de	 supporters	
ook	 leuk	 is	 om	 te	 komen	 kijken.	 Hij	 kijkt	
er	ook	naar	uit	om	de	supporters	te	leren	
kennen. 

Het	doel	voor	dit	jaar	is	voor	als	nog	klasse	
behoud.	Maar	het	zit	heel	dicht	op	elkaar	
en	misschien	kunnen	we	wel	verrassen	met	
een	plaats	 in	de	top	5.	Er	steekt	niet	echt	
1	team	boven	uit.	Als	er	al	een	team	moet	
zijn die er bovenuit steekt zou het vv Acht 
moeten	zijn.	Maar	die	moeten	van	zichzelf	
kampioen	worden.	En	dat	kan	ze	wel	eens	
de	kop	kunnen	kosten.		En	Hoogeloon	heeft	
ook	een	heel	goede	selectie.	Hij	verwacht	
dat	deze	clubs	boven	in	mee	zullen	doen.	
En	 voor	 de	 rest	 	 kan	 echt	 iedereen	 van	
iedereen	winnen.	Waldo	is	ook	van	mening	
dat	 er	met	 een	goed	 tactisch	plan	er	 van	
niemand	verloren	hoeft	te	worden.	

Het	 doel	 voor	 komende	 jaren	 is	 dan	 ook	
om	een	stabiele	4e	klasser	te	worden	met	
misschien	wel	verrassingen	er	 in	zodat	er	
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ooit	om	promotie	gevoetbald	kan	worden.		
Hij	 denkt	 ook	 dat	 hij	 nog	wel	 een	 aantal	
jaren	 hier	 zal	 zitten.	Want	 er	 hoeft	 geen	
houdbaarheidsdatum aan een trainer te 
zitten.	Als	de	groep	en	de	trainer	zich	elk	
jaar	blijft	ontwikkelen	en	het	gevoel	goed	
blijft	kan	een	trainer	ook	langer	dan	3	jaar	
bij	een	club	blijven.	

Hij	 wil	 vooral	 een	 voetbalvisie	 binnen	
de	 gehele	 vereniging	 neerleggen.	 Dus	
niet	 alleen	 bij	 de	 selectie	 maar	 bij	 de	
gehele	 club.	 Een	mooi	 voorbeeld	 hiervan	
is	 dat	 selectiespelers	 training	 geven	
aan een jeugdteam en dan zie je dat 
ze oefenvormen uitvoeren  die uit een 
training	van	mij	komen.	Als	ik	ooit	weg	ga	
vind ik dat er iets moet staan waar dat de 
club	op	voort	kan	bouwen.

Waldo	 vind	 ook	 dat	 de	 vereniging	 op	 de	
goede	weg	 is.	 Er	 zijn	 natuurlijk	 altijd	wat	
verbeterpunten.	 Zoals	 de	 bereikbaarheid	
tot	oefenstof	voor	trainers.	Dit	 is	wel	een	
belangrijk	 punt.	 Want	 het	 begint	 toch	
allemaal	bij	de	jeugd.	Er	moet	geprobeerd	
worden	om	hier	meer	uit	te	halen.	

Omdat	Waldo	in	Deurne	woont	zal	hij	niet	
altijd	 tot	 het	 laatste	 toe	 deel	 uit	 maken	
van	de	derde	helft.	Al	 hoe	wel	hij	 dit	wel	
een	 belangrijk	 gedeelte	 van	 het	 voetbal	
vind.	Hij	weet	ook	dat	het	wel	bij	een	club	
als	vessem	hoort.	Maar	tijdens	de	3e	helft	
zal	 hij	 zich	 wel	 altijd	 als	 trainer	 blijven	
gedragen.	Dus	je	zult	hem	niet	laveloos	aan	
de	bar	zien	hangen	en	daarna	vallend	van	
zijn	fiets	op	het	fietspad.	Maar	hij	 zal	 zijn	

gezicht	wel	altijd	laten	zien	in	de	kantine.	
Het	belangrijkste	 in	het	 team	vind	hij	dan	
ook	dat	het	gevoel	en	de		sfeer	goed	moet	
zijn.	Het	eerste	uitstapje	met	de	selectie	is	
dan	ook	al	gepland.	Want	als	de	sfeer	goed	
is	 komen	 de	 prestaties	 vanzelf.	 Ook	 vind	
hij	de	dorpsgebeurtenissen	erg	belangrijk.	
Zo	 was	 hij	 al	 even	 op	 de	markt	 geweest	
en	hij	 zal	op	de	kermis	dan	ook	echt	niet	
ontbreken. 

Wij	 hopen	 dat	 Waldo	 zich	 zo	 goed	 blijft	
voelen	over	Vessem	en	hopen	dus	ook	dat	
hij een goed seizoen tegemoet gaat met 
goed	voetbal.	Wij	wensen	hem		het	komend	
jaar	en	de	komende	 jaren	veel	succes	toe	
en hopen dat we nog ooit een succesje 
kunnen	boeken	met	een	periodetitel.	
Ook	wensen	wij	Waldo	veel	plezier	toe	met	
het	lezen	van	het	Loeierke	en	misschien	kan	
hij	zich	zelf	wel	vinden	op	de	achterzijde?	

Ruud	en	Rob
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Jubilaria

De jubilarissen van VV Vessem. (Ruud van Aaken is missend op de foto)
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Wisseling van het 
bestuur

Afgelopen	 jaarvergadering	 hebben	 er	 2	
wisselingen	plaatsgevonden	in	het	bestuur	
van onze vereniging. 

Bart de Laat heeft begin dit jaar aangegeven 
dat	hij	zijn	zetel	ter	beschikking	stelt.	Bart	
is	 in	 2007	 in	 het	 bestuur	 gekomen	 als	
opvolger	van	Wim	van	Doren	en	heeft	dus	
9	jaar	in	het	bestuur	gezeten.	Hij	heeft	ook	
van	 2003	 tot	 2015	 deel	 uitgemaakt	 van	
de	 activiteitencommissie.	 In	 2010	 zat	 hij	

in	de	 jubileumcommissie	 in	het	kader	van	
het	 75-jarig	 bestaan	 van	 onze	 vereniging.	
Bart	 (mede-)	 organiseert	 al	 jaren	 het	
Pinkstertoernooi en heeft aangegeven dit 
te	blijven	doen.	

Hans	 van	 der	 Linden	 heeft	 besloten	 na	
8	 jaar	 de	 voorzittershamer	 van	 onze	
vereniging	door	 te	geven.	 In	2008	volgde	
hij	Jan	van	Rijen	op.	Bij	zijn	aanstelling	gaf	
hij aan dit een uitdaging te vinden i.v.m. 
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de voorgenomen nieuwbouw van de 
accommodatie	 en	 het	 naderende	 75-jarig	
jubileum.	 Vanwege	 zijn	 bouwkundige	
achtergrond heeft hij de nieuwbouw actief 
begeleid.	Voor	zijn	bestuurscarrière	is	Hans	
gedurende	 10	 seizoenen	 jeugdleider	 c.q.	
–trainer	 geweest	 van	 diverse	 jeugdteams	
(o.a.	ook	van	zijn	zoon	Willem).	Bestuurlijke	
ervaring heeft hij eerder opgedaan in de 
kampcommissie	 (van	 2000	 tot	 en	 met	
2008)	 en	 de	 jeugdcommissie	 (van	 2003	
tot	en	met	2009).	Hans	heeft	aangegeven	
de	 aanpassing	 van	 de	 kantine	 te	 blijven	
begeleiden.	

Voetbalvereniging	Vessem	is	Bart	en	Hans	
zeer	dankbaar	voor	hun	inzet	de	afgelopen	
jaren.	We	 hopen	 beide	mannen	 nog	 lang	
op	sportpark	De	Lille	te	zien!	

Op	dezelfde	jaarvergadering	hebben	Hans	
van	 Diessen	 en	 Frans	 Maas	 de	 plaatsen	
van Bart en Hans ingenomen. We hebben 
het	volle	vertrouwen	 in	Hans	en	Frans	en	
wensen	hen	veel	succes	en	plezier	 in	hun	
nieuwe	functies!

Namens het bestuur, 
Ted	Blox



‘ t  Loeierke

42

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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Het is een fenomeen dat steeds vaker 
voorkomt;	 menselijke	 handen	 worden	
overbodig door het inzetten van computers 
en machines. 

Vakbonden zijn furieus dat er steeds 
vaker gekozen wordt voor robots en 
de	 werkeloosheid	 daardoor	 stijgt.	
De	 hardwerkende	 mens	 die	 zich	 vele	
jaren heeft ingezet voor het bedrijf, 
wordt zonder pardon op straat gezet. 
Kledingfabrieken,	drukkerijen,	slachterijen,	
sigarettenfabrieken	 en	 zelfs	 in	 het	
bankwereldje	 krimpt	 het	 aantal	 banen,	
terwijl	de	hoeveelheid	werk	stijgt.	Andere	
branches	 profiteren	 hier	 natuurlijk	 weer	
van.	Veel	ICT	bedrijven	zijn	in	de	afgelopen	
decennia ontstaan en enorm groot 

geworden.	 Internetbedrijven	 komen	 als	
paddenstoelen	 uit	 de	 grond	 en	 social	
media	 is	 nog	 nooit	 zo	 populair	 geweest.	
Echter….	De	hardwerkende	mensen	waar	
we het over hebben, zijn vaak niet in staat 
om	deze	omschakeling	nog	te	maken.	Met	
name	de	 jongere	generatie	profiteert	van	
deze	ontwikkelingen.	

Helaas	 is	VV	Vessem	nu	ook	het	dupe	van	
automatisering. Zonder iets in de gaten 
te hebben komt Peter Schoenmakers 
afgelopen	week	met	zijn	doosje	magneten	
de	 kantine	 in	 gelopen.	 Hij	 wordt	
onmiddellijk	 geconfronteerd	 met	 een	 32	
inch	 flatscreen	 waar	 ‘zijn’	 bord	 hoort	 te	
hangen. Sommige mensen zouden boos 
worden,	uit	zijn	slof	 schieten	of	 in	 tranen	

Weggeautomatiseerd
‘Vrijwilliger VV Vessem wordt zonder medeweten de straat op gezet’
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uitbarsten. Maar Peter niet. Hij is niet boos, 
maar	teleurgesteld…	

Vele	jaren	heeft	hij	zonder	te	klagen	de	stand	
bijgehouden. Wanneer in het weekend 
de	 dronken	 leden	 van	 de	 vereniging	 alle	
magneten	hebben	verwisseld,	komt	Peter	
gewoon	een	extra	keertje	om	het	weer	in	
orde	 te	 maken.	 Na	 zijn	 wekelijkse	 plicht	
gaat hij aan de bar staan om zijn verdiende 
pilsje	te	drinken	en	over	Willem	II	en	het	1e	
te	praten.	Een	beetje	eenzaam	rocken	op	
de muziek en daarna weer naar huis. Nooit 
op	de	voorgrond,	maar	bescheiden.	Zoals	
we hem kennen. 

Hoe	lang	hij	dit	al	doet?	Dat	weet	niemand	
en	daar	zullen	we	nooit	achter	komen.

Belachelijk	natuurlijk	dat	we	op	deze	manier	
afscheid	 nemen	 van	deze	 vrijwilliger.	 Een	
voorbeeld	voor	velen.
Zo’n afscheid verdient hij niet en daarom 
is	dit	stukje	een	eerbetoon	aan	deze	stille	
kracht. 

Tevens	is	dit	een	oproep	aan	alle	leden	om	
de komende tijd Peter te ondersteunen 
in	 deze	 zware	 periode.	 Teleurstelling	
en verdriet voeren op dit moment de 
boventoon en hij kan deze steun zeker 
gebruiken. 

Het is niet de eerste keer dat hij met 

automatisering te maken krijgt. Vroeger op 
zijn werk stonden er honderden mensen 
chocoladesnacks	 in	 een	 zakje	 te	 doen,	
waar	nu	1	grote	machine	staat.	Gelukkig	

wordt	 bij	 Mars	 de	 waarde	 van	 Peter	 wel	
goed ingeschat en is hij daar nog steeds 
een	gewaardeerde	collega.	
Uiteraard	 zijn	 we	 allemaal	 blij	 met	 de	
verbouwing van de kantine en de nieuwe, 
moderne	 uitstraling	 van	 ons	 clubje,	maar	
dit	mag	natuurlijk	nooit	gebeuren.	
We kunnen op zijn minst Peter een cursus 
aanbieden,	 zodat	hij	 zich	om	kan	 scholen	
en aan kan passen aan de nieuwe situatie. 
Peter	zelf	heeft	er	zich	al	bij	neergelegd.	
‘Het	doet	al	pijn	genoeg	en	op	dit	moment	
wordt	het	me	allemaal	een	beetje	te	veel’,	
aldus	Peter.	Waar	het	bord	 is	gebleven	 is	
overigens	nog	een	raadsel.	Laten	we	voor	
Peter hopen dat het netjes opgeborgen is 
en niet in oktober met het oud ijzer wordt 
meegegeven.

Peter,	bedankt	voor	je	tomeloze	inzet.
We hebben bij VV Vessem geen vakbond, 
maar ik ga me er hard voor maken dat je 
een waardig afscheid krijgt.

Daan Somers
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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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De	eerste	6	 letters	uit	het	alfabet,	A,B,C,D,E,F	zijn	 jarenlang	belangrijke	aanduidingen	
geweest	 in	 het	 jeugdvoetbal.	 Met	 deze	 aanduidingen	 werden	 de	 verschillende	
leeftijdscategorieën	aangeduid.	Voor	 iedereen	hartstikke	 logisch	dat	 in	de	F	 jeugd	de	
jongste	in	competitieverband	speelden	en	in	de	A	jeugd	de	oudste.	
Binnen	de	UEFA	werd	al	enkele	jaren	met	een	andere	meer	logische	benaming	gewerkt	
die	voor	ieder	land	duidelijk	is.	De	KNVB	heeft	nu	besloten	om	voortaan	deze	benaming	
over	te	nemen	en	het	alfabet	aan	de	kant	te	gooien.
Met	ingang	van	het	nieuwe	seizoen	2016-2017	ziet	er	dat	dan	als	volgt	uit.

Nieuwe benaming Oude benaming
JO*	19	 	 	 A	
JO			17	 	 	 B
JO			15	 	 	 C
JO			13	 	 	 D
JO			11	 	 	 E
JO					9	 	 	 F

*JO=	Jeugd	onder,	internationaal	zul	je	ipv	JO	de	U	zien.
			U=	Under	(Engels)	of	Unten	(Duits)

Bij	de	wedstrijdaanduiding	zie	je	dus	i.p.v.		 Vessem	A1	–	DEES	A1	
Vessem	JO19-1	–	DEES	JO19-1	

Is	natuurlijk	even	wennen	maar	over	een	paar	maanden	weten	wij	niet	beter.
Voetbal	blijft	genieten.

Het alfabet is verdwenen
uit het jeugdvoetbal
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Het nieuwe seizoen is weer begonnen dus 
is het weer tijd voor een nieuwe rubriek.
Wat	 zullen	 we	 deze	 keer	 eens	 gaan	
behandelen	 na	 het	 grote	 succes	 van	 de	
hamburger	contest	van	afgelopen	seizoen?	
Een	 groot	 nadeel	 van	 de	 hamburger	
wedstrijd	 was	 dat	 je	 elke	 week	 een	
hamburger	moest	eten,	terwijl	 je	ook	wel	
eens zin had in iets anders. Misschien had 
ik	wel	ooit	zin	in	iets	gezonds?		
Toen	 dacht	 ik	 bij	 mezelf,	 laat	 ik	 eens	 de	
complete	kaart	van	iedere	club	vergelijken.	
Zijn	er	clubs	in	de	regio	die	ook	iets	gezonds	
te	bieden	hebben,	of	bied	iedereen	alleen	
een	vette	hap	aan?	
En	 kan	 de	 kaart	 van	 onze	 VV	 goed	 partij	
bieden	aan	alle	andere	verenigingen?	Of	is	
deze	al	te	uitgebreid?	De	kaart	is	overigens	
al	verder	uitgebreid	met	de	goulash	kroket	
wat	 ik	 persoonlijk	 een	 heeeeeel	 goede	
keuze	 vind.	 Hij	 was	 ook	 daadwerkelijk	
verrukkelijk!	 	 Maar	 het	 schijnt	 dat	 de	
gehaktstaven	weer	verdwijnen…..	

Tot	 op	 heden	 hebben	 we	 nog	 maar	 1	
uitwedstrijd	 gespeeld.	 En	 dat	 was	 in	

oirschot	 tegen	 de	 Bocht	 80.	 Voor	 mij	
persoonlijk	 was	 het	 even	 wennen	 om	
om	 10	 uur	 te	 voetballen.	 Dat	 betekent	
dat	 je	om	12	uur	klaar	bent.	En	dan	 is	het	
natuurlijk	etenstijd.	Dus	ik	met	veel	goede	
moed	bestellen.	Maar	ik	kreeg	meteen	het	
antwoord	dat	er	eerst	een	briefje	ingevuld	
moest worden want anders konden ze het 
niet	 bij	 houden.	 Het	 was	 namelijk	 nog	 al	
druk	en	het	kon	wel	even	duren….	
Maar	wat	vul	 je	dan?	 Is	het	oog	dan	 toch	
groter	dan	de	daadwerlijke	honger?	
De	 keuze	 was	 voor	 een	 kantine	 heel	
behoorlijk.	 Er	was	 zelfs	 friet	 te	 verkrijgen	
zoals	je	op	de	foto	kunt	zien.	En	je	kon	naar	
hartenlust	 verschillende	 soorten	 snacks	
bestellen.	
Ik	 bestelde	 een	 broodje	 mexicano	 en	
toch nog maar een broodje hamburger 
omdat in mijn gedachte rond ging dat 
deze	 vorig	 seizoen	 toch	 wel	 lekker	 was.	
Een	groot	nadeel	hiervan	was	dat	ze	alleen	
maar ronde broodjes hadden en dat mijn 
mexicano	al	in	2	stukken	gesneden	was.	En	
het broodje hamburger was toch niet zo 
lekker	als	dat	ik	in	mijn	gedachte	had.	Maar	

De fijnproever
Deel 2
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er	zaten	wel	verse	uitjes	op!
Al	 met	 al	 toch	 een	 kleine	 teleurstelling.	
Maar	 de	 kaart	mocht	 er	 toch	wel	 wezen	
moet	ik	zeggen.		Ik	weet	niet	of	we	er	dit	
seizoen nog terug moeten maar dan kan ik 
weer	gerust	 iets	anders	bestellen	want	er	
is	keuze	genoeg!

Nu	op	naar	de	volgende	wedstrijd.	En	dat	is	
dit	keer	een	thuiswedstrijd.	Dan	zal	ik	eens	
kijken	of	de	kaart	al	aan	de	muur	hangt	en	
wie	weet	staat	er	naast	de	goulash	kroket	
nog	wel	een	tropische	verrassing	op???

Tot	de	volgende	keer.

Peña
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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:
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	weleens	bij	Vessem	1	kijken?
Favoriete	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?
Eet	het	liefste?
Eet	niet	graag?

Profieltje van

Koen Smulders
Koen	Smulders
16-jan-07
Wintelre,	kan	ik	ook	niks	aan	doen	;-)
Mark	Smulders
Esther	Smulders-de	Bakker	
1	zus	Lieke,	die	voetbalt	nu	ook	bij	VV	
Vessem!
Ward	van	de	Sande,	Daniël	de	Boer	en	
Bono van Hout
O11-2	(E2)
Keeper	en	midden-voor
Mijn	papa,	Raymond	van	de	Sande	en	
Kees	Soetens
Helaas	nog	nooit...
Soms
PSV
De	keeper	van	Bayern	München:	
Manuel	Neuer
Manchester United
Ward van de Sande

St. Lambertus
Groep	6	bij	juf	Jasmijn	en	juf	Wendy
Gymmen
Neeltje	van	Bussel

Dylan	Haegens,	hij	is	een	grappige	vlogger	
op	YouTube.	Ik	hou	van	zijn	grapjes!
Cavia,	ik	heb	er	zelf	2.	Uk	en	Puk
Kippenvleugeltjes
Rozijnen
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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	jou	favoriete	computer	spelletje?
Denk	je	dat	je	een	betere	voetballer	dan	
papa	wordt?

Wat	vind	je	ervan	als	DEES	en	VV	Vessem	
samengaan?

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

Wanneer en waarom heb je voor het 
laatst	in	’n	deuk	gelegen?

Wat vind je van ’t Loeierke en wat zou er 
beter	kunnen?

Niks, ik vind het goed zo

Hardstyle	remix
Vissen,	spelen	met	vrienden	en	Pokémon	
Go doen
You	Tube,	ik	kijk	graag	naar	vloggers	en	
grappige	filmpjes.	
Checkpoint
Kinderachtige	programma’s
In	Nederland,	want	dan	hoeven	we	niet	
zo	lang	te	rijden	;-)

Ik	kijk	bijna	geen	tv.	Soms	wel	een	leuke	
film.
Rond	20.00	uur
€	1,50
Dat	ik	zelf	kan	vliegen	of	een	keer	para-
chute springen
Profvoetballer
Lang	stilzitten
Pokémon Go
Ja	dat	ben	ik	nu	al,	haha!

Gezellig!

En	waarom?	Computer,	omdat	je	daar	
meer mee kunt
En	waarom?	Winnen,	dat	is	het	belangrijk-
ste voor het team
En	waarom?	Kermis,	want	daar	is	meer	te	
doen!
En	waarom?	Buiten,	omdat	ik	binnen	niet	
mag	voetballen	en	wild	mag	doen.

Toen	opa	Jan	Smulders	heel	erg	knoeide	
met	yoghurt,	het	zat	overal!	

Ik	lees	het	niet	zo	vaak.	Er	mogen	meer	
foto’s	en	leuke	dingen	voor	kinderen	in.
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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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Nadat	we	vorig	jaar	een	proefjaar	hebben	gedraaid	en	dat	door	de	deelnemers	positief	
was	ervaren	gaan	we	deze	keer	echt	van	start	met	de	Pool	voor	Vessem	1.	De	bedoeling	
is	simpel:	Tot	de	aftrap	van	elke	competitiewedstrijd	van	Vessem	1	heb	je	de	mogelijkheid	
om	zowel	de	rust	als	eindstand	te	voorspellen.	Hoe	dichter	je	bij	zit	hoe	meer	punten	je	
krijgt	in	de	dag	score.	De	behaalde	punten	voor	alle	competitiewedstrijden	tellen	we	bij	
elkaar	op	om	zo	de	stand	te	bepalen	voor	de	echte	kenners	van	Vessem	1.
Aangezien	onze	hoofdredacteur	 vorig	 jaar	 gewonnen	had	vond	hij	 het	 een	 slim	 idee	
om	er	wat	extra	spanning	in	te	brengen	en	te	gaan	spelen	met	een	kleine	inzet.	Deze	
inzet	wordt	net	als	bij	de	EK	en	WK	Poule	maar	liefst	€	5,-	en	is	te	voldoen	bij	een	van	de	
redactieleden.	Het	prijzengeld	wordt	verdeeld	over	de	top	3.

1e	plaats		->			50%	van	de	inleg
2e	plaats		->		30%	van	de	inleg
3e	plaats		->		20%	van	de	inleg.

Het staat de winnaars vrij om de Loeierke redactie aan het eind van het seizoen uit te 
nodigen	voor	de	prijsuitreiking	met	een	koud	pilsje	en	evt.	een	BBQ	of	iets	dergelijks.	
Omdat	de	competitie	 inmiddels	al	begonnen	was	en	een	enkeling	nog	op	het	 strand	
in	een	vakantieland	ligt	beginnen	we	nog	even	niet	voor	de	‘houwes’.	Dit	gaan	we	wel	
doen	vanaf	de	wedstrijd	tijdens	Vessem	kermis	op	2	oktober	tegen	D.V.S.	1	maar	ook	
daarna	kun	je	nog	aanhaken.	Tot	die	tijd	kun	je	wel	alvast	wat	oefenen.	Wel	het	verzoek	
van	Waldo	om	iets	positiever	te	voorspellen	dan	de	wedstrijd	tegen	Hoogeloon.
Aanmelden	 voor	 deze	 pool	 gaat	 bijna	 vanzelf	 via	 www.vvvessem.nl,	 eventueel	
benodigde	uitleg	staat	op	de	site	beschreven.	

We	wensen	iedereen	veel	succes!

Gokken op de mannen
van Waldo
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PRIKBORD

POOL 
Vessem 1
invullen
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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, geen werk meer

voor	
Peer	

Scho
en?

Ja,	het	ouwscorebord is met pensioen





   Waar is Waldo?


