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Met de kermis voor de deur en de eerste 
driepunter voor ons vaandelteam in de 
pocket is hierbij ook het eerste Loeierke 
van het seizoen 2018-2019 een feit. Het 
viel mij overigens direct op dat toen ik de 
standenlijst van ons vaandelteam zojuist 
bestudeerde ze op basis van de minste 
verliespunten direct al het alleenrecht 
op de koppositie toegeëigend hebben, 
dat belooft wat voor de rest van het 
seizoen! Wat mij verder opviel afgelopen 
weekend was de onthulling van een 
monument op het Meerven, welke 
onder grote belangstelling van de pers 
en vele toeschouwers plaats vond. In 
het ED las ik dat een (blinde) oud piloot, 
overlevende van de crash, dit monument 
kwam onthullen. Bij mij komt dan 
natuurlijk meteen de vraag naar boven: 
zou hij dat vanaf zijn geboorte al zijn of 
zou een noodlottig ongeval hiervan de 
oorzaak kunnen zijn? Maar ja, daar werd 
in het ED geen antwoord op gegeven en 
verder ook totaal overbodige informatie 
natuurlijk, maar ja toch…

Binnen onze vereniging is er ook een 
ware cultuurshock aan het ontstaan 
door de frisse wind die door onze 

kantine waait, namelijk die van Ed en 
Huub. Chapeau voor deze mannen wat 
ze nu al voor elkaar hebben gekregen. 
Wat voor vele al als een utopie werd 
gezien maken deze twee toch echt waar. 
Met de introductie van het broodje 
gezond	en	de	Leffe	Blond	is	er	een	ware	
evolutie gaande en zijn we misschien 
wel getuige van een nieuw tijdperk, wie 
weet kunnen we over een enkele jaren 
weer spreken over een 6e of misschien 
wel 7e seniorenteam.

In deze editie natuurlijk het woord van 
onze Voorzitter waarin hij, zeer terecht, 
zijn trots uitspreekt over de conditie 
van de velden die er na deze zinderende 
zomer, qua temperaturen en droogte 
natuurlijk, geweldig bij liggen. Jeroen 
wijdt zijn stuk ook aan de “conditie”, 
maar dan die van onze jeugdspelertjes. 
Eerlijk gezegd als ik de bijgeleverde foto 
bekijk en foto’s van mezelf van vroeger 
heb ik het idee dat er in de jaren toch 
niet zo heel veel veranderd is (en dan 
bedoel ik niet die van Ad). ’t Knuppeltje 
is deze keer terecht gekomen bij 
onze noorderburen en wel bij iemand 
waarvan de veertig plussers binnen onze 
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vereniging hem vooral nog zullen kennen 
als die rechtsbuiten met ultra, bijna 
vrouwachtig,	 hoge	 stem.	 ’t	 Profieltje	 is	
deze keer van Luca en dat hij een geboren 
Bourgondiër is blijkt wel uit zijn antwoord 
op de vraag waar hij het liefst op vakantie 
gaat en dan vooral waarom.

Verder in dit Loeierke wijdt Gijs een stuk 
aan zijn transfer van DEES naar Vessem en 
de met de gelijkenis die hij maakt toont hij 
toch maar aan dat eigenlijk elke transfer op 
hetzelfde neerkomt: “Voetbal is (bovenal) 
genieten”. Sven vraagt zich in zijn stuk af 
wanneer er daadwerkelijk een zomerstop 
komt in het voetbal. En ik weet niet of ik 
dit als verontrustend moet bestemmen 
maar twee leden van de redactie hebben 
hun stukje gewijd aan de man zonder bal 
op het veld. Johan heeft namelijk een 
stukje over zichzelf geschreven en Penã 
brengt een ode aan de grensrechter, maar 
iets in me zegt me dat er iets ontbreekt 
aan dit verhaal. De spelfouten misschien? 
Ted probeert in zijn stukje zoon Willem te 
behoeden voor wat hem zelf overkomen 
is tijdens zijn carrière, maar ik ben van 
mening dat wat Opa Ad bij zoon Ted niet 
lukte bij kleinzoon Willem wel gaat lukken. 
En er voor deze jongeman wel degelijk 
een glansrijke voetbalcarrière in zal zitten. 
Frans heeft een mooi stukje over de start 
van wat weer een mooi seizoen beloofd te 
worden geschreven en broer Louis wordt 
door Uber fan Peter nog eens eventjes in 
de bloemetjes gezet voor zijn bijdrage aan 
het afgelopen seizoen. Verder wil Peter 
jullie er ook nog even op attenderen dat er 
weer een Pool leeft in Vessem 1, maar wat 
hij daar nu eigenlijk mee bedoeld en wat 

de naam van deze Pool eigenlijk is zal je 
hem toch zelf moeten vragen, maar Peter 
kennende zal deze Pool toch zeker wel 
weer voor de nodige gezelligheid voor, 
tijdens en na de wedstrijd zorgen.

Aan de toekomstige Prins en Adjudant 
zou wil ik nog het volgende willen zeggen: 
Succes met het grote geheim proberen 
te bewaren tijdens de komende Kermis 
dagen, en denk maar zo: Het kan altijd nog 
erger!

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

Halleeejkes en unne dikke merci,

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

Het is begin september. Op ons 
vakantieadres in Griekenland krijg ik een 
berichtje van Ted Blox dat het weer tijd is 
voor het inleveren van de kopij voor het 
Loeierke.  We zijn in Griekenland omdat 
we in afwachting zijn of Daan Somers op 
het mooie schiereiland Monemvasia het 
verlossende ja-woord gaat geven aan zijn 
aanstaande bruid Fiona Crapnell. Het is 
vandaag 36C. Een temperatuur die vroeger 
in Nederland eens in de zoveel jaar werd 
aangetikt. Tegenwoordig en zeker deze 
zomer waren temperaturen boven de 30C 
eerder regel dan uitzondering. Jan Dirk van 
der Zee, directeur amateurvoetbal van de 
KNVB wijdt zelfs een hele column aan de 
veranderende weersomstandigheden in 
Nederland.

“We	moeten	in	deze	unieke	periode	flexibel	
omgaan met verzoeken van clubs om 
wedstrijden te verplaatsen. Verenigingen 
die er echt niet uitkomen, bieden we de 
mogelijkheid om zich kosteloos terug 
te trekken uit de beker. En ik maak mij 
zorgen. Wanneer het weer nog enkele 

weken zo blijft, is het niet ondenkbaar, 
dat we de start van de competitie in zijn 
geheel naar achteren moeten schuiven. In 
een aantal regio’s zakt het grondwaterpeil 
zo snel, dat het verboden is om te 
sproeien en iedere dag kondigen er wel 
een paar gemeenten aan, dat er vanwege 
de droogte niet meer gevoetbald mag 
worden. Op de velden waar men wel kan 
beregenen, probeert een leger vrijwilligers 
in de nachtelijke uren de schade zo beperkt 
mogelijk te houden en de velden van water 
te voorzien. Gemeenten die de beregening 
van hun accommodatie aan clubs 
overlaten, blijken hen te weinig haspels en 
water te verstrekken. Ondertussen voeren 
competitieleiders, verenigingsadviseurs, 
clubs en overheidsinstanties 24/7 overleg 
met elkaar.”

Over dit alles hebben wij als 
voetbalvereniging Vessem geen enkele 
zorg. Sterker nog, de velden hebben er 
dank zij de nieuwe regeninstallatie nog 
nooit zo goed bijgelegen als dit jaar. Vele 
vrijwilligers hebben in het voorjaar de 
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handen uit de mouwen gestoken om een 
hypermoderne regeninstallatie aan te 
leggen.	Met	 de	 eigen	 financiële	middelen	
en	die	van	de	korfbal.	De	gemeente	heeft	
in onze ogen een te klein gedeelte (de 
pomp) meebetaald. Na een telefoontje 
met formateur Hezemans van ESA werd 
mij wel duidelijk dat de koers voor wat 
betreft investeren in sportparken, nu 
er een coalitie met de VVD is gevormd, 
niet in positieve zin zal veranderen. Zijn 
letterlijke worden waren dat hij “blij was 
dat het genoemde bezuinigingsbedrag 
van de sportverenigingen van tafel was”. 
Bezuinigingen verminderen is nog iets 
heel anders dan investeren, wat in onze 
omringende gemeenten wel gebeurt. 
Natuurlijk	 profiteren	 wij	 als	 vereniging	
van deze investering, maar de gemeente, 
verantwoordelijk voor het onderhoud van 
de velden, zal maar wat blij zijn met de 
huidige staat van de velden. 

De timing van het aanleggen van de 
regeninstallatie kon niet op een beter 
moment hebben plaatsgevonden. Niet 
alleen vanwege het weer, maar ook 
vanwege het feit dat Jan Soetens heeft 
aangegeven te stoppen met zijn activiteiten 
voor de voetbalclub, zoals onder andere 
hierboven door Van der Zee genoemd, het 
beregenen van de velden in de nachtelijke 
uren. Jammer Jan, maar wij respecteren 
uiteraard jouw, hopelijk voorlopige, besluit. 
Fijn dat we je in ieder geval wekelijks nog 
op het voetbalveld zien. De jeugdafdeling 
is nu volledig met DEES geïntegreerd. De 
voortekenen zijn er dat het weer zo’n mooi 
seizoen wordt als afgelopen jaar en laten 
we hopen dat de bal gladjes over de mooie 
velden zal blijven rollen en dat velen met 
mij kunnen genieten.

Namens het bestuur
Frans Maas
Voorzitter. 
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Het is alweer bijna een half jaar geleden, 
maar we willen toch graag nog één keer 
terugkomen op een belangrijk punt waar we 
het vorig voetbalseizoen mee afgesloten 
zijn. Voor de ene stelt het misschien niet 
veel voor, maar voor vele anderen was 
27 mei 2018 een dag die hun geheugen 
gegrift staat. Op deze mooie zondag vond 
namelijk de uitreiking van ‘De Droeftoeter 
van ut joar’ op Sportpark de Lille plaats. 
Een	prijs	waar	afgelopen	seizoen	flink	voor	
gevochten is.

Zo druk als hij stond te springen op het 
podium met het in ontvangst nemen van 
de prijs, zo lag hij te slapen terwijl hij zijn 
punten scoorde voor deze befaamde prijs. 
Arjan Henst heeft namelijk één ding laten 
zien en dat is dat hij toch echt een nieuwe 
wekker nodig heeft! Het begon met de 
ene keer dat hij zich een uur te vroeg op 
het voetbalveld meldde. Aangezien hij nog 
een uurtje te overbruggen had, besloot 
hij om nog even naar bed te gaan. Beetje 
jammer dat zijn team het daarna zonder 
hem moest doen aangezien hij zich daarna 

verslapen had. Enkele weken later komt 
deze knaap een half uur te laat bij Reusel-
Sport aan, maar helaas voor hem was deze 
wedstrijd een uurtje daarvoor afgelast. 
Ook ontvreemde Arjan een telefoon van 
een jongedame, dit alles zonder bewustzijn 
uiteraard!	 En	 als	 slotoffensief	 probeerde	
hij een geluidinstallatie in zijn auto te 
vervoeren waarbij de auto net te klein 
bleek te zijn met een kapotte achterruit tot 
gevolg.

Enkele redactieleden van ’t Loeierke 
deden zelf nog diverse pogingen om dit 
jaar uit te blinken in deze categorie, maar 
dit mocht helaas niet baten. Zo heeft 
Ted onder andere zijn ‘woning’ in brand 
proberen te steken en Johan deed een 
gooi door na een Super Sunday met een 
ambulance afgevoerd te worden en als 
eerste scheidsrechter in de historie kramp 
te	krijgen	na	70min	te	fluiten.

Arjan, namens de redactie van ’t loeierke, 
nogmaals van harte gefeliciteerd!

Droeftoeter van ut joar 
seizoen 2017-2018

Arjan Henst



11

‘ t  Loeierke



‘ t  Loeierke

12

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

&

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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De zomervakantie ligt al weer een poos 
achter ons.. kreeg net een appje van Ted of ik 
nog aan mijn aandeel voor het Loeierke had 
gedacht... oeps nee dus.. was toevallig net 
op de Lille naar de training van onze nieuwe 
Technische Coördinator aan het kijken, 
Peter van Veldhoven. Hij nam vanavond de 
Mini’s en de J09 onderhanden…
Peter is al jaren lang actief binnen 
voetbal vereniging de Raven te 
Luyksgestel en hij heeft zijn sporen 
verdiend binnen de voetballerij. Hij 
verzorgt ook techniektrainingen voor de 
voetbalacademie op het terrein van DBS. 
Misschien heeft uw zoon of dochter thuis 
wel iets verteld over de extra techniek 
training? Onze zoon Loek vertelde thuis dat 
Peter uitleg heeft gegeven over “kantelen 
en knijpen”.
 
We hebben er inmiddels een aantal 
voetbalweken op zitten en we zitten weer 
lekker in het ritme. Alle jeugdteams hebben 
er reeds 3 beker wedstrijden op zitten en 
afgelopen weekeinde is voor de meeste 
teams de competitie gestart.
 
Ook de jeugdafdeling heeft niet stil 
gezeten. Op 25 augustus j.l zijn we goed 

van start gegaan met het Klaverblad 
aftrap toernooi in Vessem. Een leuk en 
overzichtelijk toernooi! Met als afsluiting 
voor ieder voetballertje een lekker frietje 
van een frietkraam.
Er zijn tasjes uitgedeeld met door 
Klaverblad gesponsorde trainingspakken 
voor alle kinderen! Deze trainingspakken 
dienen aangetrokken te worden op de 
wedstrijddag. Zo ziet elk jeugdteam er 
strak uit in dezelfde pakken! 
 
Wel willen wij als jeugdcommissie nog 
steeds een dringende oproep doen aan 
alle ouders; we zijn nog steeds op zoek 
naar leiders/trainers, mocht je twijfel of er 
over nadenken.. spreek een van ons gerust 
eens aan.. mogelijk kunnen we je twijfels 
wegnemen!

Voeding/bewegen.
In de zomervakantie wordt er vaak anders 
gegeten, de BBQ wordt geregeld gebruikt 
en er wordt misschien minder goed 
nagedacht over ‘gezonde voeding’, nu de 
zomervakantie voorbij is, zie je vaak dat er 
weer meer aan gezonde voeding gedacht 
wordt en wil men de “vakantie-kilootjes” 
kwijt.

Nieuws van onze 
jeugdcoördinator!
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Wil	 jij	 je	 lekker	 fit	 voelen?	 Bewegen	 en	
sporten helpt echt! Het heeft verschillende 
voordelen, bijvoorbeeld;
•	 Je	 vermindert	 de	 kans	 op	
veelvoorkomende ziekten.
•	 Je	 spieren	 en	 gewrichten	 blijven	
soepeler.
•	 Het	 kan	 goed	 zijn	 voor	 je	
zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde.
•	 Je	lichaam	kan	beter	omgaan	met	
angst en stress.
•	 Bij	 ouderen	 vermindert	 het	 risico	
op vallen.

Wat	ook	helpt	om	je	fit	te	voelen	is	de	juiste	
voedingsstoffen	 binnen	 krijgen.	 We	 zien	
het tegenwoordig steeds vaker, jeugd met 
overgewicht. 

Dit probleem wordt eigenlijk alleen maar 
erger, want het aantal kinderen met 
overgewicht neemt alleen nog maar toe. 
Je ziet vaak dat ze problemen hebben met 
de energiebalans. Dit komt omdat ze vaak 
een te hoge energie inname hebben, ten 
opzichte van het verbruik. Een belangrijke 
oorzaak hiervan is dat de hoeveelheid 

lichaamsbeweging bij veel kinderen sterk 
is afgenomen. Hierbij wordt bedoelt de 
dagelijkse- en terugkerende beweging. 
Daarbij komt vaak een onregelmatig en 
slecht voedingspatroon met energierijke 
en voedingstof arme producten.
 
De jeugdige sporter is wat dit betreft net 
al zijn of haar leeftijdgenoten zeer gevoelig 
voor sociale en omgevingsfactoren, waarbij 
vaak slechte voeding en overgewicht een 
rol bij kunnen spelen. Je ziet ook vaak in 
pubertijd dat kinderen een eetstoornis 
ontwikkelen en juist ondergewicht hebben. 
Ook hierbij zijn sporters geen uitzondering, 
maar hier kunnen ook andere factoren de 
oorzaak van zijn.
 
De voeding voor kinderen is niet te 
vergelijken met die van volwassen. Het 
lichaam van kinderen is namelijk nog volop 
in ontwikkeling en heeft daarom ook 
meer behoefte aan bepaalde voedings- 
en	 bouwstoffen.	 Kinderen	 hebben	 bij	
inspanning een hogere energiebehoefte 
dan volwassenen. Dit komt omdat ze per kg 
lichaamsgewicht meer energie verbruiken 
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dan een volwassenen bij dezelfde inspannings 
intensiteit. Bij kinderen van 8 t/m 10 jaar ligt 
de energiebehoefte voor fysieke activiteit 
20-25% hoger dan volwassen. Bij kinderen van 
11 t/m 15 jaar ligt de energiebehoefte voor 
fysieke activiteit 10-15% hoger.
 
Groei
Kinderen zijn in de groei, vaak in fases 
of juist in groei spurten. De groei is vaak 
ongelijkmatig en verschilt naar leeftijd en 
geslacht. Bij meisjes is dit meestal tussen 
de 11-14 jaar, jongens volgen meestal wat 
later namelijk tussen de 13-16 jaar. Jongens 
groeien over het algemeen wel iets sneller 
dan vrouwen. Meestal als vrouwen groeien, 
verandert het lichaam mee (lengte, gewicht 
en vet aanzetting).
 
Uit onderzoeken blijkt dat kinderen die 
intensief sporten meestal later beginnen met 
groeien, dit is vaak in rust periodes zoals in 
een winter of zomerstop.  
In periode van de groei heeft het lichaam 
extra	 energie	 en	 bouwstoffen	 nodig	 om	dit	
goed te laten verlopen. Bij het beoefenen van 
een intensieve sport vraag je veel energie van 
je lichaam en is er meer energie nodig. Het 
is daarom extra belangrijk dat de jeugdige 
sporter een goede en gevarieerde voeding 
gebruikt	 om	 voldoende	 voedingstoffen	
binnen te krijgen voor de ontwikkeling en het 
herstel van het lichaam. Daarnaast is het ook 
belangrijk dat het lichaam voldoende rust 
krijgt om zich te kunnen herstellen na zware 
lichamelijke inspanning.
 
Het is van belang dat de voeding in deze 
periode voldoende, koolhydraten, eiwitten, 

vetten, vitamines zoals A,D,B en C en 
mineralen zoals Calcium, IJzer, Magnesium en 
zink bevat. Natuurlijk moet er ook voldoende 
vocht gedronken worden. Als er een tekort is 
aan	deze	 voedingstoffen	 in	het	 lichaam	kan	
de groei niet optimaal verlopen. 
Als een kind nu al goed en gezond eet, 
verkleint dit de kans dat ze vroeger of 
later welvaartsziekten als diabetes hart en 
vaatziekten of overgewicht krijgen.
Mocht u geïnteresseerd zijn in een gezonde 
voeding, voor u zelf en/of voor uw zoon of 
dochter. 

Kijk dan eens op www.voedingscentrum.nl. 
Daar kun je bekijken hoe jouw schijf van vijf 
eruit ziet! Je vult eenvoudig je geslacht en 
leeftijd in en ontdek hoeveel jij kunt eten. En 
met 10 voorbeelden van dagmenu’s zie je hoe 
je elke dag weer wat anders op tafel tovert. 
 
Sportieve en gezonde groet,
Jeroen Swaanen
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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

harrie soetens
KWALITEIT IN STUCWERK

KUILENHURK 27B 5512 CA  VESSEM
TELEFOON 0497-591834

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



‘ t  Loeierke

18

Sinds de samenvoeging van onze 
jeugdafdeling met die van DEES is 5 jaar de 
minimumleeftijd om spelend lid te worden 
van onze vereniging. Afgelopen zomer 
werd mijn oudste zoon 5. Vóór de zomer 
wilde hij nog niet op voetbal. Twee weken 
voor de eerste training van de Mini’s roept 
ie	ineens	“ik	wil	op	voetbal!”	Als	liefhebber	
maakte mijn hart een sprongetje! Was de 
investering in die bal, de goaltjes en het 
grote grasveld toch niet voor niets geweest. 
Na 13 dagen discussie over de vraag of ie 
eerst zijn zwemdiploma moet halen voor 
ie op voetbal mag, wordt besloten dat hij 
samen met mij naar de eerste training gaat. 
OK. Nog 1 dag om van alles te regelen. Hij 
moet een sportshirt hebben, broek, sokken, 
voetbalschoenen.	Licht	op	de	fiets	en	een	

trainingspak kunnen nog even wachten 
omdat het voorlopig nog 30 graden en lang 
licht is. Ook belangrijk: Een voetbalnaam! 
Alle groten der aarde hebben een 
voetbalnaam! En toen ik de kleine man zag 
dribbelen in de tuin wist ik eigenlijk zeker 
dat dit een groot talent is. Goede techniek, 
krachtig schot, die komt er wel. Beginnen 
in Eindhoven of Rotterdam, misschien 
Amsterdam als ie echt een slow starter is 
en daarna naar Engeland, Spanje of Italië. 
Wij verhuizen natuurlijk mee en ruilen het 
plebse Vessem in voor een villa aan een 
of andere Riviera. Miljoenencontracten, 
jetset-feestjes, skyboxen. Eindelijk de 
wereld waar we echt thuis horen! Maar 
goed, eerst een voetbalnaam!

Voetbalnaam
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Voetbalnamen waren vroeger alleen voor 
Brazilianen. Péle is wellicht de bekendste, 
maar Garrincha en Socrates mogen er 
zeker ook zijn. Garrincha betekent letterlijk 
klein vogeltje. Hij was een technische 
dribbelaar die dus werd vergeleken met 
een klein wendbaar vogeltje. Als je bijnaam 
moet slaan op je manier van spelen zou 
mijn bijnaam trouwens “trage bulldozer 
met draaicirkel van een 747” zijn…… Maar 
dit terzijde.

Voetbalnamen zijn nu meer internationaal 
geaccepteerd dan vroeger. Mexicanen 
hebben voetbalnamen, Portugezen 
ook en ik ken zelfs een Deen met een 
voetbalnaam. Er zijn weinig Nederlanders 
met een voetbalnaam. Dirk Kuijt die zijn 
achternaam in Engeland als Kuyt schrijft 
telt niet echt. Memphis Depay die met zijn 
voornaam achter op zijn shirt speelt komt 
dichter in de buurt. Over 15 jaar zijn er vast 
meer Nederlanders met een voetbalnaam. 
De achternaam van mijn zoon is al erg 
internationaal. Geen ks maar een x! Niets 
meer aan doen! Of wel. Beetje saai om met 

je achternaam op je shirt te spelen. Das 
over 10 jaar wel heel erg 2018. Voornaam 
is niet internationaal, maar wel dezelfde 
als die van onze koning. Kunnen we daar 
dan iets van maken? De Duitse variant 
klinkt te streng. Duitsers hebben trouwens 
geen voetbalnamen. Ze hebben ze ook 
niet nodig. Beckenbauer, Schweinsteiger 
en Badstuber zijn al fantastische 
voetbalnamen van zichzelf! Op zijn Engels 
is de voornaam dezelfde als die van de 
zoon van de kroonprins daaro. Dan maar in 
het Spaans! Guillermo is een mooie naam. 
Zeker ook geschikt als voetbalnaam! Klinkt 
ook Zuid-Amerikaans. Jep, Guillermo gaat 
het worden!

Terug naar de voorbereiding op de eerste 
training van Guillermo. Hij heeft alle spullen 
en nu ook zelfs een voetbalnaam! Tijdens de 
eerste training kom ik er achter dat hij één 
van de jongsten is. En dat is te merken…… 
Guillermo kan het helaas niet compenseren 
met een overschot aan talent.. 

Gelukkig vond hij de training hartstikke 
leuk en hij had het erg naar zijn zin! En dat 
is het belangrijkste! Dat de voetbalnaam 
voorlopig in de ijskast kan, dat is dan maar 
zo! 

Misschien is de enige keer dat zijn 
voetbalnaam nog wordt gebruikt tijdens 
het stukje op zijn bruiloft waarbij hij voor de 
gek wordt gehouden door zijn maten……..  
Graag gedaan, jongen! 

Th. de Bie 

Garrincha
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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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Aangezien Ruud van Aaken, die veel 
vrijwilligerswerk voor verschillende 
verenigingen doet te ontlasten heb ik in 
overleg met Ruud afgesproken om de 
Vessem 1 pool van hem over te gaan nemen. 
Ik wil Ruud bedanken voor al de jaren dat 
hij dit heeft gedaan en voor het maken en 
opzetten van deze pool.

Vanwege verminderde aantal deelnemers 
aan de Vessem 1 Pool is dit voor mij ook 
weer een reden om dit te gaan doen. Het 
kon voor mij niet zo zijn daar waar het 
voetbal zo leeft als bij Vessem dat hier niet 
meer belangstelling voor zou zijn. Vorig 
seizoen waren er nog maar ongeveer 15 
aanmeldingen. Mijn doel voor het seizoen 
2018-2019 was 40 aanmeldingen. En ik 
kan zeggen dat dit gelukt is. Voor het 
seizoen 2018-2019 zijn er maar liefst 55 
aanmeldingen. Vele gaan onderling met 
elkaar deze competitie aan om wie het 
hoogst in het eindklassement zal eindigen. 
Vele zullen op zondag langs de lijn er met 
elkaar over hebben wat voor uitslag ze 
voorspeld hebben. Zelfs onze kantine 
dames Eef en Lieke hebben zich aangemeld 

en gaan samen deze competitie aan. Ook 
doen er enkele vrouwen mee waarvan 
ook hun partners zich hebben aangemeld. 
Ik wens deze partners veel succes om in 
ieder geval hoger te eindigen dan hun 
vrouw. Ik hoop voor alle deelnemers dat 
we weer een mooie competitie krijgen en 
wens iedereen veel succes bij het invullen 
van deze pool. Voor de deelnemers die 
misschien niet elke week er aan denken 
om de uitslag in te vullen adviseer ik deze 
mensen om de uitslagen verder vooruit in 
te vullen, wijzigen van de uitslagen kan je 
altijd nog doen tot net voor de aanvang 
van de wedstrijd. Als je niets hebt ingevuld 
weet je zeker dat je ook geen punten hebt 
en dat zou jammer zijn. 

Om	 matchfixing	 te	 voorkomen	 zijn	 de	
spelers van Vessem 1 uitgesloten van 
deelname. 

Wat houdt de Pool Vessem 1 in: Het is de 
bedoeling dat je van alle wedstrijden van 
Vessem 1 de rust en eindstanden voorspelt. 
Aan deze Pool kan iedereen meedoen die 
een gokje wil wagen over de prestaties van 

De v.v. Vessem 1 pool 
leeft weer!
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Vessem 1. 
Hoe doe je mee: Om deel te nemen aan 
deze pool kun je je aanmelden bij Peter 
Rademakers (Mail: p.rademakers@
hotmail.com of tel/app: 06-53184654). 
Als je een wachtwoord hebt en ingelogd 
bent kun je onder het kopje aanmelden je 
eigen aanmelden voor deze pool. De inleg 
is dit seizoen 5 euro en de eerste 3 in de 
eindstand delen mee in het prijzengeld.

Hoe is de puntentelling: Ruststand goed = 5 
punten. Enkel het aantal goals van de thuis 
of uit club goed bij rust = 1 punt. Alleen 
voorsprong, gelijk of achterstand goed = 2 
punten.

Eindstand goed = 10 punten. Enkel het 
aantal goals van de thuis of uit club goed 
bij de eindstand = 2 punten. Alleen winnaar, 
gelijk of verliezer goed = 4 punten.
Als je de rust en eindstand goed hebt = 15 
punten.

Ik hoop dat deze pool een mooie bijdrage 
zal zijn aan het voetbalseizoen 2018-2019.

Peter Rademakers.
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Het nieuwe voetbalseizoen is weer 
begonnen. De bal rolt weer op de 
Nederlandse prof- en amateurvelden. 
Lekker! Hoewel… wéér begonnen? 
Het voetbal heeft voor mijn gevoel op 
professioneel niveau nooit stil gelegen. Een 
constante stroom voetbal. Zonder echte 
pauzes.

Even terug naar het begin. 6 mei eindigde 
de eredivisie. Vervolgens zijn er tot en met 
19	mei	play-off	wedstrijden	voor	Europees-
voetbal gespeeld. Op 15 juni begint het 
WK. Spelers komen dan natuurlijk niet pas 
op 14 juni bij elkaar. De eerste week van 
juni zijn de eerste ‘oefenwedstrijden’ naar 
aanloop	naar	het	WK	al	een	feit.	De	finale	
van het WK is op 15 juli. U weet nog wel. De 
wedstrijd tussen Les Bleus en Kroatië.

Voorrondes en de schaal
Na zo’n WK is het wel tijd voor een 
voetbalpauze zou je misschien denken. 
Maar niets is minder waar. Tien dagen later 
staat Ajax namelijk al weer op het veld. Thuis 
tegen Sturm Graz. De echte Ajacieden, of 
mensen met een goed geheugen, weten 

misschien nog wel dat het 2-0 werd. Ajax 
zou door achtereenvolgens Standard Luik 
en Dinamo Kiev te verslaan de Champions 
League behalen. Voordat augustus 
begonnen is – en veel mensen nog niet eens 
terug zijn van vakantie of zelfs nog moeten 
vertrekken – zijn de clubs al weer volop 
bezig met het nieuwe voetbalseizoen. 
Op 4 augustus is er de strijd om de Johan 
Cruijff	 Schaal.	 Feyenoord	 pakt	 de	 schaal.	
Een week later, 10 augustus, gaat de 
eredivisie al van start en is de ‘zomerstop’ 
voorbij. Maar in hoeverre is het nog een 
zomerstop als er zoveel gespeeld wordt in 
de zomer?

Te veel voetbal?
Bij het amateurvoetbal maakt dit natuurlijk 
niet uit. Zij waren dit jaar pas laat klaar met 
de competitie en hadden dus een relatief 
korte zomerstop, die alsnog zo’n 2/2,5 
maand duurden. Alleen was daar het punt 
van kritiek de toernooien aan het einde van 
het seizoen (zoals het Pinkstertoernooi) en 
niet de lengte van de zomerstop.
Het is overigens niet dat ik voetballers ergens 
heb zien klagen. Zij zijn het waarschijnlijk 

Er is weer voetbal! Of moet 
ik zeggen: nog steeds?
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gewend.	 Ook	 de	 pure	 voetballiefhebbers	
zullen het niet erg vinden dat ze heel de 
zomer lang wel ergens 22 man op een 
voetbalveld rond kunnen zien lopen. Maar 
ik denk dat veel mensen er ook wel moe 
van worden. Een belangrijke wedstrijd hier, 
een	 play-off	 daar.	 In	 de	 zomer	 gaat	 het	
voetbal minstens zo hard door.

Geld?
Bij de Europa League moeten er bijvoorbeeld 
2 of 3 voorrondes gespeeld worden. De 
UEFA wil zo veel mogelijk clubs een kans 
geven om Europees te spelen. Dat is zeker 
een goed argument. Maar de voornaamste 
reden hiervoor is waarschijnlijk: geld. 
TV-zenders	 betalen	 flinke	 bedragen	 om	
wedstrijden uit te mogen zenden. Hoe 
meer ‘belangrijke’ wedstrijden er zijn die 
gezien moeten worden, hoe meer geld de 
UEFA kan vangen. Volgens het AD werd er 
niet zo lang geleden nog 17 tot 25 miljoen 
betaald voor de uitzendrechten van drie 
jaar Champions League. Misschien vind je 
het meevallen. Bedenk alleen dat er deze 
rechten in heel veel landen en heel veel 
tv-stations verkocht wordt. Dat telt lekker 
op. Ook clubs zijn gebaat bij veel Europese 
Wedstrijden. Zij kríjgen namelijk geld voor 
het spelen van Europese Wedstrijden.

Ik kan écht wel genieten van een mooie 
avond Champions League. En ik volg het 
voetbal nog altijd. Alleen denk ik dat zo 
veel wedstrijden het voetbal niet per 
se leuker maakt. Er zijn namelijk zó veel 
wedstrijden en competities dat door de 

voetballen de goal amper meer te zien is. 
Niet zo lang geleden heeft de UEFA een 
nieuwe “Nations League” geïntroduceerd. 
Ik moet de eerste nog tegenkomen die mij 
kan uitleggen hoe die competitie precies 
werkt. Wéér een competitie erbij dus. Nog 
meer wat we “moeten” volgen. Nog even 
en we kunnen alle wedstrijd niet eens meer 
kwijt in een jaar. Ik denk dat ik toe ben aan 
een zomervakantie na deze voetbalzomer.

Sven “the man” Trommelen
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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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Dun Druiloor
van ut joar

8 punten - Eric van de Ven
Was na Dees 1 – Vessem 1 nog even neergestreken op Wintelre kermis. Zo snel als Eric op 
het	veld	is,	zo	snel	is	hij	op	de	fiets.	Op	weg	naar	huis	stak	hij	bij	het	voetbalveld	van	Dees	
de weg over zonder te kijken, hij vertrouwde volledig op zijn gehoor. Hij kon nog net van 
zijn	fiets	springen,	voordat	een	passerende	auto	zijn	fiets	lanceerde.	Gelukkig	is	zijn	fiets	
totalloss en is Eric er zonder kleerscheuren vanaf gekomen.

6 punten - Peter Rademakers
Kwam donderdagavond 30 augustus naar de Lille om de wedstrijd Vessem 1 – De Bocht 1 
te gaan aanschouwen en verbaase zich over de opkomst van de supporters. Wat bleek.. 
Vessem speelde uit bij De Bocht.

5 punten - Bas Buijvoets & Arjan Henst
Bas was aan de beurt om de shirtjes van Vessem 3 te wassen en moest deze na een 
thuiswedstrijd dus mee naar huis nemen. Vanwege het groen wit van de tegenstander 
was ‘t uittenue gebruikt en hoefde deze shirtjes dus niet uitgewassen te worden. Het 
was wel gezellig in de kantine en ondanks dat ‘t eerste afgelast was vanwege de hevige 
regenval bleef Bas toch nog even hangen in de kantine en vroeg daarom Arjan, die met 
de auto was, de shirtjes alvast mee te nemen en bij hem thuis neer te zetten. De poort 
bij Bas was echter nog dicht dus plaatste Arjan de tas maar tegen het huis. Bas was blij 
dat hij deze shirtjes niet hoefde uit te wassen maar was even vergeten dat als het heel 
de middag regent de shirtjes goed nat worden en dat dit gruwelijk gaat stinken na een 
week.

10 punten - Hans van Diessen
Van het bestuur uit laten ze maar al te graag zien aan de 
buitenwereld dat ze voortaan een automatisch ondergronds 
beregeningssysteem hebben. Vandaar dat Hans het systeem 
aan zet onder de wedstrijd van Vessem 1.
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4 punten - Niek en Rein van Rooij
Dat de appel niet ver van de boom veld is een gezegde 
wat zeker bij deze twee gebroeders op gaat. Na een 
bezoek aan het festival Paperclip te Eersel dachten de 
mannen nog een slaapmuts te moeten pakken bij Lian 
de Kuiper. Toen Lian wilde gaan sluiten moest ze eerst 
Rein nog wakker maken op de heren wc en Niek op de 
dames wc. Rein zijn vriendin zat gezellig aan de bar met 
Kees de Jambon.

3 punten - Stijn Swaans
Denkt met een simpele smoes onder de ‘te-laat-kom-
boete’ van Vessem 2 uit te komen. Om te zeggen dat je je 
verslapen hebt werkt natuurlijk niet. Stijn probeert het 
als volgt….. om 10.43 uur zet hij op de groepsapp dat hij 
zijn ‘scheenbeschermers niet kan vinden’. Terwijl hij om 
10.45 uur aanwezig diende te zijn. Helaas voor Stijn is dat 
gewoon € 10,- boete.

2 punten - Johan van Riet
Vorig seizoen kwam hij als scheidsrechter na de rust zonder bal veld 2 weer oplopen. 
Nadat hij erachter was gekomen dat hij de bal was vergeten rende hij maar weer even 
richting de kantine. Bij zijn eerste wedstrijd dit seizoen was hij al 15 minuten voor start 
van de wedstrijd op het veld. Goed op tijd en netjes warm gelopen en voorbereid. De 
tegenpartij	wilde	aftrappen	toen	bleek	dat	Johan	zijn	fluitje	was	vergeten….

1 punt - Rein van Rooij
Is van maart tot en met juli op uitzending geweest naar 
Afghanistan. Hier heeft hij oorlogswond opgelopen die 
hij heel zijn leven met zich mee zal dragen. Een wond die 
zijn lichaam voor zijn hele leven heeft getekend. Rein heeft 
in Afghanistan met zijn vinger tussen de deur van een 
legerjeep gezeten.
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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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1. Wie ben je? Wat zijn je hobby’s? En wat 
doe je zoal in het weekend?
Ik ben Cees Sengers in  Vessem geboren 
en getogen, maar ben ondertussen al 
weer meer dan 25 jaar  vertrokkenen , en 
via Spoordonk in Middelbeers  terecht 
gekomen. Ik voetbal nog (omdat het zo`n 
mooi spelletje is ) in Beers bij de Veteranen 
(al kom t het besef dat stoppen wel eens 
zal moeten gebeuren). Ik ben Projectleider 
bij van Gisbergen in Hooge Mierde (d´n 
blauwe voor intimi) Daarnaast rij ik graag 
motor, timmer graag meubeltjes in elkaar
en ga graag naar festivalletjes.

2. Wat voor bijdrage lever je aan 
voetbalvereniging Vessem?
Al enige tijd niets meer, maar heb een tijdje 
in het eerste gespeeld en met regelmaat de 
jeugd mee getraind.

3. Wat is je bijnaam en hoe is die ontstaan?
Slinger; Hoe het precies ontstaan weet 
ik niet maar het komt uit de koker van 
Hans van Diessen. (Zal wel een reden voor 
geweest zijn neem ik aan).

4. Wat bestel je bij de plaatselijke snackbar?
Frietje met een frikadel speciaal, of 
shoarma rol

5. Wat zit er in je broodtrommel?
3 boterhammen met Pindakaas. Alleen net 
voor de vakantie met mager ham om toch 
nog iets van een “six pack”te krijgen op t 
strand

6. Saus erop of ernaast (en waarom)?
Saus er op,al hoewel als je  in Postel  (zonder 
tafeltje) puntzak friet in de ene, frikadel 
speciaal in de andere tot je ellebogen onder 
de mayonaise zit,weet ik het niet helemaal 
zeker

7. Hoe bereid(de) jij jezelf voor met een 
voetbalwedstrijd op het programma?
Beginnen met niet te drinken.;-)Voor de 
wedstrijd een paar keer Eye of the Tiger 
draaien van Survivor. Eerst rechter sok 
aan dan de linker , daar weer korte sokjes 
overheen, dan komt het allemaal goed.

8. Seks voor de wedstrijd?
Is in ieder geval praktischer als tijdens de 
wedstrijd.

9. Waar krijg je een kick van?
Lekker met 30 graden toernooitje 
voetballen, met rockmuziek op de 
achtergrond,zoals vroeger met Pinksteren

‘t Knuppeltje 2.0
Cees Sengers
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10. Waaraan heb je een enorme hekel?
Grootspraak.

11. Wat is het meest gênante moment uit je 
voetbalcarrière?
Als ik te fanatiek aan het coachen ben wil 
m’n stem nogal eens overslaan, aardig 
gênant.

12. Door welke vrouw zou je wel eens 
versierd willen worden en waarom?
Jennifer Aniston, gewoon hele mooie meid

13. Borsten of billen (en waarom)?
Zeker billen, in jeans dan hé!!
Wurum? Um Durum 

14. Wie is de kleurrijkste lid van onze 
vereniging?
Jo	 de	 Laat	 door	 z’n	 Gert	Muller	 outfit	 en	
Arie Soetens had altijd wel een smeuïge 
verhaal (zonder  mogelijkheden  eea na te 
trekken overigens).

15. Wie is het meest kleurloze lid van onze 
vereniging?
Ik heb altijd gedacht dat de kleurloze 
voetballers bij ander verenigingen  
speelden toch?

16. Zwarte of felgekleurde voetbalschoenen?
Ik heb een paar jaar op spier witte 
voetbalschoenen gespeeld, maar ik snap 
wel dat ze je dan wat eerder omschoppen. 
Hou het nu maar voortaan op gewoon 
zwart.

17. Welke speler zou je graag terugzien in 
Vessem 1?
Ongetwijfeld Harrie van Rooij.

Eigenlijk het grootste talent wat Vessem 
ooit gekend heeft, de kiepen gingen echter 
altijd voor

18. Wie is de meest overschatte voetballer 
binnen onze vereniging?
Henkie van Ham (we zijn nu toch 1 club;-)

19. Wie is de meest onderschatte voetballer 
binnen onze vereniging?
Toon Zigenhorn, had door zijn 
onverzettelijkheid een standbeeld moeten 
krijgen

20. Wat vind je van de fusie?
Tja, ik kom uit de tijd van “Dikke Dien”of 
eigenlijk uit de tijd dat Ad Nouwens ons 
stipt om 01.55 onder begeleiding van Andre 
Hazes “Het is tijd de hoogste tijd “ letterlijk 
het Centrum uitveegde. Dan dus nog 
gauw even naar Dikke Dien die eigenlijk al 
gesloten was, maar via de sluiproute in het 
café kon je altijd nog naar binnen. Omdat 
iedereen bekend was met de sluiproute 
stond de friettent  afgeladen vol mee 
mensen ut wentersul. En als je dan tussen 
de rondvliegende frikadellen eindelijk 
kon bestellen, kon Dien  je wel heel goed 
duidelijk maken dat je wel een beetje op 
moest schieten, Volgens mij was Dien ook 
de enige vrouw die je “zonder reden”tegen 
je oren aan kon of mocht meppen. En of 
het  aan Dien lag of aan al die vervelende 
wenter sullekes die gauw voor jou wat 
bestelde lag weet ik niet, maar als we dan 
op de terugweg naar Vessem langs het 
voetbalveld	van	Wentersel	fietsen	moesten	
we toch nog gauw even met zijn allen op de 
middenstip pissen. En als  ik dan  (voordat 
het goed en wel opgedroogd was)  een 
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paar uur later   weer met munne zundapp  
de andere kant op reed richting school was  
dat  euforische gevoel van enkele uren 
daarvoor  al wat minder logisch ,maar toch.
Ja ik weet het niet, hoe meer mensen je er 
van proberen te overtuigen dat een shirt 
met blauw en groen echt wel mooi  is, hoe 
meer ik het idee houd dat het eigenlijk 
helemaal niet kan. Natuurlijk is het zo 
hoe langer je weg bent uit een dorp of 
land weg bent hoe meer je de je de oude 
tradities wilt koesteren, terwijl je ook wel 
beseft dat er geen andere mogelijkheden 
zijn. Ach, misschien is het wel een beetje 
vergelijkbaar met mensen die al ik weet nie 
hoelang uit Turkije of Marokko vertrokken 
zijn en nog steeds krampachtig vast 
proberen te houden aan oude “waarden” 
en waar de mensen zelf al weer veel verder 
zijn En misschien wonen er wel heel goeie 
mensen als je je er een beetje in verdiept.
Met terugwerkende kracht heb ik trouwens 
ook wel een beetje respect gekregen voor 
Dikke Dien, en achteraf besef ik ook wel dat 
die tik tegen je oren ook best eens terecht 
geweest kon zijn geweest. Wat was de 
vraag?

21. Waarom denk je dat je de eer hebt 
gekregen om de vragenlijst van ’t Knuppeltje 
in te mogen vullen voor ’t Loeierke?
Dun Bill en ik go way back, en als je van 
Hilvarenbeek	 naar	 Vessem	 fiets	 is	 het	
makkelijk afgeven

22. Wat kan er beter aan de sfeer in de 
kantine en waarom?

Al Lang niet meer geweest

23. Waar zie jij jezelf over 10 jaar?
10 jaar is wel heel lang, eerst vandaag maar 
eens en dan zien we wel

24. Aan wie geef je ’t Knuppeltje door?
Bart Borte
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PRIJSVRAAG!!!!

Wie verzint een mooie en toepasselijke naam voor ons clubhuis.
Bijna iedere voetbalclub in de Kempen heeft een naam verbonden 
aan hun clubhuis, we zouden het leuk vinden als er een bord op de 

gevel van de kantine komt met een naam voor onze kantine.
Laat je creatieve gedeelte van je brein is even werken en stuur jou 

idee naar h.soetens2@kpnmail.nl 

Voor wie de uiteindelijke naam welke op het bord komt verzint staat 
natuurlijk een leuke prijs te wachten. 2 snacks naar keuze en een 

speciaal bier om het weg te spoelen!

     

Tevens zijn we dan natuurlijk ook op zoek naar iemand die een mooi 
bord met de nieuwe naam er op kan maken, hoeft geen kunstenaar 

te zijn maar wel een beetje creatief en handig. 
We zijn benieuwd met wat voor ideeën jullie komen en wachten het 

vol spanning af!

De Kantine commissie!!!
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Ode aan de grens
Als er een lijst zou zijn van taken die de 
voetballiefhebber	 vrijwillig	 zou	 willen	
uitvoeren, van waterzakdrager tot 
kantinejuffrouw,	 van	 lijnentrekker	 tot	
opkomende linksback, zou de grensrechter 
ergens onderaan bungelen. Vlaggen is een 
ondankbare taak. We spekken liever de 
boetepot dan dat we in de ochtend met 
een vlag in onze hand op een scheve kalklijn 
moeten staan, starend naar datgene wat we 
het liefste doen. Niet gek; terwijl de scheids 
de pot leidt, lijdt de grens. Onder gezeik 
van alles en iedereen. Nooit zit iedereen op 
één lijn met de grens. Want wat kut is voor 
de ene, is fantastisch voor de ander. Dus 
heeft de grens het gedaan. En tóch staat –
ie daar, met de vlag in z’n hand. Omdat -ie 
wissel is of geblesseerd. Omdat –ie te laat 
aankwam of gewoon omdat –ie zelf ook 
wel weet dat –ie beter is met een vlag in z’n 
hand dan met een bal aan z’n voet. De dank 
hiervoor moet eeuwig zijn. En veel en veel 
beter zichtbaar.

Oké, we weten allemaal dat vlaggen in 
onze klasse geen hogere kunst is. De man 
met de vlag hoeft op ons niveau alleen 
maar te zorgen dat –ie op twee lijnen loopt: 
op de kalklijn en op die van z’n laatste 
man, wat prima te doen is met een beetje 
basisconditie aangezien die laatste man 
zo’n zeventig minuten van de pot blijft 

hangen op z’n eigen zestien en de vlagger 
slechts de kracht moet hebben om een 
paar zijpasjes te doen en de vlag af en toe 
naar voren, links of rechts te steken. Ook 
bij twijfel. Constant dus eigenlijk. Je kunt 
dus gewoon dat ongemakkelijke dronken 
dansje dat je een paar uur daarvoor in de 
kroeg stond te doen, doortrekken richting 
zijlijn. Was je niet in de kroeg? Wees gerust: 
iedereen die vroeger een beetje heeft 
getafeltennist, kan vlaggen op ons niveau.
Maar slecht vlaggen, dát is een kunst. 
Een hogere kunst die volledig wordt 
onderschat. Een goede slechte vlagger 
is zo briljant als een abstract kunstenaar; 
niemand ziet in eerste instantie hoe geniaal 
zijn werk is. Abstracte kunst probeert niet 
altijd de realiteit na te streven, abstracte 
kunst probeert te verwonderen. Te 
verrassen. Uit te dagen om anders te 
denken. Een goede slechte grens is de 
Gauguin, de Mondriaan, de Kandinsky van 
het voetbal. Hij maakt er geen potje van, 
maar geeft zijn eigen kleuren aan de pot. 
Een goede slechte grens is zó slecht dat –
ie goed is. En daarom moet –ie soms een 
lul zijn. Een vervelende man bij wie het lijkt 
alsof hij schijt heeft aan regeltjes. Dat heeft 
hij niet, hij gaat er alleen anders mee om. 
Dat maakt ‘m zo uniek. Hij laat de wedstrijd 
niet inkakken, maar gooit met zijn slechte 
gevlag olie op het vuur. Een goede slechte 
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grens is de schilder, acteur, regisseur van 
het team. Maar ook de puntenpakker.

Langzaam sterft die amateurgrensrechter 
uit. Bij de prutswedstrijden in Die Deutsche 
Keller Klasse mogen vlaggers inmiddels 
niet meer van speelhelft wisselen. In de 
Deense Kælder Liga mogen grensrechters 
zelfs niet meer vlaggen voor buitenspel. 
Te vaak zijn daar spelers en supporters 
net als hier tijdens een potje over de grens 
gegaan. Omdat ze even vergaten hoe 
ze het woord respect moesten spellen. 
Ons aller KNVB is nog niet zover, maar 
heeft al wel de benoeming ‘grensrechter’ 
veranderd in ‘assistent-scheidsrechter’, 
omdat die naam volgens ons bondje meer 
gezag	uitstraalt.	Weinig	 effect	 als	 je	 ’t	mij	
vraagt; nog steeds hoor ik vaker ‘blinde 
hond’ dan ‘assistent-scheidsrechter’. Het 
een stap in de verkeerde richting. Ons 
amateurgrensrechterstijdperk stevent 
richting uitgang. Met het vervagen van 
de grenzen, van het niet meer weten of 
je met je poten van een grensrechter af 
moet blijven, vervaagt langzaam ook onze 
ouderwetse grens. En man, wat baal ik 
daarvan.

Tijd om te strijden voor ’t behoud van 
onze vlagger. Laten we beginnen om die 
kleine grensrechtersvlag te wisselen met 
de cornervlag. Het is toch vreemd dat de 
grens, notabene degene die aangeeft of 
het wel of geen corner is, een kleinere vlag 
heeft dan die nietszeggende hoeken op 
het veld? Ben maar niet bang: die hoeken 
van het veld zien we wel tijdens de pot als 
we weer eens tegen een veel te jong en 
behendig kutventje spelen. 

De volgende stap: een verplicht tenue 
voor de grens op alle niveaus. Geen schraal 
trainingsjack of een veel te grote coachjas, 
laat	staan	een	blote	pens	die	de	rechterflank	
van het veld overschaduwt. Een assistent-
scheidsrechter moet zich onderscheiden, 
gewaardeerd worden, autoriteit uitstralen. 
Daarom moet –ie een pakkie aan. Het liefst 
zo’n nostalgisch zwarte, met een prachtige 
witte stugge katoenen kraag, een te kort 
broekje eronder en hoog opgetrokken 
zwarte sokken. Misschien nog wat 
plaksnorren erbij voor die jongens met 
maar weinig of geen gezichtshaar voor een 
wat meer volwassen uitstraling en de set is 
compleet. 

De grens moet niet zomaar een grens meer 
zijn. Met een strak pakkie, een vlaggersstaf 
en een eventuele plaksnor moet de grens 
voorgoed een echte liniesoldaat worden, 
een autoritaire grens met z’n eigen grenzen. 
Maar bovenal een twaalfde man die nog 
steeds gewoon punten mag pakken.
Koester daarom die twijfelachtige vlag 
bij buitenspel. Spaar die nog halfdronken 
wissel die geen idee heeft wat –ie aan 
het doen is met z’n vlag. En geniet. 
Want die goede slechte grens is wat ons 
voetbal charmant maakt, met al haar 
daarbij horende frustratie, geschreeuw en 
discussie. Zeik dus niet als je geblesseerd, 
halfdronken of vaste wissel bent. Rol uit 
je bed en geniet op de eerste rij van slecht 
voetbal met een vlag in je hand. Je bent er 
nu toch. Wij zijn je eeuwig dankbaar. Onze 
liefde voor de grens heeft geen grenzen.

Peña
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Seizoensouverture

Het seizoen is begonnen. Na een drukke 
zomerstop vol hittegolven, zware 
trainingen, meeslepende transferperikelen 
en noodlottige blessuregevallen staat het 
nieuwe seizoen voor Vessem 1 weer voor 
de deur. Ook is de eerste onrust in de 
voorbije weken al weer ontstaan. Nee nee, 
niet bij ons. In het o zo mooie Vessem is de 
rust na de 2-6 verloren promotiewedstrijd 
tegen Schijndel weer wedergekeerd. 
Nee, de geruchten gaan rond dat bij onze 
fusievrienden uit het noordoosten vooral 
ongeloof, teleurstelling en berusting 
heersen. Begrijpelijk, het is niet niks om 
met de plaatselijke kermis met 0-4 het 
onderspit te delven tegen de aartsrivaal. 
Dat ligt natuurlijk enorm gevoelig bij de 
achterban (die vandaag de dag nog over is 
gebleven). Als ik de laatste drie wedstrijden 
even bij elkaar op tel kom ik al vrij snel 
tot de conclusie dat drie winstpartijen 
zorgen voor een tussenstand met 
doelsaldo van plus 11 voor Vessem tegen 
0 voor de ‘Klepbroeken’ afgerond naar 
boven. Daarnaast heeft de controversiële 
overstap van Gijs L. voor veel commotie 
gezorgd. Hoe dat allemaal zit legt hij in 
dit Loeierke in het diepgaande interview 
met	 zichzelf	 haarfijn	 uit.	 In	 Vessem	 ziet	
het er momenteel allemaal rooskleurig 
uit. Dit jaar geen troepen engerlingen die 
over ons hoofdveld marcheren, maar een 

volwaardige beregeningsinstallatie die 
bij een druk op de knop als uit de grond 
getoverd worden en gezorgd heeft voor 
een waar biljartlaken. De bediening loopt 
overigens zo nu en dan nog niet helemaal 
soepel, aangezien laatst in het tweede 
bedrijf tijdens een wedstrijd van Vessem 2 
de sproeiers plots aansprongen. Sensatie. 

Nee Vessem heeft haar zaakjes weer keurig 
op orde. Tijdens de trainingen dit seizoen 
voor de selectie een ware staf bestaande 
uit drie ervaren trainers en Adrie. Die 
laatste heeft vermoedelijk een bijzonder 
goede invloed gehad op Niek van Rooij, 
die momenteel maandelijks weer zijn 
gezicht laat zien op donderdagavond. Ook 
credits aan Ed de Koning die dit met het 
invoeren speciaalbier op de tap naar alle 
waarschijnlijkheid positief heeft weten te 
beïnvloeden. Zijn initiatief is de afgelopen 
weken in ieder geval met open armen 
ontvangen. De kantine is weer helemaal 
up to date, ziet er verzorgd uit en het 
snackassortiment is verrijkt met momenteel 
een broodje gezond. De komende weken 
staan er een aantal belangrijke wedstrijden 
voor de boeg, zowel uit als thuis. Het 
beloofd al met al een mooi seizoen te 
worden. Tot snel!

Frans
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Louis van Diessen is ook het seizoen 
2017/2018 gekozen tot speler van het 
jaar. Louis die ook het seizoen 2016/2017 
gekozen werd tot speler van het jaar mocht 
tijdens de jaarvergadering  weer de gouden 
schoen in ontvangst nemen.

Voor Louis was dit zijn 2e gouden schoen 
en had thuis gezegd met 2 linkse schoenen 
niet te kunnen voetballen maar Louis ik 
denk dat jij het het nog wel op klompen kan. 
Louis die 6 keer gekozen is tot MotM (Man 
of the Match) behaalde in totaal 120 punten. 
Louis scoorde de laatste 6 wedstrijden van 

het seizoen 6 keer, een gemiddelde van 1 
wat ongeveer ook zijn gemiddelde is bij het 
biljarten. Louis probeer dit gemiddelde bij 
het voetbal ook voor komend seizoen vast 
te houden.

Op een mooie 2e plaats is geeindigd Roel 
Wirken. Roel is maar 1 keer gekozen tot 
MotM, dit was in de bekerwedstrijd tegen 
DESK net voor de winterstop. Dit was voor 
Roel ook de 1e keer dat hij gekozen werd 
tot MotM en waren ook zijn eerste punten 
van het seizoen. Dit heeft hem blijkbaar 
goed gedaan en speelde Roel ook een 

Louis van Diessen 
wederom gekozen tot  

speler van het jaar
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zeer sterke 2e seizoenshelft en eindigde 
daardoor op een 2e plaats met 82 punten.

Op de 3e plaats is geeindigd Thomas Maas. 
Thomas die zowel thuis als uit gekozen 
werd tot MotM tegen de kampioen Tivoli is 
3 keer gekozen tot MotM, scoorde 6 keer 
en behaalde 78 punten.

Ook het seizoen 2018/2019 zullen we 
weer de MotM en de speler van het jaar 
gaan kiezen. Voor de MotM zal er bij de 
thuiswedstrijden weer de bekende groen-
witte stropdas zijn en een cadeaubon 

van Cafetaria De Smickel.  De spelers van 
Vessem 1 stelde voor om voor Erik van Riet 
een bon van de sportschool te doen in 
plaats van een cadeaubon van de smickel 
dan hoeft hij zich misschien niet meer zo te 
schamen als hij met hen onder de douche 
staat.

Jongens ik hoop dat we weer een net zo’n 
mooi seizoen mogen meemaken als vorig 
seizoen en dat deze verkiezingen bij zullen 
dragen in het succes van Vessem 1.

Peter Rademakers
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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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Zomerse transfers

Om met de deur in huis te vallen hierbij 
twee van de opmerkelijkste transfers van 
afgelopen zomer:

Cristiano Ronaldo heeft afgelopen zomer 
Real Madrid na negen seizoenen verlaten. 
De 33-jarige Portugees tekende een vierjarig 
contract bij Juventus, dat 100 miljoen euro 
voor hem betaalde. Dat bedrag kan nog 
oplopen naar 112 miljoen euro.

Juventus deed geen mededelingen over zijn 

salaris, maar Italiaanse, Spaanse en Engelse 
media weten meer: Ronaldo toucheert 
elk seizoen dertig miljoen euro. Juventus 
verkocht in de eerste 24 uur na de transfer 
al 520.000 shirts voor een totaalbedrag van 
53,7 miljoen euro.

En

Gijs Leermakers heeft afgelopen zomer 
VV DEES na tien seizoenen verlaten. De 
40-jarige van oorsprong Wintelrenaar maar 
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inmiddels goed ingeburgde Vessemnaar 
tekende een contract voor onbepaalde tijd 
bij VV Vessem, dat niets voor hem betaalde 
vanwege het transfervrije vertrek.

VV Vessem deed geen mededelingen over 
zijn salaris, maar Wintelrese en Vessemse 
media weten meer: Leermakers toucheert 
elk seizoen geen enkele cent. Hij zet z’n 
carrière onbezoldigd voort als speler van 
Vessem 4 en als assistent-trainer bij de 
selectie. VV Vessem verkocht in de eerste 
24 uur na de transfer geen enkel shirt.

Het is een open deur om de verschillen 
tussen beide transfers te benoemen en dat 
kunnen jullie als lezer zelf heel goed. Over 
de eerste transfer is daarnaast al meer dan 
genoeg gezegd en geschreven, maar over 
de tweede toch heel wat minder. In dit stuk 
volgt dan ook een korte introductie van 
de nieuwbakken speler/assistent-trainer 
Leermakers van VV Vessem.

Naar ik begreep is Leermakers op zijn 12e 
per toeval ontdekt bij een jeugdwedstrijd 
tussen Riethoven D1 en VV DEES D1 
en vandaaruit in het Kempisch Elftal 
terechtgekomen. Vandaar uit is hij op de 
radar verschenen van de BVO FC Eindhoven, 
alwaar hij na enkele selectietrainingen in 
de jeugdafdeling mocht instromen in de 
C1. Hoewel hij daar succesvolle jaren heeft 
gekend, met onder andere een titel in de 
B1 en altijd basisspeler was, was hij op het 
moment suprême helaas net niet goed 
genoeg om door te stromen vanuit de jeugd 
naar de seniorenproftak. Hierbij speelde 
ook, dat FC Eindhoven nu ook niet bekend 
stond om de succesvolle doorstroming 

van jeugdspelers, die daarna een grootste 
carrière tegemoet gingen. Na de A kwam er 
dan ook een einde aan deze leuke, leerzame 
maar zeker ook intensieve tijd en ging 
Leermakers verder bij UNA. UNA was en is 
in de regio een grote amateurvereniging, 
die destijds in de 2e klasse speelde. Ook 
daar is Leermakers lang blijven ‘hangen’, 
zeker zo’n 7 jaar. Ook hier heeft hij mooie 
momenten meegemaakt, zoals in twee jaar 
tijd twee keer promotie via de nacompetitie 
van de 2e klasse naar de Hoofdklasse 
alsmede 2 titels bij het tweede van UNA in 
de reserve Hoofdklasse. 

Echter, na deze periode werd Leermakers 
benadert door Bram Louwers 
(gerenommeerde trainer op de regionale 
velden) om bij RKVVO te komen spelen en 
daar promotie naar de tweede klasse na te 
streven. De periode bij RKVVO was korter, 
maar zeker niet minder succesvol met in het 
eerste jaar een titel in de derde klasse en 
dus voor het eerst in de historie promotie 
naar de tweede klasse. Na twee jaar in de 
tweede klasse te hebben gespeeld, kwam 
de lokroep van VV DEES, die net naar 
de vierde klasse waren gepromoveerd. 
Leermakers koos ervoor om daar voor te 
kiezen en zijn carrière in een eerste elftal 
daar af te sluiten. Vernoemenswaardig is, 
dat in de periode bij RKVVO een transfer 
naar Vessem al bijna in kannen en kruiken 
was. Vessem presteerde het dat seizoen 
namelijk om het de laatste 8 wedstrijden zo 
te begaaien, dat ze alsnog degradeerden 
naar de 5e klasse. Dit was de reden, 
dat de transfer toen niet door ging. Bij 
DEES kende Leermakers een afwisseling 
van succesvolle en minder succesvolle 
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periodes met een tweetal promoties met 
evenvele degradaties. Ook een mooie tijd, 
maar wel op een heel ander niveau dan 
enkele decennia terug. Leermakers heeft 
altijd aangegeven, dat als hij stopte bij 
de selectie van DEES hij de stap naar zijn 
woonplaats, dus Vessem zou maken. Dit 
heeft wat langer geduurd, maar is dit jaar 
dan toch een feit geworden. Maar zoals 
jullie in het begin lazen, waren de eisen van 
Leermakers nihil en was de overstap zo in 
kannen en kruiken.

Fraai weetje is wel, dat Leermakers op elk 
amateurniveau, dus van de Hoofdklasse 
tot en met de vijfde klasse heeft gespeeld. 
Ik heb het niet gecheckt, maar dit is toch 
vrij uniek lijkt me. Overigens bestonden de 
tweede en derde divisie toen nog niet.
Leermakers gaat spelen in het vierde elftal, 
traint daarnaast de VV DEES/VV Vessem 
O11-1 jeugd en assisteert op de dinsdagen 
de hoofdtrainer Van de Besselaar bij de 
selectie van Vessem. Leermakers gaf aan 

graag een steentje bij te willen dragen aan 
de ontwikkeling van deze jonge, talentrijke 
en gedreven spelersgroep. Ik begreep, in 
ieder geval, dat zijn eerste ervaringen meer 
dan goed zijn en hij zeker mogelijkheden 
ziet om om de prijzen mee te gaan doen. 
Mochten jullie lezers meer willen weten 
van Leermakers, schroom dan niet om hem 
aan zijn spreekwoordelijke jas te trekken 
in de komende maanden. Hij is doorgaans 
wel een keer te ‘vinden’ op het sportpark 
De Lille.

De Strateeg

P.s. Onderstaand o.a. een ‘actiefoto’ 
van Leermakers afgelopen juni in een 
jubileumwedstrijd van RKVVO tegen FC de 
Rebellen waarbij hij Royston Drenthe zijn 
hielen laat zien…
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Eén van de eerste vrijdagen was het 
meteen weer raak. Het opstaan ging wat 
moeizaam en de zin om te gaan werken 
was nog verder te zoeken dan op een 
gewone maandag. Het was niet omdat er 
deze dag geen kinderen waren die voor 7 
uur al voor wekker spelen en een deel van 
de warme dekens inpikken. Het was ook 
niet de onzekerheid bij welke werkgever ik 
deze dag zou moeten verschijnen. Nee het 
had meer te maken met de vernieuwing in 
de kantine op donderdagavond. Het pas 
benoemde nieuwe bestuurslid en tevens 
verantwoordelijke voor het wel en wee in 
de kantine had een frisse wind laten waaien 
door de kantine commissie en nu stond er 
ineens	een	heerlijke	Leffe	Blond	op	de	tap	in	
de kantine onder de noemer van ‘Speciaal 
bier van de maand’. 

Aangezien wij met ’t Loeierke na vele lange 
vergaderingen en brainstormsessies ook 
net een gloedje nieuwe rubriek hadden 
bedacht was dit een mooi moment om 
beide nieuwtjes samen te voegen. Zij met 
hun speciaal bier, wij met “Op de s(t)oep 
bij”. Het concept is in onze ogen simpel 

maar	 zeer	 doeltreffend.	 Voorbereidingen	
zijn niet nodig en de beste gesprekken 
komen onverwachts. Daarom zal voor elk 
Loeierke een afvaardiging van ’t Loeierke 
bij iemand zomaar op de stoep staan 
zonder enige aankondiging. We horen de 
reacties al, ja maar ik moet het gras nog 
maaien, we gaan zo eten of we krijgen zo 
bezoek. Prima…. Ga vooral je gang en wij 
komen er gewoon even bij zitten. Heb je 
toevallig	 nog	 een	 bordje	 soep	 of	 een	 fles	
bier over dan slaan we die zeker niet af!

Zo stonden Rob en ik op een doordeweekse 
zaterdag rond de klok van half 4 op de 
Leeuwerik. We hadden al vernomen 
dat de vrouw des huizes een dagje naar 
Amsterdam was en voor het uitstapje met 
’t gilde naar het nieuwe monument op de 
hai had hij zich afgemeld. Niets stond ons 
dus in de weg voor een goed gesprek met 
de man des huizes, Ed de Koning. Terwijl 
we achterom komen is Ed geheel naar 
verwachting druk bezig met sport. Ellen 
van Dijk was er net vandoor gegaan in 
een kopgroep en de overige Nederlandse 
dames zaten in een zetel om later op 
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de middag de nieuwe wereldkampioen 
wielrennen naar voren te schuiven. Zonder 
ook maar een vraag te stellen wat we 
komen doen wordt er een heerlijke bak 
koffie	aangeboden	en	kunnen	we	langzaam	
onze nieuwsgierigheid niet meer voor ons 
houden. Wat bezielt Ed de Koning om na 
al die drukke tijden met diverse functies in 
zowat alle verenigingen in Vessem waar hij 
eindelijk het zover heeft dat hij zo’n beetje 
alles de rug toegekeerd heeft om dan toch 
weer JA te zeggen tegen een functie in het 
bestuur van v.v. Vessem. Als eerste reactie 
volgt al snel dat Lia het beu is dat hij zoveel 
thuis is. “Ja, hij was een paar jaar geleden 
wel erg vaak van huis maar hij is nu ook wel 
weer heel veel thuis”. Buiten dat was het 
toch vooral het niet kunnen laten om weer 
het verenigingsleven in te vliegen en het 
Nee zeggen was nog altijd niet zijn sterkste 
punt. Toen hij de vraag kreeg om Leon van 
der Heijden op te volgen in het bestuur met 
als belangrijkste functie alles in en rondom 
de kantine wist hij nog niet zo goed wat hij 

ervan moest denken. Zoals gebruikelijk was 
de reactie van het oud-bestuurslid: “Het 
valt wel mee, je hoeft niet zoveel te doen” 
en dus besloot Ed om ook deze uitdaging 
aan te gaan. 

Alsof het zo afgesproken was kwam op dat 
moment Huub Soetens achterom lopen. 
Sinds dat beide heren samen gestopt 
zijn als leiders van Vessem 2 blijven ze 
onafscheidelijk. Eén van de eerste acties 
als bestuurslid was het aanvullen van de 
huidige kantine commissie met Huub. Ed 
wilde meer en had nieuwe ideeën nodig 
van iemand die goed wist wat er in de 
kantine speelde. Huub besluit ook maar 
een kop thee te pakken en Rob en ik zijn 
ondertussen	 na	 2	 koppen	 koffie	 toe	 aan	
iets minder sterks en krijgen een pilsje 
voorgezet. Het begin is goed denken 
we beide dus dat belooft nog wat maar 
ondertussen blijkt ook dat Ed zelf niet mee 
doet met het pilsje, hij blijkt storingsdienst 
te hebben. Voor degene die Ed kennen 
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is dat altijd een slecht teken en zullen we 
vanavond zeker niet zijn beroemde dance 
moves te zien krijgen. 

Huub is zojuist wel even gaan kijken naar 
de gedenksteen op de hai voor blinde 
gevechtspiloot Ernie, het was er druk en de 
guld was ook goed vertegenwoordigd wist hij 
te vertellen. Ed verklapt ondertussen dat hij 
eigenlijk nog aan de gang wilde vandaag met 
zijn buxus, daar zat een vervelende buxusmot 
in en die wilde maar niet weg. Heel de straat 
zou er last van hebben maar eerlijk gezegd 
interesseert ons dat niet zoveel, wij zijn meer 
benieuwd naar de stokbroodjes gezond 
en nog meer naar de snack van de maand 
van oktober. Aangezien het nog net geen 
oktober is wil Huub daar niets over loslaten 
maar geeft wel aan dat de stokbroodjes 
gezond een groot succes is en ze denken er 
zelfs over om deze vast in het assortiment te 
houden. Dat biedt voor ons mogelijkheden 
en dus vragen we bevestiging of we dan 
voortaan ook een stokbroodje mexicano 
kunnen bestellen. Huub doet alles voor een 
tevreden klant, kijkt zijn mede commissie lid 
aan en knikt vervolgens instemmend dat hij 
dat gaat regelen. Wel moeten de broodjes 

dan op de enige echte goede manier open 
gesneden en dat is dus aan de zijkant en niet 
bovenop! Aldus een ietswat gefrustreerde 
bezoeker en mede interviewer. 10 minuten 
later zijn we er met z’n 4en uit, de broodjes 
kunnen inderdaad beter aan de zijkant 
doorgesneden worden en dus zal Ed dit 
doorgeven aan het personeel in de keuken. 
Daar moet je trouwens ook in ’t Loeierke 
aandacht aan geven stelt Ed, het personeel in 
de keuken! Tenminste we denken dat hij dit 
bedoelt want in zijn letterlijke woorden was 
het: “Je zou iets moeten doen met de meisjes 
in de kantine!”. Deze dames zijn na een 
intensieve	 rondgang	 langs	 de	 korfbalvelden	
overtuigd dat er geen leuker bijbaantje is dan 
op zaterdag of zondag in de kantine van v.v. 
Vessem te staan. Dus kan iedereen nu elke 
week genieten van een heerlijke snack of 
speciaal bier van de maand van Eef, Lieke, 
Ilke, Fleur, Trijn, Fenne, Eva, Janne, Lot of 
Carien. Om al deze dames een beetje in het 
gareel te houden konden Ed en Huub gelukkig 
nog een beroep blijven doen op Kees van 
der Aa die ook nog eens zitting heeft in de 
kantine commissie en daarin o.a. zorgt voor 
alle inkopen en de personeelsverdeling. Als 
we dan toch bezig zijn moeten we van Ed ook 
nog even vader en zoon de laat noemen die 
ook al sinds mensenheugenis deel uitmaken 
van de kantine en vooral druk zijn met vele 
hand en span diensten. Ed geeft aan blij te 
zijn met deze commissie maar vond het ook 
belangrijk dat er nu een keer een frisse wind 
doorheen waait zodat er nieuwe ideeën naar 
voren komen. Ze hebben niet als doel om nu 
elke week een kantine te hebben waar de 
benen buiten hangen maar ze zijn al tevreden 
als de bezoekers dat ook zijn. Dat er hier 

Buxusmot
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en daar ook wat negatieve opmerkingen 
worden gemaakt worden ze niet warm of 
koud van. Als deze terecht zijn zoals het 
niet	klaar	hebben	staan	van	de	koffie	voor	
de training op donderdag dan worden deze 
opmerkingen serieus genomen en is het de 
keer erop beter, alleen die borrelnootjes 
moeten nog even opzich wachten. “Je moet 
niet alles in één keer perfect maken want 
dan is er geen mogelijkheid tot verbetering 
meer”. De vraag of het dan voorlopig 
alleen blijft bij de snack en speciaal bier 
van de maand ontkennen ze direct. Er zijn 
veel plannen voor op korte termijn en nog 
meer ideeën voor de toekomst. 4x per 
jaar zal er een donderdagavond activiteit 
georganiseerd worden met behulp van de 
activiteitencommissie. Daarnaast wordt 
het terras buiten een keer goed aangepakt 
en worden er al vlaggen besteld om bij 
de deur op te hangen. In dit Loeierke is 
tevens de prijsvraag uitgeschreven voor 
een nieuwe naam voor ons clubhuis. 
Ook denken ze na hoe ze de bekende 
super Sunday nog net wat meer kunnen 
aankleden dan enkel het boeken van een 
dj zonder dat de oudere supporters er last 
van ondervinden. Verder denken ze ook aan 
diverse gemakken in de kantine en hebben 
ze alweer ideeën over de pas verbouwde 
kantine om deze nog optimaler te maken 
en zelfs zonnepanelen zijn een hot item 
gezien de nieuwe sproei installatie die ook 
de nodige stroom verbruikt per jaar. Als ze 
dan ook nog beginnen over kunstbloemen 
en kapstokken wordt het hoog tijd om 
waarschijnlijk ons laatste pilsje open te 
maken. 

Terwijl Annemiek van Vleuten met een 
gebroken	 knie	 gewoon	 door	 blijft	 fietsen	
vertelt Huub dat hij vanavond ook nog 
weg	moet	want	hij	gaat	met	zijn	fietsgroep	
bespreken waar ze volgend jaar toch 
weer	 eens	 heen	 gaan	 fietsen.	 Het	 is	 een	
teken dat het toch een rustige avond gaat 
worden voor ons en dat we zelf voor eten 
moeten gaan zorgen. Op onze laatste vraag 
aan Huub en Ed of ze in plaats van deze 
nieuwe functie als kantine commissie niet 
liever nog een jaartje leider waren geweest 
van Vessem 2 waren ze heel duidelijk. De 
motivatie werd toch een beetje minder bij 
de meeste spelers, dus bij ons ook en je was 
door het 2e en vervolgens het 1e toch elke 
zondag kwijt aan het voetbal. Daarnaast 
liggen hun kwaliteiten al vele jaren in de 
kantine en zijn ze er ten opzichte van veel 
leeftijdsgenoten erg vaak te vinden. Eelke 
donderdagavond en elke zondagmiddag 
bij thuiswedstrijden van ’t eerste zijn ze 
present om hun clubje aan te moedigen EN 
om te zorgen voor nog meer gezelligheid 
in de kantine. Anne van der Breggen heeft 
ondertussen een voorsprong van 3 minuten 
opgebouwd op haar Australische belagers 
en gaat zo de regenboogtrui pakken. 
Voor ons zit er niets anders op dan Ed te 
bedanken voor de gastvrijheid en onze jas 
te pakken.  Terwijl we naar buiten lopen 
vangen we nog net op dat Ed met Teun 
afspreekt dat ze Chinees gaan eten, zo’n 
Chinese tomatensoep was er wel ingegaan! 

Rob en Ruud
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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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Hé jongens, de scheids 
hoort er ook bij….

Hij voetbalde zijn gehele carrière bij onze 
eigen vereniging. Tot zijn 24e. Door een 
noodlottige ongeval (lees; blessure) heeft 
hij moeten doen besluiten om zijn actieve 
voetbal carrière stop te zetten. Toen al 
werd met regelmaat de draak met hem 
gestoken. ‘De Vessemse man van glas’ 
werd hij genoemd. 

Bewapend	 met	 een	 fluit	 en	 zijn	 kaarten	
stapt hij elk weekend het voetbalveld 
op. Vol trots siert op zijn borst het logo 
van de KNVB en dat is nou niet bepaald 
hetgeen waar hij als kleine jongen van 
droomde. Toen dacht die knul het nog 
ooit ver te schoppen met het vaandel 
team van de lokale vereniging. Inmiddels 
is dat verwaterd en wil hij gaan schitteren 
als amateur scheidsrechter. Althans, 
schitteren? “Nee, dat is het niet. Als 
scheidsrechter moet je niet willen opvallen. 
Het mooiste compliment dat je kunt krijgen 
is	 als	men	niet	 eens	weet	wie	er	gefloten	
heeft! Ik wil namelijk geen baasje spelen. 
Ieder team heeft zijn eerste wedstrijd of 
wedstrijden van de competitie inmiddels 
achter de rug. Wellicht dat jullie de 
eerste waardeloze koekenbakker als 
scheidsrechter al tegen bent gekomen bij 

de verenigingen waar je op bezoek bent 
geweest. Als voetballer op het veld of in de 
dug-out, als begeleiders langs het veld of 
als toeschouwer naast het veld… iedereen 
denk het beter te weten dan mij als scheids. 
Als amateur-arbiter wil ik bij deze een lans 
breken voor al mijn collega’s. Een ode aan 
onder andere mijn collega’s van de club.
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Graag wil ik jullie meenemen naar wat WIJ 
arbiters iedere week over ons heen krijgen. 
Zodat JULLIE als voetballers, toeschouwers, 
etc… RESPECT krijgen voor de arbiters 
van onze VV. Vessem. Iedere wedstrijd 
weer hetzelfde liedje…. Iedere wedstrijd 
dezelfde opmerkingen die we te verduren 
krijgen. Zelf heb ik een persoonlijke top 10 
opgesteld van opmerkingen die ik wekelijks 
te horen krijg en die me echt aan het hart 
gaan. 

1) Kut scheids!
2) Wanne scheids!
3) Kom op scheids!
4)	 Thuis	fluiter
5) Hij niet!
6) Die heeft thuis niets te zeggen 
  zeker?
7) Van 2 kanten scheids!
8) Hoe lang is het nog?
9) Scheids? Waar is de bal? 
10)	 Scheids?	Waar	is	je	fluitje?

Met oud op nieuw heeft iedereen altijd 
enkele voornemens die hij/zij in het nieuwe 
jaar wil gaan volbrengen. Voer in het voetbal 
eens enkele voornemens uit bij de start 
van ieder seizoen. Hé jongens kom op, de 
scheids hoort er ook bij!  Laat mij als arbiter 
nu eens met rust op het veld en gedraag 
je als een gentlemen. Vanaf dit seizoen 
beginnen enkele nieuwe arbiters aan hun 
carrière, ik noem een Jeroen Swaanen, Bart 
de Laat en Corneel Langermans. Ga hun het 
leven 90 minuten zuur maken. 

Ik naai je in ieders geval voortaan een kaart 
aan en zet je op het wedstrijdformulier!

Johan
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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?

Profieltje van

Luca Verhagen
23-aug-12
Veldhoven
Ruud Verhagen
Linda Vrijsen
Milan
Lars, Jens, Dries, Dex, Merle, Bente en 
Willem

Mini’s DEES / Vessem
Het liefste keepen maar we wisselen altijd.
Eric, Dirk en Gerard
Nog niet, we spelen nog geen competitie.

Elke thuiswedstrijd bij Vessem 3 ben ik 
vaste supporter.
PSV
Lozano
Nederlands elftal
Faas

st. Lambertus
3
Rekenen en gym
Juf Penny

Luca Verhagen
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Wie zou je het allerliefst ontmoeten, en 
waarom?
Wat is je favoriete dier?
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 
mama wordt?

Wat vind je ervan dat DEES en VV Vessem 
met de jeugdteams 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? 

Lozano, die is goed in voetbal.

Stokstaartje
Kip
Spruitjes en spinazie
Elke dag trainen

Snollebollekes
Zwemmen en buiten spelen
Youtube
Brandweerman Sam
Grote mensen dingen.

Spanje, daar kun je lekker in een restaurantje 
zitten.
Ongeveer 5 uur
Half 8
Zakgeld??

Profvoetballer worden bij PSV
Profvoetballer en anders brandweerman
Stil zitten
Zoem
Ja dat ben ik al. 

Dat doe ik al een jaar en dat is heel gezellig!

Computer
Winnen
Carnaval natuurlijk.
Buiten spelen

Toen ik net iets grappigs zei in dit interview.

Wat is het loeierke??

Luca Verhagen
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René Willems
Predikant 8

Electrotechniek 5512 BW Vessem

Tel. 06-12648872

   Electrotechnische installaties, 

   datainstallaties en verlichting.

r.willemselectro@kpnplanet.nl
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elftal wed.   pnt.   gem. voor    tegen saldo

O9-1 2 6 3.00 35 4 + 31 

O15-1 2 6 3.00 21 0 +21 

O11-1 2 6 3.00 18 2 +16 

O9-4 2 6 3.00 20 6 +14 

O17-1 2 6 3.00 8 1 +7 

O13-1 2 6 3.00 8 3 +5 

O19-1 2 6 3.00 7 3 +4 

O9-2 1 3 3.00 14 3 +11 

O19-2 1 3 3.00 3 2 +1 

O11-3 2 4 2.00 15 3 +12 

O15-2 2 3 1.50 11 7 +4 

O13-2 2 3 1.50 3 4 -1 

O11-2 2 3 1.50 9 14 -5 

O9-3 1 0 0.00 5 11 -6

‘De SUPERCUP’
Jeugd - Clubcompetitie 2018-2019

TUSSENSTAND 
SUPERCUP
 SEIZOEN
2018-2019

SPONSOR:
Super Service

Henst

STAND BIJGEWERKT t/m 29 september
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PRIKBORD

21 oktober
SUPER SUNDAY

20 decemberHANENTOEPEN21:30 uur

Donderdag 25 oktoberVERASSINGSACTIVITEIT+ nieuw biertje op de tap
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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, het 

korfb
alveld

	ligt	e
r	

dit jaar prima bij!

Ja, ook daar wordt de boel goed nat gehouden?





‘t Loeierke goes 
around the world!

Tanzania


