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Alweer	 het	 laatste	 Loeierke	 van	 dit	
seizoen	 ligt	 op	 de	 deurmat.	 Nog	 een	
paar	 competitiewedstrijden	 plus	 als	
toetje	 natuurlijk	 Forza	 Vessem	 en	 het	
Pinkstertoernooi scheiden ons nog van 
de	welverdiende	zomerstop.	

Voor	 een	 enkeling	 komt	 de	 zomerstop	
net	 een	 paar	 weken	 te	 laat.	 Rein	 van	
Rooij	 bleef	op	eigen	verzoek	de	gehele	
wedstrijd van Vessem 3 tegen Casteren 
op de reservebank, omdat hij daags 
naderhand in zijn coniferenpak bij 
Defensie fysiek zwaar werk moest 
gaan	 doen.	 Dat	 de	 Nederlandse	
beroepsbevolking	 dagelijks	 arbeid	
levert	waardoor	hij	 zijn	betaalde	hobby	
kan	 uitoefenen,	 ontging	 hem	 blijkbaar.	
Wat	 nog	 voor	 Rein	 pleit,	 is	 dat	 hij	 zich	
niet	 heeft	 afgemeld	 maar	 in	 ieder	
geval	 nog	 als	 reserve	 van	 de	 reserves	
wilde	 dienen.	 Een	 verjarende	 cavia,	
een	 zoon	of	 dochter	 die	 level	 3	 van	 de	
game	 Grand	 theft	 auto	 uit	 gaat	 spelen	
of	 een	mogelijk	 opkomend	pijntje	 is	 de	
laatste	 weken	 reden	 genoeg	 om	 af	 te	
melden	 bij	 de	 senioren,	 waardoor	 er	
zelfs	 met	 20	 spelers	 in	 één	 team	 nog	

naar	leenspelers	gezocht	moet	worden.	
Met	die	mentaliteit	wordt	het	 voor	het	
bestuur	 een	 lastige	 klus	 om	 een	 vijfde	
elftal	te	formeren,	maar	hopelijk	kunnen	
ze ons verrassen.

In dit Loeierke een interview met de 
afscheid	nemende	Kees	Mollen.	Hopelijk	
lukt	 het	 hem	 in	 zijn	 laatste	 weken	 om	
Vessem	 in	 de	 vierde	 klasse	 te	 houden.	
Ruud van Aaken vraagt zich af waarom 
elektronische	 hulpmiddelen	 nog	 niet	
in	 het	 voetbal	 zijn	 geintroduceerd	 en	
verheugt	 zich	 in	 zijn	 stuk	 al	 op	 het	WK	
rugby	 in	2019.	Dat	wonderen	de	wereld	
nog	 niet	 uit	 zijn,	 beschrijft	 Frans	 van	
Diessen in zijn stuk over het sprookje dat 
gaande	 is	bij	het	Engelse	Leicester	City.	
Voor	het	seizoen	werden	de	titelkansen	
van Leicester door de gokkantoren zo 
laag	ingeschat,	dat	maarliefst	5000	keer	
de	 inzet	uitbetaald	zou	worden.	Slechts	
bij	 enkele	 andere	 weddenschappen	
is	 de	 winstfactor	 5000.	 Bijvoorbeeld	
wanneer	 Elvis	 Presley	 levend	 opduikt,	
het	 monster	 van	 Loch	 Ness	 blijkt	 te	
bestaan of wanneer eerste Kerstdag de 
warmste	 dag	 van	 het	 jaar	 is.	 Het	 geeft	
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in	 ieder	geval	aan	dat	 in	het	voetbal	niets	
onmogelijk	 is,	 hoe	 klein	 een	 kans	 vooraf	
ook	lijkt.	

Johan	 van	 Riet	 filosofeert	 over	 een	
multiculturele	 voetbalvereniging	 en	
een	 fusie	 met	 DEES.	 Pena	 schrijft	
een	 eindbeoordeling	 over	 zijn	
hamburgeronderzoek en de bevindingen 
over de hambuger in onze eigen kantine 
zijn	niet	mals.	Met	zijn	vrijgezellenfeest	 is	
hij extreem verwend met een zeer grote 
en	dikke	hamburger.	In	Roosendaal	hangt	
nog	 steeds	 een	 beklemmende	 lucht,	
geproduceerd door mede consumenten 
van deze reuzen hamburger. 

Het	 jeugdprofieltje	 komt	 van	 Jesper	
Nouwens.	 De	 Merdoksehaai	 heeft	 in	 het	
verleden	 menig	 parel	 op	 voetbalgebied	
voortgebracht,	wellicht	komt	daar	aanwas	
bij	vanuit	de	familie	Nouwens.	Papa	Martijn	
is	al	enkele	keren	op	donderdagavond	op	
de training gespot, om in vorm te geraken 
voor	Forza	Vessem.	

Met	 24	 herenteams	 en	 maarliefst	 12	
damesteams is de organisatie erin 
geslaagd	tot	een	groot	deelnemersveld	te	
komen.	 Na	 afloop	 komt	 DJ	 Rolo	 plaatjes	
draaien	 in	 de	 opnieuw	 ingedeelde	 tent	
dus	 alle	 ingredienten	 voor	 een	 sportieve	
en	 gezellige	 dag	 als	 opwarmer	 voor	 het	
Pinkstertoernooi zijn aanwezig.

Voor de Zwarte piet van ut joar zijn er 
weer	 volop	 punten	 verdiend.	 In	 de	 VV	
Vessem	 voorspel	 poule	 over	 de	 uitslagen	
van	 Vessem	 1	 blijkt	 Peter	 Schoenmakers	
nog	steeds	de	beste	voorspeller.	We	gaan	
zien	of	hij	dit	kan	volhouden	tot	het	eind.	
Ruud	van	Aaken	is	volop	bezig	om	een	EK	
2016	poule	op	te	zetten	die	via	vvvessem.
nl	 in	 te	 vullen	 is.	 Waarschijnlijk	 gaat	 dit	
lukken	en	kan	er	vanaf	de	laatste	speeldag	
aangemeld	te	worden	door	€5	inschrijfgeld	
te	 betalen	 bij	 Rob	 de	 Koning,	 Ruud	 van	
Aaken of Geert van Aaken.
Veel	leesplezier	gewenst!

Gegroet,

Geert
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VAN HET BESTUUR
Het	 einde	 van	 het	 seizoen	 nadert	 snel.	
Met	nog	maar	3	speelrondes	te	gaan	is	het	
voetbaljaar	2015/2016	al	weer	bijna	voorbij.	
Net	voor	het	einde	van	de	competitie	zijn	
de	B1	en	de	mini’s	al	kampioen	geworden!	
Namens	het	bestuur	wil	ik	de	B1	en	de	mini’s	
feliciteren	met	deze	mooie	prestatie.	

Al	51	jaar	sluiten	wij	het	seizoen	af	met	ons	
Pinkstertoernooi.	Als	voorzitter	kijk	ik	altijd	
weer uit naar het mooiste toernooi in de 
Kempen.	Menig	voetballer	uit	de	buurt	 is	
groot geworden met ons Pinkstertoernooi. 
Het	 moet	 voor	 iedereen	 die	 er	 aan	 mee	
werkt een genot zijn om te zien hoe de 
spelers	 en	 begeleiders	 genieten	 van	 dit	
mooi	 opgezette	 toernooi!	 Op	 zaterdag	
trappen we het toernooi voor de 2e keer 
af	met	Forza	Vessem.	We	gaan	er	dit	 jaar	
voor om het grote succes van vorig jaar 
te	 overtreffen.	 Ik	 ben	 er	 van	 overtuigd	
dat	dit	gaat	 lukken	want	er	wordt	alweer	
hard	gewerkt	om	dit	voor	elkaar	te	krijgen.	
Het	organiseren	van	het	Pinkstertoernooi	
vraagt	 veel	 inzet	 van	 de	 leden	 en	
vrijwilligers.	 Ik	 ben	 dan	 ook	 trots	 op	 al	
deze mensen die er voor zorgen dat wij dit 
toernooi	jaarlijks	kunnen	organiseren.

Na	het	Pinkstertoernooi	zijn	we	klaar	met	
het	voetballen	en	beginnen	we	weer	met	
verbouwen.	Na	de	competitie	is	dit	jaar	de	
kantine	toe	aan	een	make-over.	De	plannen	
voor de aanpassing hebben we op de 
vrijwilligersavond	gepresenteerd.	Het	plan	
zoals	we	het	gaan	uitvoeren	is	ontworpen	
door	 Emy	 Liebregts.	 Wij	 hebben	 alleen	

maar positieve reacties gehad op het 
ontwerp, en dat is zeker te danken aan de 
creatieve	inzet		van	Emy.

Maar	 om	 de	 verbouwing	 goed	 te	 laten	
verlopen	 hebben	 wij	 natuurlijk	 wel	 hulp	
nodig.	 Wij	 als	 bestuur	 willen	 dan	 ook	
hier	weer	 een	 beroep	 doen	 op	 de	 leden,	
vrijwilligers	en	ouders	van	de	 jeugdleden.	
Het	zijn	diverse	werkzaamheden	waar	we	
hulp	 bij	 kunnen	 gebruiken	 na	 Pinksteren.	
Werkzaamheden	 waarvoor	 we	 hulp	
kunnen gebruiken zijn o.a hakken en 
breken,	 schilderen,	 timmeren	 van	
plafonds,	 maar	 ook	 het	 schoonhouden	
van	 de	 werkvloer.	 Mocht	 je	 tijd	 en	 zin	
hebben	om	hier	aan	mee	te	werken,	meld	
je	 dan	 aan	 bij	 1	 van	 de	 bestuursleden.	
Verder zijn we voor de verbouwing op 
zoek naar  foto’s uit de oude doos die te 
maken	hebben	met	de	voetbalvereniging.	
We zoeken ook iemand die deze foto’s kan 
bewerken	naar	een	digitaal	bestand.	In	het	
ontwerp	 zitten	 namelijk	 mooie	 stukken	
print	behang	met	een	afbeeldingen	van	de	
voetbalvereniging.

Wanneer	we	met	 zijn	 allen	 de	 schouders	
eronder	zetten,	is	ook	de	kantine	snel	weer	
helemaal	klaar	voor	de	toekomst!

Graag	tot	ziens	op	de	Lille,

En	met	sportieve	groet,

Hans	van	der	Linden
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V E E V E R V O E R  e n
V E E H A N D E L

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

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

BOUWBEDRIJF
LOUWERS B.V.
OOSTELBEERS

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

harrie soetens
KWALITEIT IN STUCWERK

KUILENHURK 27B 5512 CA  VESSEM
TELEFOON 0497-591834
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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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Elke	 vrijdagavond	 branden	 de	 lichten	 op	
het	 trainingsveld	 van	 sportpark	 De	 Lille.	
Hier	 worden	 de	 keepers	 van	 VV	 Vessem	
de	fijne	kneepjes	van	het	vak	bijgebracht.	
De man die ervoor zorgt dat keepers goed 
worden en goede keepers beter worden is 
Jan	Roefs!	

Al	 25	 jaar	 leidt	 Jan	 de	 keepers	 van	 onze	
jeugdafdeling	op.	Het	werd	dus	tijd	om	Jan	
eens in het zonnetje te zetten. Jan houdt 

er	niet	van	om	in	de	spotlights	te	staan,	dus	
in	alle	geheim	werd	een	verassingscomité	
samengesteld.	 Op	 vrijdag	 1	 april	 (geen	
grap)	kwamen	(oud-)keepers,	leden	van	de	
jeugdcommissie,	leden	van	het	bestuur	en	
natuurlijk	de	familie	van	Jan	naar	sportpark	
De	Lille.	Nadat	iedereen	zich	in	de	kantine	
had	gemeld,	werd	rond	19:30	uur	in	colonne	
vertrekken	 naar	 het	 achterste	 veld.	 Hier	
was	Jan	volop	bezig	met	zijn	training.	Toen	
zijn	 kleinkinderen	 naar	 hem	 toe	 renden,	

Jan Roefs
25 jaar keeperstrainer
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begon Jan iets te vermoeden. De training, 
die	toch	op	zijn	eind	liep,	werd	afgebroken	
en	de	aanwezigen	verzamelden	zich	rond	
Jan.	Namens	het	bestuur	richtte	Kevin	van	
Helvoort	enkele	mooie	woorden	aan	Jan	en	
bedankte hem voor 25 jaar inzet. Jan nam 
naast deze woorden ook een trainingspak 
met	 zijn	 initialen	 en	 het	 nummer	 25	 	 in	
ontvangst. 

Na	afloop	werd	het	jubileum	uitgebreid	
geëvalueerd	in	de	kantine	onder	het	genot	
van een natje en een droogje. 

Jan, namens het bestuur bedankt voor de 
afgelopen	25	jaar	en	wij	hopen	dat	 je	nog	
lang	onze	keepers	beter	wilt	maken!	

Ted	Blox



‘ t  Loeierke

12

	 Hét	 voetbalverhaal	 van	 dit	 seizoen.	
Leicester	City	kampioen.	Te	mooi	om	waar	
te	zijn,	zou	je	zeggen.	In	de	tweede	klasse	
misschien?	 Nog	 drie	 wedstrijden	 te	 gaan	
en	 een	 team	 vol	 afgekeurde	 en	 mislukte	
spelers	 is	hard	op	weg	naar	de	 titel	 in	de	
Premier League en zo geschiedenis te 
schrijven.	Vorig	seizoen	na	een	miraculeuze	
ontsnapping	 op	 het	 allerlaatste	 moment	
handhaving	veilig	gesteld.	Voor	velen	was	
het	al	zo	goed	als	zeker.	Degradatie.	Maar	
de	ploeg	schoot	net	op	tijd	wakker	en	won	
zeven	 van	 de	 laatste	 acht	 wedstrijden	
waardoor	 het	 uiteindelijk	 op	 een	
verdienstelijke	 veertiende	 plek	 eindigde	
met 41 punten. 

Dit	seizoen	ligt	het	allemaal	net	wat	anders.	
Maar	waarom	krijgt	de	club	die	gunfactor?	
Kort	 en	 krachtig:	 het	 verhaal.	 Iedere	
speler	 heeft	 krasjes.	 Zo	 zijn	 er	 spelers	
die	een	aantal	 jaar	 terug	nog	 in	de	derde	
of	 vierde	 klasse	 van	 het	 Engelse	 voetbal	

speelden	 op	 velden	 die	 nog	 hobbeliger	
zijn	 dan	 die	 van	 Wentersel.	 Om	 maar	
even een indruk te geven. Wat te denken 
van spits Jamie Vardy, waar tot de zomer 
van 2015 nog niemand van had gehoord. 
Werd op zijn zestiende afgewezen door 
Sheffield	 United.	 Samengevat:	 niet	 goed	
genoeg	 en	 bovendien	 te	 klein.	 Hij	 vond	
het	allemaal	wel	prima,	ging	werken	in	een	
carbonfabriek	en	speelde	op	amateurbasis	
bij Stocksbridge voor omgerekend 40 
euro	 in	 de	 maand.	 Na	 een	 lekker	 potje	
knokken	in	een	plaatselijk	café	speelde	hij	
met	een	enkelband,	mocht	 ’s	avonds	 laat	
niet	spelen	en	liet	zich	tijdens	wedstrijden	
vervolgens	wisselen	 om	 snel	 naar	 huis	 te	
rijden en zo niet gepakt te worden door de 
reclassering.	 En	 nu?	Gedeeld	 topscoorder	
van	 de	 competitie	 en	 brak	 onlangs	 nog	
het	record	van	Van	Nistelrooij	door	twaalf	
opeenvolgende	 wedstrijden	 te	 scoren.	
Gewoon omdat het kan.

Gewoon omdat 
het kan
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Riyad	 Mahrez,	 speler	 van	 het	 jaar	 in	 de	
Premier	 League,	 speelde	 twee	 seizoenen	
geleden	nog	bij	het	Franse	Le	Havre	in	de	
tweede divisie en werd opgepikt voor een 
slordige	€500.000,-.	Het	was	allemaal	wat	
te	 slap	 voor	de	harde	Engelse	 competitie	
en	 daarnaast	 pingelde	 hij	 teveel.	 	 Had	
zelf	 de	 eerste	 weken	 meer	 het	 idee	 dat	
hij bij een rugbyvereniging zat dan bij een 
voetbalclub.	 Leicester	 zag	 het	 talent	 in	
hem en contracteerde hem. 

Alle	 spelers	 van	 Leicester	 hebben	 een	
verhaal.	Zo	ook	N’Golo	Kanté.	Een	Franse	
middenvelder	 van	 net	 1,69	 cm	 groot,	

waarbij de supporters de eerste training 
dachten	 dat	 een	 jonge	 speler	 op	 proef	
kwam. Ze vroegen of ze zijn ouders moesten 
bellen.	En	kijk	nu.	In	één	seizoen	van	speler	
bij	Caen	naar	uitblinker	en	een	van	de	beste	
balafpakkers	 van	 de	 competitie.	 Achterin	
Robert	Huth	en	Wes	Morgan,	spelers	van	2	
meter hoog en 2 meter breed. Die hebben 
in	 de	 tussentijd	 ook	 al	 meerdere	 clubs	
versleten,	 maar	 het	 belangrijkste	 is	 dat	
ze	ondertussen	weten	wat	ze	wél	en	niet	
kunnen.	Niet	veel	motoriek,	maar	je	komt	
er	 niet	 voorbij.	 Opbouwen	 kunnen	 die	
twee verdedigers achterin niet, dan moet 
je	iets	anders	verzinnen.	Leicester	voetbalt	
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vooral	 op	 de	 omschakeling.	 Ik	 doe	 de	
andere	spelers	eigenlijk	ook	tekort	als	ik	ze	
niet	noem,	want	iedere	speler	in	het	team	
is	 belangrijk.	 Het	 succes	 komt	 door	 het	
collectief.	De	basis	elf	kosten	gezamenlijk	
circa	 28	 miljoen	 euro.	 Een	 hard	 gelag	
wanneer	 je	 beseft	 dat	 alleen	 Memphis	
Depay	al	zoveel	heeft	gekost.	

Een	goed	 team	wordt	uiteraard	gesmeed	
door	een	goede	trainer.	Toch	waren	er	bij	
de	komst	van	Claudio	Ranieri	veel	twijfels.	
Uitspraken	 als	 “Ranieri?	 Echt?”	 en	 “Een	
ongeïnspireerde trainer die gedoemd is 
om	te	mislukken”.	Ook	hij	heeft	 iedereen	
de	 mond	 gesnoerd.	 Na	 vier	 seizoenen	
bij	 Chelsea	 waarbij	 hij	 geen	 enkele	 keer	
kampioen wist te worden en ook in eigen 
land	 bij	 Juventus	 en	 Internationale	 geen	
hoofdprijs wist te pakken kwam zijn 
hoofdstuk	 bij	 Griekenland.	 Een	 sportief	
dieptepunt.	 Verliezen	 tegen	 de	 Faeroër	
Eilanden	en	vervolgens	ontslagen	worden.	
Ja,	 dat	 land	 waarbij	 het	 wereldnieuws	 is	
als	ze	een	keer	scoren.	Laat	staan	winnen.	
Wat dat betreft heeft ook de trainer 
zo zijn krasjes. In de zomer van 2015 
kreeg hij het aanbod van Leicester, dat 
zich ternauwernood had gehandhaafd. 
Doelstelling?	 Europees	 voetbal.	 Gewoon	
omdat het kan.

Ranieri heeft zo zijn eigen manier van 
werken. Rustig en toch enorm gedreven. 
Voorafgaand aan een persconferentie 

geeft	 hij	 iedere	 journalist	 in	 de	 zaal	 een	
hand	 en	wanneer	 het	 team	de	 nul	 houdt	
trakteert hij op pizza. Zo mag Vardy op 
trainingen bijna niet afwerken omdat hij 
de	doelpunten	voor	de	wedstrijden	moet	
bewaren. Dat kunnen we met Vessem 1 
ook	wel	eens	gaan	proberen.	In	december	
gaat	de	hele	selectie	naar	Kopenhagen	om	
een paar dagen goed te feesten. Midden in 
het seizoen. Gewoon omdat het kan.  

Het	lijkt	wel	de	tegenovergestelde	wereld	
van	 het	 hedendaagse	 voetbal.	 Waar	 veel	
geld	 en	 de	 macht	 van	 grote	 clubs	 een	
rol	 spelen.	 Juist	 dat	 maakt	 het	 verhaal	
van	 Leicester	 wereldnieuws.	 Iets	 dat	
eigenlijk	 niet	 kan.	 Over	 geld	 gesproken.	
De	 supporters,	 op	 één	 hand	 te	 tellen,	
die in een zatte bui met wat vrienden in 
de kroeg zo’n 7 euro gewed hebben op 
het kampioenschap van Leicester City. 
Waarbij de inzet bij het kampioenschap 
van	 Leicester	 vermenigvuldigd	 wordt	
met	 5000.	 Gokkantoren	 die	 halverwege	
het	 seizoen	 de	 bui	 al	 voelde	 hangen,	
contact opnamen met gokkers en de  
weddenschap	 af	 lieten	 kopen.	 Aan	 de	
ene	 kant	 een	 timmerman	met	 nauwelijks	
spaargeld	 die	 niet	 op	 het	 aanbod	 ingaat	
omdat	hij	het	plezier	erin	belangrijker	vindt	
dan	 het	 geld.	 En	 aan	 de	 andere	 kant	 de	
trouwe	 supporter	 die	 het	 af	 heeft	 laten	
kopen	 omdat	 hij	 de	 wekelijkse	 spanning	
niet meer kon verdragen.
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Ook	 voor	mij	 is	 dit	 een	 seizoen	om	nooit	
meer	 te	 vergeten.	 Geloof	 me,	 Leicester	
City	wint	 haar	 laatste	wedstrijden	 en	 laat	
zien dat je met een hecht team dat 90 
minuten	 lang	 vol	 voor	 elkaar	 werkt	 ook	
alles	 kunt	 bereiken.	 Leicester	 City	 wordt	
dit jaar kampioen. Gewoon omdat het kan.

Frans	
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De dertig 
vragen aan:

WP Henst

Naam	&	voornaam	 	 	 	 Henst,	Willem-Pieter		
Adres	 	 	 	 	 	 Molenberg	6		of	
	 	 	 	 	 	 Wilhelminalaan	5
Geboorteplaats		 	 	 	 Vessem
Burgerlijke	staat	 	 	 	 Gehuwd
Leeftijd      48
Opleiding	 	 	 	 	 Middenstands	onderwijs
Werk	 	 	 	 	 	 Super	Service	Henst		
Hoe	wordt	je	ook	wel	genoemd?	 	 Wp,		Super	Wp,[Bukkum,		
	 	 	 	 	 	 vroeger	mee	ut	voetbal	
	 	 	 	 	 	 len]
Huidig	elftal?	 	 	 	 	 Rustend	lid	en	trainer	van		
      dames vessem 1
	 	 	 	 	 	 [met	henri	S]
Wat	zit	er	in	je	broodtrommel?	 	 Heb	meestal	n	plastic	zak		
      met 12 sneeen brood
Wat	bestel	je	bij	de	smikkel?		 	 Friet	speciaal,	bami	en	gou	
	 	 	 	 	 	 lash	kroket
Saus er op of saus ernaast?   erop
Hoe	ziet	de	ideale	vrouw	eruit?	 	 Lekker	Kontje	en	figuurtje		
      met n goei hart.
Aan	wie	of	wat	heb	je	een	enorme	hekel?	 Cor	van	Bakel	[door	hem		
	 	 	 	 	 	 voetbal	ik	niet	meer,	insid-	
	 	 	 	 	 	 ers	weten	waarom]
Waar	krijg	je	een	kick	van?	 	 	 Zelf	rijden	in	een	rally	auto
Waarvan niet?     tennissen
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Seks	voor	de	wedstrijd?	 	 	 Moet	kunnen!!	mer		er	wel		
	 	 	 	 	 	 stoan!!
Hoe	denk	je	over	damesvoetbal?	 	 Sport	in	opkomst,	we		
	 	 	 	 	 	 zoeken	nog	leden	!!!
Hoe	hoog	eindigt	het	eerste	dit	jaar?	 5e	van	ondere	!!
Keert Vessem ooit nog terug in de 
Kempen	klasse	 	 	 	 Volgend	jaar	!!	2016/2017
Hoe	ziet	de	ideale	voetballer	eruit?	 	 Mix	van	Dre	soetens,	Harry		
	 	 	 	 	 	 van	Rooy,Toon	Zig,	Roel		
      Wirk.
Hoe	vind	je	de	mentaliteit	van	de
	Vessemse	voetballer?	 	 	 Kan	veel	beter	!!
En	van	de	mentaliteit	in	de	kantine?		 Volgens	Arjan	is	die	goed	!!
Wat	kan	er	bij	de	voetbalclub	
verbeterd	worden?	 	 	 	 Panna	veldje	of	kunstgras		
      zodat er geen trainingen  
	 	 	 	 	 	 meer	afgelast	zullen	
      worden.
Hoe	of	kan	de	kantine	nog	verder	
verbeterd worden?    Zijn ze goed mee bezig
Wie	is	het	kleurrijkste	lid	van	onze	
vereniging? 
En	wie	het	meest	kleurloze?	 	 	 Tinus	van	Riet	[	tisimo]			en		
	 	 	 	 	 	 dat	is	de	Foeb	!!
Wie	wint	het	klassement	van	de	
zwarte piet van het jaar?   Adri huijbers
Wat	is	er	verbeterd	aan	het	loeierke	nu
	Henri	gestopt	is	als	hoofdredacteur?	 Veel	verjongd	!!
Wie zou je graag toegevoegd zien aan
	de	redactie	van	het	loeierke?	 	 Zeer	moeilijke	vraag,	denk		
	 	 	 	 	 	 ik	nog	effe	over.
Wat	was	het	belangrijkste	nieuwsfeit
	van	afgelopen	week?	 	 	 Feyenoord	wint	Knvb		
      beker.
Wat	had	je	nog	meer	kwijt	gewild?	 	 Samen	zijn	we	sterk	!!!	
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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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Kees Mollen

Kees	Mollen	is	aan	zijn	laatste	weken	bezig	
als	trainer	van	VV	Vessem.	Nog	even	en	zijn	
driejarig	 dienstverband	 zit	 erop.	 Tijd	 om	
terug	te	blikken	op	deze	periode	en	vooruit	
te	kijken	naar	zijn	toekomst	als	trainer.	

Hoe kijk je terug op 3 jaar VV Vessem?

Met	 een	 goed	 gevoel,	 we	 hebben	
geprobeerd samen iets neer te zetten en 

dat	is	aardig	gelukt.	Dit	jaar	hadden	we	er	
alleen	wel	meer	uit	moeten	halen.	

Wat zou je anders gedaan hebben?

Ik	 zou	 liever	 specifieker	getraind	hebben,	
bijvoorbeeld	 eens	 met	 de	 verdediging	
apart om de organisatie goed neer 
te zetten. De groep was hiervoor te 
groot. De eerste twee seizoenen heb ik 

afscheidsinterview met
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samengewerkt	met	Rini.	Hij	wordt	nu	wel	
gemist in het ondersteunen van dingen 
overbrengen	 naar	 de	 groep.	 Eén	 trainer	
komt	simpelweg	ogen	en	oren	tekort.	De	
trainer	moet	vrij	veel	corrigeren,	dat	doet	
de	groep	zelf	niet	of	weinig.	Een	fitte	Bram	
Dekkers	 wordt	 hierin	 ook	 wel	 gemist,	
hij	 is	 een	 verlengstuk	 in	 het	 veld.	 Als	 hij	
terugkomt	 van	 zijn	blessure	heeft	 hij	 ook	
weer	 even	 tijd	 nodig	 voor	 zichzelf	 en	 is	
het	 lastiger	om	af	en	toe	boven	de	groep	
te	 gaan	 staan.	 Al	 met	 al	 zou	 ik	 niet	 snel	
nog eens in mijn eentje zo’n grote groep 
trainen.

Is VV Vessem vierde klasse waardig?

Soms	 wel	 en	 soms	 niet,	 we	 zijn	 te	
wisselvallig.	Een	doelstelling	moet	aan	de	
bovenkant	 van	 het	 haalbare	 zijn,	 en	 was	
voor	 dit	 seizoen	 een	 plek	 bij	 de	 eerste	
vijf.	 Het	 seizoen	 is	 niet	 tegen	 maar	 ook	
zeker	 niet	 meegevallen.	 Kwaliteit	 is	 niet	
het	grootste	probleem,	eerder	mentaliteit	
waardoor we te vaak door de ondergrens 
heen	zakken,	soms	kan	één	foutje	of	slecht	
moment	hier	de	reden	van	zijn.	Hier	valt	nog	
winst	in	te	halen.	Het	liefst	zou	ik	met	een	
vaste groep van 12 of 13 man in het eerste 
gewerkt	 hebben,	 wekelijks	 aangevuld	
met	 een	 andere	 speler	 van	 het	 tweede.	
Omdat	 er	 zoveel	 spelers	 in	 de	 selectie	
zitten	heb	 ik	veel	met	dezelfde	14	spelers	
gewerkt bij het eerste. In het begin heb ik 
elke	wedstrijd	drie	andere	spelers	reserve	
gezet,	om	zo	 iedereen	aan	het	voetbal	 in	
de	vierde	klasse	 te	 laten	wennen.	Na	een	
wedstrijd of 10 ben ik daarvan afgestapt en 
spelen	we	met	de	sterkste	elf.	Of	Vessem	
in	de	Kempenklasse	meer	kans	gehad	zou	
hebben	dan	in	de	Eindhovense	klasse	weet	

ik	niet.	Vessem	is	een	redelijk	voetballende	
ploeg	 en	 in	 de	 Eindhovense	 klasse	wordt	
er	 beter	 gevoetbald.	 In	 de	Kempenklasse	
wordt	 er	 harder	 gevoetbald	 en	 zouden	
we	waarschijnlijk	wel	wat	meer	blessures	
gehad	hebben.	Onze	 	gemiddelde	 leeftijd	
ligt	 vaak	 lager	 dan	 bij	 de	 tegenstander,	
waardoor	 we	 het	 lichamelijk	 moeilijker	
hebben tegen tegenstanders met een 
gemiddelde	leeftijd	van	26	a	28	jaar.

Ben je teleurgesteld in het feit dat het 
bestuur je contract niet wilde verlengen, of 
heb je dezelfde mening?

Ik	vond	zelf	het	moment,	 in	november	na	
pas	zeven	wedstrijden	veel	te	vroeg.	Ik	had	
verwacht	 dat	 we	 zouden	 gaan	 evalueren	
wat er in het huidige seizoen beter zou 
kunnen,	zoals	bijvoorbeeld	het	toevoegen	
van	 een	 hulptrainer.	 In	 plaats	 daarvan	
werd	meegedeeld	dat	Vessem	niet	met	mij	
verder	wilde	 en	 dat	 kan,	maar	 de	manier	
waarop vind ik niet chique en heb ik ook 
niet	verdiend.	Het	bestuur	heeft	hier	later	
zijn excuses voor aangeboden. Ik was 
hier	wel	 teleurgesteld	 over	maar	 heb	 die	
weggestopt	 zodat	 de	 spelersgroep	 hier	
geen	last	van	zou	hebben.

Wat tref je aan bij Tuldania?

Tuldania	heeft	mij	vorig	jaar	al	gepolst,	na	
mijn	tweede	jaar	bij	Vessem	en	afgelopen	
oktober weer. Dat geeft aan dat ze me 
graag	 willen	 hebben.	 In	 het	 verleden	
ben ik twee keer kampioen geworden 
met	 Tuldania.	 Een	 paar	 jongens	 van	 dat	
elftal	 staan	 nog	 steeds	 in	 het	 eerste	 en	
zijn	 daar	 de	 ervaren	 krachten.	 Een	 aantal	
wilde	eigenlijk	lager	gaan	voetballen	maar	
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gaan	door	omdat	ik	trainer	word.	Er	komt	
wat	 talent	 door	 vanuit	 de	 A-jeugd	 en	 er	
hangt	 een	 goeie	 sfeer	 rond	 de	 club.	 Na	
een	 training	 of	 een	 feestje	 is	 me	 al	 een	
slaapplek	 aangeboden	 dus	 ook	 dat	 komt	
goed.

Stel je mag een speler van Vessem meenemen 
naar Tuldania, wie zou dat dan zijn?

Dat zou ik nooit doen, zou niet chique 
zijn naar Vessem. Maar in theorie zijn er 
wel	 een	 stuk	of	 5	 spelers	 die	daarvoor	 in	
aanmerking komen.

Als je de nieuwe trainer een tip mag 
meegeven wat zou dat dan zijn?

Een	 slaapplek	 regelen	 voor	 na	 de	 derde	
helft!	Vessem	zal	trouwens	weinig	trainers	
gehad	hebben	die	 zoveel	 op	het	fietspad	
hebben	gelegen	als	ik	haha!	Een	tip	voor	de	
trainer	én	de	spelers,	is	dat	de	groep	beter	
coachbaar	 zou	moeten	worden.	Waldo	 is	
een	duizendpoot	die	bij	Pusphaira	vanalles	
en	nog	wat	regelt.	Dat,	en	het	feit	dat	hij	
gewend	 is	 om	met	 veel	 jonge	 spelers	 te	
werken	zijn	een	voordeel	voor	hem.

Is er iets dat je nog wilt bereiken als trainer?

Niet	 echt,	 is	 moeilijk	 om	 aan	 te	 geven.	
Het	zou	 leuk	zijn	om	Hoogeloon	nog	ooit	
te	 trainen.	 Hierover	 heb	 ik	 wel	 met	 het	
bestuur	 gesproken	 maar	 ze	 willen	 na	
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de	 wat	 oudere	 Ben	 Lodewijks	 liever	 een	
jonge	 trainer.	 Een	 reden	 die	 ik	 begrijp,	 al	
had	 ik	 toch	 wel	 graag	 eens	 het	 gesprek	
aangegaan	met	de	selectie	om	te	kijken	of	
het	klikt,	ik	denk	van	wel.	

Heeft Vessem zich in de wedstrijd tegen 
DEES teveel aangepast aan het niveau van 
de tegenstander?

Dat	vind	ik	niet.	Tot	de	rode	kaart	voor	Joris	
van	Ham	en	penalty	voor	DEES	had	Vessem	
enkele	 doelpunten	 meer	 moeten	 maken.	
Ik was niet bang dat het mis zou gaan 
toen we met 10 man kwamen te staan. De 
neuzen stonden vooraf de goede kant op 
na een goed gesprek dat we samen gehad 
hebben.	 We	 wilden	 met	 z’n	 allen	 een	
herhaling	van	de	wedstrijd	tegen	Tongelre	
voorkomen. We hebben hard gewerkt, 
en	DEES	maakt	het	ons	ook	wel	makkelijk	
doordat ze met 11 tegen 10 toch met vier 
verdedigers	bleven	spelen.

Welke speler heeft de meeste progressie 
geboekt?

Als	 ik	 namen	 moet	 noemen,	 denk	 ik	 dat	
Roel	 en	 Marijn	 dat	 zijn.	 De	 verdediging	
vind	 ik	 in	 ieder	 geval	 onze	 sterkste	 linie.	
Ik	 heb	 geprobeerd	 alle	 spelers	 met	 hun	
talent	 meer	 vanuit	 een	 organisatie	 te	
laten	 voetbalen.	 We	 hebben	 samen	 een	
speelwijze	 gekozen,	 de	 taktiek	 die	 Van	
Marwijk	in	2010	met	Oranje	gebruikte	met	
twee	 verdedigende	 middenvelders,	 drie	
man	ervoor	en	één	diepe	spits.	Hier	wijken	
we	 niet	 vanaf,	 wel	 rouleren	 de	 spelers	
qua	 positie.	 Er	 zijn	 meerdere	 spelers	 die	
de potentie hebben om hoger dan de 
vierder	 klasse	 te	 voetballen,	 maar	 dan	

moeten	 ze	 er	 wel	 meer	 voor	 laten,	 met	
name op zaterdagavond. De trainer biedt 
trainingsvormen	 om	 beter	 te	worden.	 Of	
een	 speler	 die	 op	 50,	 75	 of	 100%	 afwerkt	
is	de	verantwoordelijkheid	van	de	spelers,	
dat	moeten	ze	goed	beseffen.

Hoe verhoudt VV Vessem zich ten opzichte 
van andere verenigingen waar je gewerkt 
hebt? 

Komend seizoen wordt mijn twintigste 
als	 trainer.	 Ik	 heb	 gewerkt	 bij	 Knegsel,	
Hoogeloon,	 Spoordonk,	 Tuldania,	 DEES	
en	 Vessem.	 Bij	 Vessem	 heersen	 normale	
omgangsvormen, wat prettig is en 
iedereen	kan	er	zichzelf	zijn.

Wil je nog wat kwijt?

Ik heb een mooie tijd gehad bij Vessem 
en	 daar	 wil	 ik	 iedereen	 voor	 bedanken.	
Ook	het	Loeierke	voor	het	feit	dat	ik	altijd	
zo	 hoog	 in	 het	 puntenklassement	 heb	
gestaan!

Wij	wensen	Kees	namens	 ’t	Loeierke	veel	
succes	in	zijn	verdere	trainerscarrière!

Johan en Geert
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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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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 - WP Henst
Een	berichtje	dat	alleen	bedoeld	was	naar	zijn	
mede-trainer	Henri	Swaans	belandt	op	de	groepsapp
van	het	damesvoetbalteam.	We	zijn	toch	wel	erg
nieuwsgierig	wat	WP	hier	precies	bedoelt	met	de	
aftrek party? We gaan ervan uit dat WP afterparty 
bedoelde	maar	de	autocorrectie	heeft	toegeslagen.	

9 punten - Gerwin Koolen
Reserveerde	een	tafletje	voor	5	in	Eindhoven	bij
restaurant Rodeo. Prima Keuze. Bij aankomst vroeg
de	gastvrouw	op	welke	naam	er	gereserveerd	was.	
“Koolen’’!	Huh,	er	staat	geen	tafel	gereserveerd	op	de	naam	Koolen.
Wie heb je gesproken? Waarop Gerwin reageerde iemand met de naam ‘van Breda’ .
Na	een	telefoontje	naar	de	collega’s	in	Breda	kon	er	al	vrij	snel	geconcludeerd	worden	dat	
ze	daar	aan	het	waren	wachten	op	een	tafel	van	vijf	man	met	de	naam	Koolen.	

8 punten - Stijn Huybers
Is	 op	 zijn	 leeftijd	 nog	 keigoed	 in	 bier	 zuipen.	 Na	 een	 avond	 bier	 zuipen	moet	 je	 ook	
keiveel	toiletteren.	Als	je	hierna	halverwege	de	nacht	in	het	donker	en	in	(slaap)dronken	
toestand	de	verkeerde	afslag	neemt	lig	je	niet	in	je	zachte	bed	maar	val	je	keihard	van	
de	trap	af	naar	beneden.	Resultaat	een	bond	en	blauwe	rug.	Gelukkig	wel	 ruim	optijd	
beneden	om	te	gaan	voetballen.	

De Zwarte Piet
van ut joar
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7 punten - Rob Couwenberg (2x)
Hij	had	zich	zelf	geblesseerd	afgemeld	in	de	avond	omdat	hij	op	de	bank	gelegen	had.	
Niet	alleen	hij	zelf	was	 in	slaap	gevallen	maar	zijn	voet	ook.	Waarna	hij	wilde	opstaan	
zakte	hij	door	zijn	enkel	met	zijn	slaapvoet.	

Stond	zonder	benzine	op	het	voetbalveld	dus	had	hij	tijdens	de	training	een	jerrycan	
laten	bezorgen	om	alsnog	de	rit	naar	huis	te	maken.

4 punten - Huub Soetens
Als	manager	van	Vessem	2	ga	je	uiteraard	voorop	in	de	polonaise	met	het	jaarlijkse	team	
uitje.	Echter	werd	hij	als	frontman	overlopen	door	de	rest	van	de	polonaise..	en	slikte	hij	
3	weken	na	het	uitje	nog	paracetamols	voor	een	gekneusde	rib.	

3 punten - Ed de Koning
Heeft	zich	afgelopen	2	jaar	netjes	gedragen	in	de	kantine,	met	het	‘fietspad	incident’	nog	
in	zijn	achterhoofd.	Echter	met	de	super	sunday	tegen	Acht	liet	hij	zich	toch	weer	even	
gaan!	Na	een	glij	partij	op	de	tegelvloer	dacht	hij	2	weken	later	toch	maar	eens	foto’s	te	
laten	maken	van	zijn	pols..

2 punten - Niek van Rooij
Niek	vertelde	zondag	bij	Vessem	2	stilletjes	dat	hij	afgelopen	nacht	de	Elsombrero	in	Reusel	
was uitgezet met zijn handen achter zijn rug ombonden met tierips. Achteraf hoorde hij 
dat	het	niet	de	Elsombrero,	maar	de	Caramba	was	waar	hij	onder	politiebegeleiding	met	
handboeien	de	tent	moest	verlaten.	De	bevestiging	kwam	enkele	dagen	later	via	de	post.	
Waarschuwing	van	justitie	dat	dit	de	laatste	keer	was	anders	volgde	er	een	stapverbod	
in	Reusel.	
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W i l h e l m i n a l a a n  5 6 ,  5 5 1 2  B K  V e s s e m ,  Te l e f o o n  0 4 9 7 - 5 9 2 1 2 8

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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De Zwarte Piet
van ut joar

Tussenstand

Omdat	er	na	een	jaar	strijden	nog	geen	overduidelijke	winnaar	uit	de	bus	is	gekomen	is	er	
na	lang	overleg	besloten	om	de	zwarte	piet	van	ut	joar	door	te	trekken	naar	het	volgende	
seizoen.	Om	het	wat	gemakkelijker	 te	maken	hebben	we	de	balans	opgemaakt	die	 je	
hieronder vind. 

Stuntpiloten,	succes	in	het	volgende	seizoen	‘zwarte	piet	van	ut	joar’.

10 punten
Adri	Huijbers,	Kevin	van	Helvoort,	Chris	Spreuwel,	WP	Henst,	Kees	Henst,	Dirk	Jacobs

9 punten
Jelle	Liebregts,	Gerwin	Koolen

8 punten
Daan	Soetens,	Henri	Swaans,	Stijn	Huijbers

7 punten
Rob Couwenberg, Piet van Rooij

6 punten
Frank	Bliek,	Rob	van	Dijen

5 punten
Kees	Mollen

4 punten
Ron	Huijbers,	Rob	de	Koning,	Huub	Soetens,	Niek	van	Rooij

3 punten
Rein	van	Rooij,	Ed	de	Koning

1 punt
Ruud Verbaant
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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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Zoals	 	 besproken	 in	 het	 eerste	 loeierke	
van het seizoen ga ik dit seizoen op zoek 
naar	 het	 lekkerste	 en	 beste	 broodje	
hamburger.	 Hierbij	 weer	 een	 laatste	
update van de tussenstand. 
Tot	 nu	 toe	 staat	 de	 zuiderburen	 burger	
met een 8.8 nog steeds bovenaan. 
We hebben op het moment van schrijven 
nog	1	broodje	hamburger	tegoed.	En	dit	
is	Duizel,	als	het	de	moeite	waard	 is	om	
deze	 te	 beschrijven	 zal	 ik	 dat	 doen	 en	
anders	 valt	 hier	 zo	 dadelijk	 de	 officiële	
eindstand	te	lezen.	

Tuldania
Deze	 wedstrijd	 is	 alweer	 van	 voor	 de	
winterstop.	 En	 tijdens	 deze	 wedstrijd	
hebben	we	dankzij	een	gelijkspel	achteraf	
het	kampioenschap	verspeeld.	Dus	deze	
hamburger	smaakte	nogal	zuur.	Maar	om	
eerlijk	 te	 zijn	 weet	 ik	 niet	 meer	 precies	
hoe	dat	deze	 smaakte	maar	 volgens	mij	
was	het	een	neutraal	broodje	hamburger.	
Niet	 uitmuntend	 maar	 zeker	 ook	 niet	
slecht,	dus	ik	geef	hem	een	6.5.

SVSOS
Na	 een	 makkelijke	 overwinning	 heb	 je	
altijd	zin	in	een	lekkere	hamburger.	Ook	al	
heb	je	zelf	niet	meegevoetbald.	Met	een	
goed	 gevoel	 ging	 ik	 richting	 de	 kantine.	
Maar	ik	dacht	al	bij	mezelf:	“wat	hebben	
ze	 hier	 toch	 een	 goede	 afzuiging”.	 Ik	
rook	helemaal	geen	frietpan	lucht.	Dus	ik	
vol	 goede	moed	 toch	maar	een	broodje	
hamburger	besteld.	“Die	hebben	we	hier	
niet”	 kreeg	 ik	 als	 antwoord	 terug.	 Vol	
verbazing vroeg ik toch nog een keer om 
bevestiging	of	 dat	 ik	 het	 toch	wel	 goed	
gehoord	had.	Kijk	wilfred	genee	 is	bezig	
met	de	gezonde	kantine,	dus	dat	wilde	ik	
als	het	dus	echt	moest	ook	wel	proberen.		
Dus	toen	vroeg	ik	maar	naar	een	balletje	
breed.	 Maar	 dit	 bleken	 ze	 ook	 niet	 te	
hebben.	 Ze	 profileerden	 niet	 echt	 een	
gezonde	kantine	want	 ze	hadden	alleen	
worstenbrood en broodjes knakworst. 
Dus	dan	maar	met	een	 lege	maag	 terug	
naar Vessem.

Dit was echt het dieptepunt in mijn 

De fijnproever
deel 3
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gehele	 carrière	 als	 voetballer.	 SVSOS	
verdient	 hiermee	 dan	 ook	 de	 allereerste	
diepe	onvoldoende.	Een	1-	!.	

Vessem
De	hamburger	van	Vessem	moet	natuurlijk	
ook meegenomen in de stand. Ik heb hem 
al	 een	 paar	 keer	 gehad,	maar	 toen	 vond	
ik	 hem	niet	 geweldig.	Dus	 ik	 besteld	 een	
broodje hamburger. Broodje hamburger 
wordt	er	geroepen	vanuit	het	luik.	Joooh,	
roep ik terug. 

En	 ik	 kijk	 het	 broodje	 aan.	 En	 meteen	
wordt	ik	droeviger.	Hoe	kunnen	ze	in	mijn	
kantine nou toch zo’n broodje hamburger 
hebben.	 Als	 eerste	 het	 broodje.	 Deze	 is	
helemaal	 afgebrokkeld	 omdat	 hij	 in	 de	
magnetron	 ontdooid	 is	 lijkt	 het	wel.	 Dan	
de hamburger. Dit is de eerste hamburger 
die ik dit seizoen gehad heb die gepaneerd 
is.	Het	 lijkt	wel	een	schnitzel.	Alleen	 is	hij	
niet	zo	lekker	als	een	schnitzel.	En	dan	de	
curry.	Ik	prefereer	toch	wel	de	hela	curry.	
Deze	 curry	 is	 te	 zoet.	 En	 dan	 het	 ergste:	
Waar	 zijn	 de	 uitjes?????	 Een	 hamburger	
zonder	uien	is	geen	hamburger!	

Dus	conclusie	tot	verbetering	:	
- Andere broodjes
- Geen gepaneerde hamburger
-	 Hela	curry
- Gesneden uien
En	dan	kunnen	we	naar	een	8	toewerken.
Maar nu geef ik hem nog een 4.

Terlo
Na	 de	 grootste	 overwinning	 dit	 seizoen	
hebben	 we	 wel	 zin	 in	 een	 broodje	

hamburger. 
En	 vol	 goede	 zin	 kom	 ik	 in	 de	 kantine	
en	 sta	 ik	 bij	 de	 snackhoek.	 En	 ik	 wordt	
nog	 vrolijker.	 Je	 kan	 kiezen	 uit	 een	 hard	
broodje	of	een	zacht	broodje.	Het	kan	niet	
beter. Dus ik kies een hard broodje wat 
een	 hamburger	 natuurlijk	 nog	 lekkerder	
maakt. 

Na	 de	 vorige	 2	 wedstrijden	 kon	 het	
natuurlijk	ook	niet	slechter	maar	deze	was	
weer	gewoon	echt	lekker.		Voldoende	curry	
en	mayonaise	en	natuurlijk	verse	uitjes.		En	
ook	de	 hamburger	was	 gewoon	 zoals	 hij	
moest	 zijn.	Als	 ik	 dan	 toch	 een	nadeeltje	
op moet noemen, is dat het harde broodje 
een	 langwerpig	 broodje	 was	 en	 geen	
ronde waardoor de hamburger in tweeën 
gesneden moest worden.
Maar	ach	als	dat	het	enige	is	geef	ik	deze	
hamburger toch een 8. 

Hulsel
Na	 een	 verliespartij	 moet	 het	 broodje	
hamburger de dag toch goed maken. 
En	dat	deed	hij	ook.	Hij	kon	niet	tegen	de	
hamburger	van	terlo	op,	maar	hij	smaakte	
zeker	 niet	 verkeerd.	 Hij	 voldeed	 aan	 alle	
ingrediënten die een broodje hamburger 
moet	hebben.		Dus	ik	geef	hulsel	een	7,4.

Dus	dan	volgt	met	uitzondering	van	Dosko	
hierbij de eindstand van de hamburger 
competitie.
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Zoals	 je	 ziet	 heeft	 de	 zuiderburen	 met	 de	
stoomboot	met	verve	gewonnen!
Het	 schijnt	 zo	 te	 zijn	 dat	 Vessem	 3	 de	
laatste	wedstrijd	nog	op	bezoek	moet	bij	de	
zuiderburen.	Dus	probeer	hem	daar	allemaal	
maar	uit	en	je	zult	met	hetzelfde	punt	terug	
komen.	En	als	je	hem	niet	op	kunt	mag	je	hem	
natuurlijk	altijd	nog	meenemen	naar	de	Lille.	
Dan	eet	ik	hem	wel	op.

Wellicht	 kunnen	 we	 volgend	 jaar	 weer	 een	
competitie	 oprichten.	 En	 dan	 met	 welke	
kantine	de	beste	goulash	kroket	of	mexicano	
heeft. Ik ben benieuwd.

Tot	volgend	jaar.

Peña

PS:
Tijdens	 mijn	 vrijgezellenfeest	 heb	 ik	 de	
ultieme	hamburger	gehad.	Het	enige	wat	 ik	
er	van	weet	is	dat	hij	gruwelijk	groot	(zo’n	10	
cm	dik)	en	gruwelijk	lekker	was	en	dat	je	hem	
‘s	avonds	nog	rook.	Maar	wat	er	allemaal	op	
zat	ben	ik	vergeten.	Maar	hij	tikte	de	10	wel	
aan.	De	foto	zegt	alles.	
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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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Kampend	met	 een	 dalend	 aantal	 actieve	
leden	 van	 onze	 club,	 is	 een	 fusie	 in	 de	
toekomst	wellicht	onontkoombaar.	 In	dit	
clubblad	 is	 hier	 ook	 al	 meermaals	 over	
geschreven.	 	 Zoals	 u	 las	 werd	 geopperd	
voor een samenwerking met de vereniging 
uit	 buurdorp	 Wintelre.	 Zelfs	 een	 nieuwe	
verenigingsnaam	 werd	 al	 voorgesteld;	
V.V.	Dessem.	Ook	de	clubkleuren	stonden	
al	vast.	Het	groen	van	Vessem,	met	het	wit	
van	 Wintelre.	 Een	 fusie	 tussen	 Wintelre	
en Vessem zou het eerst voor de hand 
liggende	zijn.	Maar	vrij	makkelijk	gezocht,	
véééél	te	makkelijk	gezocht!	
Als	jong	volwassenen	denk	ik	graag	buiten	
de	gestelde	kaders,	iets	wat	bij	de	oudere	
generatie ooit wat angst oproept. Mijn 
generatie staat meer open voor nieuwe 
ontwikkelingen.	 Nieuwe	 ontwikkelingen	
zijn	 er	 legio!	 Daarnaast	 is	 er	 nog	 zoiets	
als	het	leren	kennen	nieuwe	mensen	met	
haar	eigen	cultuur	en	ideologie.	

Een	 toekomstige	 fusie	met	Wintelre	 is	 te	
makkelijk	en	voor	de	hand	liggend,	zoals	al	
gezegd. We moeten verder kijken dan de 
Merenweg	lang	is!	

11	 april	 jongslede	 keek	 ik	op	 televisie	het	
programma	 Voetbal	 International.	 Hierin	
stelde	 Johan	 Derksen	 dat	 wanneer	 een	
club	over	teveel	spelers	van	Marokkaanse	
afkomst	 beschikte,	 dit	 problemen	
oplevert.	 Beter	 zou	 het	 zijn	 wanneer	 er	
een gezonde mix is tussen autochtone en 
allochtone	spelers.	

De	 voetbalvereniging	 van	 Vessem	
bestaat	 wellicht	 uit	 100%	 leden	 met	
een	 Nederlandse	 nationaliteit.	 Morgan	
Johnson	 is	 wellicht	 de	 enigste	 persoon	
in	 ons	 midden	 van	 buitenlandse	 komaf.	
Om	 het	 voortbestaan	 van	 onze	 club	 te	
waarborgen,	 pleit	 ik	 ervoor	 om	 meer	
allochtone	spelers	aan	te	trekken.	Voor	de	

Wat brengt een fusie 
V.V. Vessem..?



‘ t  Loeierke

37

ontwikkeling	van	de	Vessemse	mens	alleen	
maar positief. Daarnaast heeft Pena direct 
zijn	zo	gewenste	‘5e	senioren	elftal’.	
De	meeste	van	jullie	zijn	terughoudend	om	
direct	 de	 helft	 van	 het	 aantal	 leden	 aan	
te	 vullen	 met	 spelers	 van	 Marokkaanse	
komaf.	Naar	alle	waarschijnlijkheid	heerst	
bij	jullie	meer	de	angst	voor	het	onbekende.	
In	 het	 dagelijkse	 leven	 komen	 jullie	 allen	
waarschijnlijk	 met	 enige	 zeldzaamheid	
in aanraking met de ‘Marokkaanse’ 
voetballers	waar	Johan	Derksen	over	rept.	
En	vanuit	de	media	vernemen	jullie	alleen	de	
negatieve	geluiden.	Het	doodtrappen	van	
een scheidsrechter door een Marokkaanse 
voetballer	 wordt	 bij	 het	 NOS	 Journaal	
vernoemd.	Niet	dat	een	Marokkaans	elftal	
zich	inzet	voor	een	liefdadigheidsinstelling	
als	het	Rode	Kruis.	We	kunnen	dus	stellen	
dat	 je	als	Vessemnaar	gekleurd	bent	door	
de media. 

Gooi	 de	 vooroordelen	 overboord	 en	
stel	 	 je	 open	 op	 voor	 een	 mogelijke	
versmelting	 van	 V.V.Vessem	 met	 spelers	
van	 buitenlandse	 komaf.	 Dit	 kunnen	
spelers	 zijn	van	Marokaanse	komaf,	maar	
ook	 van	 Syrische	 of	 Somalische	 komaf.	
Als	club	is	het	onze	plicht	om	mensen	van	
buitenlandse	 komaf	 handvaten	 te	 bieden	
om zich te kunnen integreren in ons 
Nederland.	Net	na	de	2e	wereldoorlog	zijn	
duizenden	Nederlanders	geëmigreerd	naar	
Canada	en	Australie,	om	daar	hun	droom	
te	verwezenlijken.	Deze	Nederlanders	zijn	
daar met open armen ontvangen. Laten 
wij	 ervoor	 zorgen	dat	 alle	migranten	zich	
in	Nederland	ook	‘thuis’	gaan	voelen.	

Naast	 dat	 het	 onze	 plicht	 is	 om	 mensen	
van	buitenaf	welkom	te	heten	en	te	laten	
integreren,	 brengt	 het	 ons	 ook	 het	 één	
en ander. Met enige zekerheid durf ik te 
stellen	dat	Hans	en	Rob	Couwenberg	het	
waarderen	als	de	keuken	in	de	kantine	vanaf	
heden	 ook	 een	 Durum	 en	 een	 Kapsalon	
serveert.	 Met	 regelmaat	 bezoeken	 deze	
twee personen donderdags na het trainen 
de	Kebabtent	in	Oerle	of	Veldhoven,	dit	is	
dan	verleden	tijd.	

Wat	 de	 nadelen	 zijn	 aan	 een	 meer	
multiculturele	voetbalclub	weet	ik	zo	niet.	
Fietsen	 worden	 er	 anders	 al	 veel	 te	 veel	
ontvreemd in Vessem. Misschien is een 
fusie	met	Wintelre	in	de	toekomst	nog	niet	
zo verkeerd….

Johannes	Coenrades	Klene
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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



‘ t  Loeierke

39

Jongens, de scheids 
hoort er ook bij

Vorig jaar in de zomer was het even een 
keer	geen	WK	voetbal,	geen	olympische	
spelen	 en	 ook	 de	 Tour	 de	 France	 was	
het	 deze	 keer	 niet.	 Het	 evenement	 van	
het	 jaar	werd	heel	onverwachts	het	WK	
Rugby. 30 mannen van meer dan 100 
kg	 elk	 wat	 vooral	 al	 uit	 spieren	 bestaat	
staan	recht	tegenover	elkaar	om	als	een	
stel	 buffels	 op	 elkaar	 in	 te	 vliegen.	 Het	
straalt	een	en	al	agressie	uit	als	ze	elkaar	
aankijken en waar een enorme kracht 
vrijkomt	 als	 ze	 in	 een	 scrum	 aan	 elkaar	
vastgeketend	 zitten.	 	 Alle	 ingrediënten	
om	het	uit	te	laten	draaien	op	één	grote	
vechtpartij.

Tot	 het	 moment	 dat	 1	 van	 de	
scheidsrechters iets gezien heeft wat 
niet	 mag.	 Dan	 ligt	 alles	 even	 stil.	 De	
aanvoerders komen naar de scheids toe 
waar	 ze	 uitleg	 krijgen	 van	 wat	 er	 fout	
ging.	 Vriendelijk	 beantwoorden	 ze	 met	
‘Thanks	Sir’	of	nog	vaker	‘Sorry	Sir’	maar	
altijd	 vol	 respect	 of	 ze	 het	 er	 nu	 mee	
eens zijn of niet. Dat de scheidsrechter 
ook	écht	de	baas	 is,	 is	de	onbeschreven	
regel	 binnen	 het	 rugby	 die	 ervoor	 te	

zorgen	 dat	 de	 wedstrijden	 vrijwel	 nooit	
uit	de	hand	 lopen.	Om	ervoor	 te	zorgen	
dat	 dit	 snelle,	 moeilijk	 volgbare	 spel	 op	
hoog	niveau	buiten	dit	respect	ook	eerlijk	
blijft	 verlopen	 gebruiken	 ze	 een	 video	
ref die de het moment nog even op een 
videoscherm	controleert.

Afgelopen	 weken	 was	 het	 bij	 het	
voetballen	 wel	 weer	 helemaal	 raak.	
In het heetst van de strijd was een 
scheidsrechter	 even	 de	 bal	 kwijt	 en	
gokte	 dat	 niet	 de	 bal	 werd	 gespeeld	
maar	 de	man,	 gevolg	 een	 penalty	 in	 de	
allerlaatste	seconden	die	op	het	moment	
van	schrijven	weleens	beslissend	kan	zijn	
voor	het	kampioenschap.	Heel	Nederland	
viel	 over	 deze	 belachelijke	 beslissing	 en	
de	scheidrechter	kreeg	zowel	 tijdens	als	
na	 de	 wedstrijd	 volop	 kritiek.	 De	 enige	
die	positief	waren	was	het	publiek	van	de	
club	 die	 het	 voordeel	 kreeg	 tijdens	 hun	
volgende	wedstrijd	en	hem	volop	aan	het	
toezingen waren. 

Deze	 beslissing	 van	 de	 scheidsrechter	
was	nu	net	op	een	belangrijk	moment	
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waar	 veel	 prestige	maar	 vooral	 ook	 veel	
geld	bij	komt	kijken	waardoor	het	enorm	
opgeblazen	werd.	Dergelijke	beslissingen	
worden	echter	heel	het	jaar	door	verkeerd	
genomen.	In	tegenstelling	tot	bij	het	rugby	
is	 het	 bij	 het	 voetballen	 gebruikelijk	 dat	
dan de scheidsrechter de boosdoener is en 
dat	 je	dat	 zeker	niet	 alleen	moet	denken	
maar ook moet uiten.

Dit is zo bij de profs maar komt ook zeker 
zoveel	 voor	 op	 de	 amateurvelden.	 Nee,	
het komt niet in de krant te staan en het 
wordt	 niet	 aan	 tafel	 van	 studio	 voetbal	
of	Voetbal	Inside	besproken	maar	ook	als	
vrijwillige	 scheidsrechter	 krijg	 je	 volgens	
mij	 nogal	 wat	 naar	 je	 hoofd	 in	 een	 jaar	
tijd.	 Ik	 zal	 meteen	 toegeven	 dat	 ik	 ook	
niet	 altijd	 mijn	 mond	 hou	 maar	 volgens	
mij heb ik nog nooit een scheidsrechter 
uitgescholden.	 Het	 idee	 dat	 je	 onrecht	
wordt aangedaan door iemand die steeds 
verkeerde	 beslissingen	 neemt	 in	 jouw	
nadeel	 zorgt	 er	weleens	 voor	 dat	 je	wat	
roept.	 Dat	 je	 ondertussen	 net	 zoveel	
beslissingen	 mee	 krijgt	 maar	 dat	 je	 dat	
niet echt in de gaten hebt doet er op dat 
moment even niet toe.

In	 een	 uitzondering	 zal	 het	 weleens	 zijn	
dat een scheidsrechter echt meer op heeft 
met	 de	 thuisclub	 en	 dat	 laat	merken.	 Of	
erger nog dat de scheidsrechter bang is 
voor	 de	 spits	 van	 het	 elftal	 en	 in	 plaats	
van hem een terechte rode kaart geeft 
aan zijn coach vraagt of ze hem er niet af 
willen	 halen	 omdat	 het	 misschien	 beter	
zou	 zijn	 (heb	 ik	 van	horen	 zeggen).	 Toch	

zal	 het	 vaker	 te	 maken	 hebben	 dat	 een	
scheidsrechter het echt verkeerd gezien 
heeft	 en	 het	 dus	 per	 ongeluk	 doet.	 Bij	
mij	 komt	 de	 vraag	 al	 snel	 naar	 boven	
of	 ze	 ook	 alles	 wel	 kunnen	 zien.	 Kijk	 ik	
bijvoorbeeld	naar	de	spits	van	het	3e	dan	
zie ik hem niet vaak mee terug komen 
op	onze	eigen	helft.	Hij	zal	dus	nooit	een	
situatie	 goed	 kunnen	 beoordelen	 bij	 een	
corner in onze eigen strafschopgebied. 
Onze	 linksback	daarentegen	komt	zelden	
over	de	middellijn	en	zal	dus	ook	niet	goed	
kunnen	zien	of	de	rechtsbuiten,	als	hij	wel	
een keer komt opdagen, nu terecht of 
onterecht	geen	penalty	krijgt	toegewezen	
na	 zijn	 duikeling	 in	 het	 strafschopgebied	
van de tegenpartij. Dan heb ik het nog niet 
gehad	over	onze	rechtshalf	die,	overigens	
de	 enigste	 speler	 van	 v.v.	 Vessem	 die	
broekzakken	 in	 zijn	 voetbalbroek	 heeft	
zitten,	die	het	liefst	EN	niet	mee	naar	voren	
EN	niet	mee	terug	gaat.	De	scheidsrechter	
daarentegen	 moet	 het	 hele	 veld	 maar	
rond	blijven	rennen	om	het	spelletje	bij	te	
houden,	 het	 lijkt	 me	 dus	 onmogelijk	 dat	
hij	 overal	 goed	 op	 tijd	 is	 en	 alles	 perfect	
heeft	 kunnen	zien.	Met	 alle	 respect	 voor	
onze scheidsrechters maar op de training 
is	Frans	Maas	nu	ook	weer	niet	de	speler	
die	constant	blijft	lopen.

Een	 verkeerde	 beslissing	 kun	 je	 dus	
eigenlijk	 helemaal	 niet	 kwalijk	 nemen	
zolang	 de	 scheidsrechter	 maar	 zo	
partijdig	mogelijk	 de	 beslissingen	 neemt.	
Tenslotte	blijft	 het	maar	op	een	veldje	 in	
de	Brabantse	Kempen	om	een	plaats	in	de	
zoveelste	 klasse	 van	 de	 lagere	 elftallen.	
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Dat	is	toch	net	 iets	anders	dan	een	profclub	
waar	 ruim	 20	 miljoen	 euro	 aan	 Champions	
League	 geld	 op	 staat	 bij	 een	 eventueel	
kampioenschap	 en	 wat	 beslist	 kan	 worden	
door	 één	 onbedoelde	 verkeerde	 beslissing	
van	 een	 scheidsrechter	 die	 de	 bal	 niet	 zag	
en	gokte	dat	dus	niet	de	bal	werd	gespeeld.	
Niet	dat	je	dit	de	scheidsrechter	kwalijk	moet	
nemen,	maar	het	lijkt	me	dat	dit	het	zoveelste	
voorbeeld	is	dat	één	man	dit	niet	alleen	kan	
en	zou	moeten	beslissen.	

Bij	 Rugby,	Hockey,	 Tennis	 en	 zelfs	 Volleybal	
worden	 in	 enkele	 situaties	 videobeelden	
gebruikt	om	het	spelletje	zo	eerlijk	mogelijk	
te	 houden.	 Bij	 alle	 sporten	 bevalt	 dit	 heel	
goed	 zonder	 dat	 dit	 de	 snelheid	 van	 het	
spel	 er	 helemaal	 uit	 haalt.	 Alleen	 bij	 het	
voetballen	 zitten	 een	 paar	 oude	 mijnheren	
in	 de	 besturen	die	 vinden	dat	 elektronische	
hulpmiddelen	 nog	 nergens	 voor	 nodig	 zijn	
omdat	dit	juist	het	mooie	is	van	het	spelletje.	

Het	blijft	daarom	wachten	tot	de	rode	duivels	
deze	 zomer	 in	 de	 finale	 van	 het	 EK-voetbal	
verliezen	 van	 het	 thuisland	 Frankrijk	 omdat	
Frank	 Ribery	 een	 mooie	 duik	 maakt	 in	 de	
zestien	waarna	Frankrijk	met	een	onterechte	
penalty	 Europees	 kampioen	 wordt.	 Nee,	
voor een echt mooie sportzomer moeten we 
toch	weer	even	wachten	tot	2019	als	het	WK	
Rugby	weer	plaatsvindt.

Rudolf
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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:	 	 	 	 	 	 Jesper	Nouwens
Geboren	op:	 	 	 	 	 12-aug-06
Geboorteplaats:	 	 	 	 	 Veldhoven
Naam	vader	(voluit):	 	 	 	 Martijn	Nouwens
Naam	moeder	(voluit):	 	 	 	 Ivon	Nouwens
Broers	en/of	zussen:	 	 	 	 Rick	en	Isa
Wie	zijn	je	beste	vrienden?		 	 	 Heb	er	zoveel	kan	eigenlijk	niet		 	
      kiezen
In	welk	team	speel	je?	 	 	 	 E2
Op	welke	positie?	 	 	 	 Verdediger
Wie	zijn	je	leiders/trainers?				 	 	 Jeroen	en	Corneel
Hoe	vaak	ben	je	al	kampioen	geweest?	 	 nog	nooit	kampioen	geweest
Favoriete	voetbalclub?	 	 	 	 Ajax
Favoriete	voetballer?	 	 	 	 Messi
Mooiste	voetbaltenue?	 	 	 	 Tenue	van	Fc	Barcelona
Beste	speler	van	de	E2?	 	 	 	 Jannes,	maar	hij	heeft	onze	hulp
	 	 	 	 	 	 (van	het	team)	wel	nodig
Wat	is	de	naam	van	je	school?	 	 	 Lambertusschool
In	welke	groep	zit	je?	 	 	 	 Groep	6
Favoriete	les?	 	 	 	 	 Geschiedenis	is	mijn	leukste	vak
Wie	vind	je	het	leukste	meisje	van	jouw	klas?	 Lotte	Sterken	want	ze	is	dapperder		
      dan de andere meisjes
Wie	zou	je	het	allerliefst	ontmoeten,	en	waarom?	 De	acteurs	van	FC	de	Kampioenen		
	 	 	 	 	 	 omdat	ik	die	boeken	en	films	heel			
	 	 	 	 	 	 leuk	vind
Wat	is	je	favoriete	dier?	 	 	 	 Mylo	onze	hond
Eet	het	liefste?	 	 	 	 	 Spare-ribs
Eet	niet	graag?	 	 	 	 	 Schnitzel

Wat	zou	je	‘t	liefst	veranderd	zien	bij
de	voetbalclub?				 	 	 	 Geen	idee

Profieltje van

Jesper Nouwens
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Wat	is	je	favoriete	muziek?	 	 	 Vanalles	zoals	Bils
Wat	zijn	je	hobby’s	naast	voetbal?			 	 Met	papa	als	het	heeft	geregend		 	
      met de quad in de bossen crossen.
Wat	is	je	favoriete	website?	 	 	 disneyxd.nl
Leukste	tv-programma?	 	 	 	 Starwars	Rebels,	extreem	voetbal		
	 	 	 	 	 	 en	Ninjago	en	gamers	handleiding		
	 	 	 	 	 	 voor	bijna	alles
Domste programma?    echt geen idee
Waar	ga	je	het	liefste	op	vakantie	en	waarom?		 Maakt	mij	niet	uit	maar	het	moet	er		
	 	 	 	 	 	 wel	lekker	warm	zijn
Hoe	lang	kijk	je	TV	per	week?	 	 	 weet	ik	niet	doe	ik	best	vaak
Hoe	laat	ga	je	‘s	avond	naar	bed?	 	 	 19.45	uur.
Hoeveel	zakgeld	krijg	je	per	week?	 	 0	euro	want	dat	krijg	ik	als	ik	10		 	
      word.
Wat	is	je	allerliefste	wens?	 	 	 Dat	ik	in	alle	dieren	kan	veranderen		
      die bestaan of hebben bestaan
Welk	beroep	wil	je	later	uitoefenen?	 	 Bakker	of	Detective
Waaraan	heb	je	een	hekel?	 	 	 Aan	mensen	en	kinderen	die	alleen		
	 	 	 	 	 	 stoer	doen	als	er	andere	kinderen	bij		
      zijn
Wat	is	jou	favoriete	computer	spelletje?	 	 Clash	Royale
Denk	je	dat	je	een	betere	voetballer	
dan papa wordt?     Dat weet ik niet zeker
Wat	vind	je	ervan	als	DEES	en	VV	Vessem	
samengaan?	 	 	 	 	 Niet	zo	leuk.
Als	je	moet	kiezen:
Televisie	of	computer:	 	 	 	 	Computer	want	daar	kun	je	iets		 	
      mee doen
Doelpunt	maken	of	winnen	 	 	 Doelpunten	maken	want	dat	vind	ik		
	 	 	 	 	 	 leuk	om	te	doen
Kermis	of	carnaval		 	 	 	 Kermis	want	daar	heb	je	leuke	at	 	
      tracties.
Waar ga je komende zomer op vakantie?  Kroatie
Wanneer	wordt	jullie	pap	prins	carnaval?	 	 Ik	denk	nooit
Wanneer	en	waarom	heb	je	voor	het	laatst	
in	’n	deuk	gelegen?	 	 	 	 Toen	mijn	zusje	Isa	helemaal	onder		
	 	 	 	 	 	 de	chocolade	zat	na	het	eten	van			
      een ijsje
Wat vind je van ’t Loeierke en wat zou er 
beter	kunnen?		 	 	 	 	 	Ja	leuk.	Een	spelletje	er	in	zoals		 	
	 	 	 	 	 	 woordzoeker,	zoek	de	verschillen			
      e.d. 
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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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Kramp in een spier 
of meerdere spieren

Kramp	 is	 het	 plotseling,	 onwillekeurig	
samentrekken van een spier of meerdere 
spieren. Dit aanspannen van de spieren 
gaat	 meestal	 gepaard	 met	 pijn.	 Het	
samentrekken van de spieren kan 
ontstaan	tijdens/na	een	zware	lichamelijke	
inspanning, maar kan ook tijdens het 
slapen	ontstaan.

Nachtelijke	 spierkrampen	 zijn	 plotseling	
optredende spieraanspanningen die ’s 
nachts	 optreden	 en	 de	 slaap	 verstoren.	
Ze zijn doorgaans in de kuitspier, in de 
voet of de achterkant van het bovenbeen 
aanwezig.  De krampen kunnen seconden 
tot	 zelfs	 minuten	 aanhouden	 en	
aanvalsgewijs	optreden.

Tijdens/na	 activiteit	 of	 een	 zware	
lichamelijke	 inspanning	 kan	 spierkramp	
optreden	 in	 de	 spier(groep)	 die	 belast	
wordt.	Bekend	is	bijvoorbeeld	kramp	in	de	
hamstrings	bij	voetballers.

Waardoor ontstaat kramp?

Kramp	 ontstaat	 vaak	 door	 een	 slechte	
doorbloeding.	Er	komt	te	weinig	zuurstof	
in	de	spieren	en	de	afvoer	van	afvalstoffen	
stagneert.
Het	verlies	van	vocht	en	zout	(dus	zweten)	

kan een oorzaak zijn voor het ontstaan van 
kramp. 

Ook	 vermoeidheid	 kan	 zorgen	 voor	 het	
sneller	ontstaan	van	kramp.

Wat kun je doen als er kramp ontstaan is?

Als	je	spierkramp	hebt,	kun	je	het	beste	zo	
snel	mogelijk	de	betreffende	spier	rekken.	
Rek	 voorzichtig	 en	 langzaam	 steeds	 iets	
verder anders bestaat de kans dat de 
kramp er weer opnieuw inschiet.

Wat kun je doen om kramp te voorkomen?

Het	 advies	 is	 om	 goed	 te	 drinken	 tijdens	
het	sporten.	Door	zweten	verlies	 je	vocht	
en	zout.	Het	 verlies	 van	vocht	en	zout	 is,	
zoals	bovenstaand	vernoemd,	een	oorzaak	
voor	 het	 ontstaan	 van	 kramp.	Hoe	hoger	
de	 temperatuur,	 hoe	 sneller	 je	 lichaam	
vocht	verliest.

Het	 is	niet	goed	om	na	het	eten	direct	 te	
gaan sporten. Wanneer je net gegeten 
hebt,	 gaat	 een	 groter	 gedeelte	 van	 je	
bloed	naar	je	organen	toe	ten	behoeve	van	
de	 spijsvertering.	 Er	 is	 dus	 minder	 bloed	
aanwezig	in	je	skeletspieren,	waardoor	bij	
belasting	sneller	kramp	zal	ontstaan.
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Zorg voor een goede warming up. 
Bij	 koude	 zullen	 je	 spieren	 sneller	
verkrampen.	 	 Ook	 een	 goede	 cooling	
down	 is	 zeer	 belangrijk.	 Door	 de	 cooling	
down	 kunnen	 afvalstoffen,	 die	 tijdens	 de	
inspanning	 zijn	 ontstaan,	 nog	 voldoende	
afgevoerd worden. Zorg dat je goed 
uitgerust aan sporten begint.

Fysiotherapie bij kramp

Mochten	 bovengenoemde	 maatregelen	
niet	 voldoende	 helpen	 en	 krijg	 je	 toch	
steeds	weer	kramp	in	bepaalde	spieren	dan	
is het goed om een keer de fysiotherapeut 
te	raadplegen.
De	 fysiotherapeut	 kan	 je	 helpen	 om	 de	
belasting	geleidelijk	aan	op	te	bouwen.

Door	 kramp	 in	 het	 verleden	 kan	 het	 zijn	
dat de spieren verhard en gespannen zijn. 
De spieren kunnen gemasseerd en gerekt 
worden om kramp in de toekomst te 
voorkomen.

Dry	 Needling	 is	 een	 vrij	 nieuwe	 techniek	
van de fysiotherapeut om kramp te 
behandelen.	 Hierbij	 wordt	 een	 naaldje	
ingebracht in spierverhardingen. De 
behandeling	is	gericht	op	het	uitschakelen	
van deze spierverhardingen.Via het gericht 
aanprikken	met	een	naaldje	worden	deze	
punten	in	de	spier(en)	ontspannen.

Bertine Peters
FysioVessem
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elftal wed.   pnt.   gem.       voor    tegen saldo

F2 22 54 2.45 161 45 116

B1 22 52 2.36 86 34 52

C1 23 52 2.26 91 35 56

E2 18 30 1.67 102 85 17

F1 20 27 1.35 68 47 21

D1 21 28 1.33 71 106 -35

E1 21 24 1.14 73 98 -25

A1 22 24 1.09 46 79 -33

‘De SUPERCUP’
Jeugd - Clubcompetitie 2015-2016

TUSSENSTAND	
SUPERCUP
	SEIZOEN
2015-2016

SPONSOR:
Super Service

Henst

Stand bijgewerkt t/m 27 april 2016

WINNAAR VORIG SEIZOEN: VESSEM F3
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PRIKBORD

15 - 16 mei

Pinkstertoernooi

Sportpark de Lille

14 mei

Sportpark de Lille

Gezocht: 
 

Foto’s voor 
‘t Loeierke goes around 

the world

15 mei

Feestavond
m.m.v.

Eddy van de Woude

Aanvang: 20:00 uur

Sluiting: 01:00 uur

Sportpark de Lille
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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,	w
ilde	R

ein

de	he
le	we

dstrij
d	

reserve staan?

Ja, hij moest de volgende	dag	bij	hetleger	fysiek	werk	doen!


