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Met de ene man met grote baard net het 
land uit en de volgende weer in aantocht 
ligt het 3e Loeierke van het seizoen 
2017/2018 al weer bij u op de deurmat. 
Het is koud en guur, dus neem vooral de 
tijd om deze editie, lekker in je luie stoel 
voor de openhaard, van voor tot achter 
helemaal door te nemen en te genieten 
van al het moois dat er deze keer weer 
op papier gezet is.

Voor degene die ’t Loeierke nog nooit 
gelezen hebben, dit is geen racistisch 
propagandablad, maar ik heb het 
over Sinterklaas en de Kerstman in 
mijn openingszin. Voor degene die 
dit blad wel al ooit gelezen hebben 
ben ik blij dat ik kan mededelen dat bij 
bovengenoemd  persoon in aantocht, 
het een nogal uit de kluiten gewassen 
alom bekende ‘horecaspoiler’ betreft 
en niet de, inmiddels ook alom bekende, 
bomgordel.

Afgelopen weekeinde heb ik voor de 
eerste maal in mijn leven aanwezig 
mogen zijn bij het geweldige VVTL  feest. 
Ik kan wel zeggen dat het een geweldige 

avond is geweest met een quiz van 
uitermate hoog niveau, gemaakt door 
mijn voorganger Geert van Aaken. Geert 
onze dank is groot voor het maken van 
de quiz, alleen jammer dat je zelf niet 
aanwezig kon zijn, naar verluid door een 
High-beer met de buurt, die je ook nog 
eens zelf geregeld had?! 

Daarnaast willen wij natuurlijk Frank van 
Hoof uitermate hartelijk danken voor het 
wederom ter beschikking stellen van de 
geweldige locatie. Wel jammer Frank dat 
je na een verbeten strijd uiteindelijk met 
een 2e plaats genoegen moest nemen, 
maar daarvoor mag je je teamgenoten 
gerust nog eens vermanend toespreken.
Naast alleen maar gezelligheid op deze 
avond is er natuurlijk uitermate hard en 
soms zelfs over het randje gestreden om 
de prestigieuze titel binnen te slepen 
en deze is uiteindelijk door team Ruud 
(Verbaant) en Peter (Rademakers) 
gewonnen, met op een verdienstelijk 
2e plaats dus team Frank, Frans (Maas) 
en Eric (Jansen). Ja u leest het goed, 
dus hier ook gewoon de Vessem/Dees 
combinatie.
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Mocht je ook eens een keer deelgenoot 
willen zijn van zo’n geweldige feestavond, 
hou je dan vooral niet in en schrijf een 
leuk stukje in dit geweldige clubblad en 
ontvang daarvoor de uitnodiging van 
het feest VVTL 5.0 welke in november/
december 2019 plaats zal  vinden.

In dit Loeierke zullen de vaste rubrieken 
weer aan bod komen. Onze Voorzitter zal 
u proberen te overtuigen van het belang 
van het in vullen van de enquête en om 
zo onze club nog beter te maken dan hij 
al is. Onze Jeugdcoördinator neemt u 
mee in de laatste ontwikkelingen bij de 
Jeugd en probeert het belang van goede 
krachttraining bij onze Jeugd toe te 
lichten. D’n Droeftoeter is wederom goed 
gevuld, ik ben bang dat mijn oproep tot 
kalmte in het vorige Loeierke averechts 
heeft gewerkt…… 

Het	Jeugdprofieltje	is	deze	keer	van	Daan	
van Korven, maar als ik zijn antwoorden 
op de vragen bekijk dan denk ik dat enkele 
vragen onder lichte druk van een naast 
familielid beantwoord zijn.

Een nieuwe rubriek in dit Loeierke is 
“’t Knuppeltje 2.0”,en de aftrap van 
het Knuppeltje nieuwe stijl wordt 
gegeven door niemand minder dan oud 
Hoofdredacteur Henri Swaans en deze 
weet op geheel eigen karakteristieke 
wijze antwoord te geven op de aan hem 
gestelde vragen.

Verder in dit Loeierke een interview met 
Waldo en kunt u lezen hoe het bij Twan en 
Hans verlopen is bij hun zoektocht naar de 
sfeer in de kantines van onze buurdorpen. 
Ted brengt nogmaals het belang van 
de belactie van de Vriendenloterij voor 
de club aan het licht en Sven is er van 
overtuigd dat we bij een WK-loting zonder 
alle	 diverse	 regeltjes	 en	 foefjes	 wellicht	
mooiere wedstrijden te zien krijgen. 

Johan probeert in zijn stuk ‘Vallen en 
opstaan’ zijn (Droeftoeter)gedrag te 
rechtvaardigen, maar wij als redactie zijn 
natuurlijk alleen maar geïnteresseerd in 
de vraag of dat de nachtelijke valpartij ook 
daadwerkelijk iets meer heeft opgeleverd 
dan alleen een paar hechtingen ? Vooral 
Gijs is hierin geïnteresseerd, zoals u in zijn 
stuk #MeToo zult lezen. Dus Gijs: ‘See you 
next Supersunday!’.

Waldo en bestuur VV Vessem nog 
gefeliciteerd met het tekenen van een 
nieuw contract en voor nu, prettige 
feestdagen en een gelukkig Nieuw Jaar, 
geweldig veel leesplezier en vergeet 
vooral niet te genieten!
 
Halleeejkes en unne dikke merci,

Gr. Erwin
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Als je maar lang genoeg gewoon 
blijft, word je vanzelf bijzonder
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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

Waarom is het in de ene kroeg drukker dan 
in de andere? Waarom zijn de medewerkers 
in het ene bedrijf veel meer betrokken en 
positief dan in het andere bedrijf? Waarom 
heeft Feyenoord een fanatiekere aanhang 
dan Ajax of PSV? Waarom heeft de ene 
amateurclub meer toeschouwers en 
vrijwilligers dan de andere?

Toen ik vorig jaar jullie voorzitter mocht 
worden, heb ik regelmatig nagedacht hoe 
onze club beter, gezelliger, succesvoller 
kon zijn als het al was? Hoe we de slogan: 
Voetbal is genieten” nieuw leven in konden 
blazen? Met het gezamenlijke bestuur 
hebben we daarom bij elkaar gezeten om 
de 4 belangrijkste facetten van de club te 
identificeren,	die	belangrijk	zijn	voor	onze	
vereniging. 

Organisatie;    
Hoe is alles geregeld binnen de club?

Sportiviteit en sfeer;
In welke mate beleven de leden plezier bij 
onze vereniging?

Faciliteiten;    
Hebben	 we	 een	 fijne	 accommodatie	 en	
goede materialen?

Communicatie;   
Wordt iedereen betrokken bij alles wat we 
doen?

In onze jaarlijkse enquête hebben we 4 
vragen per categorie opgesteld die ons 
antwoord geeft op elk van de onderdelen. 
Vorig jaar hebben vele van jullie de 
vragenlijst ingevuld. Maar liefst 66% van 
alle leden gaven een reactie. Voor ons is het 
heel belangrijk dat we ook dit seizoen weer 
veel reacties terug krijgen. De enquête van 
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seizoen 2017/2018 zal binnenkort naar jullie 
gemaild worden. Met de antwoorden die 
jullie geven, hebben we een goed vergelijk 
met vorige keer en kunnen we samen met 
jullie aan de slag om ons clubje nog beter 
te maken.

Bedankt alvast voor je reactie en we kijken 
uit naar de inhoud van jullie antwoorden. 
Voor	 nu	 alvast	 fijne	 feestdagen	 gewenst	
en wie weet zien we elkaar met de 
kerstwandeling op 2e kerstdag.

Namens het bestuur
Frans Maas     
    
Voorzitter
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Oliebollentoernooi 
31 december 2017 
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Senioren Dees 15.00 – 17.00 uur Sporthal de Klep 
Middelbeers 
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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
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Nederland doet niet mee aan het WK 
komende zomer. Dat weten wel al lang. 
Toch zat ik op 1 december te kijken naar 
Maradona, Diego Forlán en Carles Puyol. 
Een voor een pakten zij de balletjes uit de 
vissenkomachtige bak. Het is tijd voor de 
WK-loting

Dat het niveau Nederland ver afgezakt is, 
weten we ook wel. Maar toch is er bij het zien 
van sommige landen lichte verbazing. Die 
verbazing gaat al snel over in de gedachte: 
Zo slecht zijn we dus tegenwoordig. 
Landen als Saudi Arabië, Panama en Zuid-
Korea kwamen tevoorschijn. Ik weet ook 
wel dat deze landen veelal tegen andere 
voetbaldwergen hebben gespeeld, maar 
toch.

De loting zelf vind ik af en toe ook maar 
een raar en omslachtig gedoe. Nadat eerst 
Poetin zijn moment of fame pakt - hetgeen 
waar dit WK voor hem om draait - kwam er 
een volksdans. Ik denk dat de politie toch 
een keer een blaastest af moet nemen in 
het Kremlin. Want het zag eruit alsof deze 
Russen een wodkaatje te veel op hadden.

De ‘Europa-regel’
Rusland moet en zal op plek  A1 komen 
te staan, zodat ze de openingswedstrijd 
spelen. Logisch. Het begint raar te worden 
als ze de ‘Europa-regel’ in het leven roepen. 
Hoe de regel echt heet weet ik niet. Maar 
ik heb ‘m voor het gemak maar even zo 
genoemd. Die regel bepaalt dat er in één 
poule maximaal twee landen uit Europa 
mogen zitten. 

Deze regel moet voor het eerst toegepast 
worden in ronde 3. Denemarken komt uit 
de koker. Deze moet eigenlijk in B komen. 
Alleen daar hebben Spanje en Portugal al 
een plekje gekregen. Dus moet Denemarken 
door naar poule C, bij Frankrijk en Peru. Ik 
krijg allerlei vragen. Waarom willen we de 
werelddelen scheiden van elkaar? Waarom 
mogen er geen drie Europese clubs bij 
elkaar? Omdat er daar heel veel van zijn? 
Omdat anders Denemarken, Spanje, 
Portugal in één poule kunnen komen? Nou 
en. So be it. Laat het lekker. Daar krijgen we 
mooie wedstrijden van.

Het is een WK met landen van over de 
hele wereld. De poules ontstaan op basis 
van loting. Als je niet wilt dat landen bij 

Zo willekeurig is de WK 
loting dus niet
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elkaar komen, kun je beter achter de 
vergadertafel de poules samenstellen. 
Hoeft de FIFA ook niet moeilijke technieken 
en warme balletjes te verzinnen om de 
omkopingssommen binnen te harken. En 
trouwens. Je hebt al onderscheid gemaakt 
tussen ‘goede’ en ‘slechte’ teams door vier 
potten te maken.

En jíj gaat naar een andere poule! En jij! En 
jij ook!
Wat ik op dat moment nog niet weet is dat 
de grootste verschuiving van de avond nog 
moet komen. Ronde 4, wederom poule 
B. Waar Iran zich inmiddels bij Spanje en 
Portugal heeft gevoegd. Wie komt erbij? Ah, 
Servië! Leuk! Gewonnen van Denemarken 
en	 Ierland	 in	 de	 kwalificatie.	 Interessant	
land. Maar nee. Europa, dus naar poule C 
bij Peru, Denemarken en Frankrijk. Ohnee. 
Ook al twee Europese landen. Ook D kan 
niet. Daar zitten IJsland en Kroatië al. Pas 
bij Groep E mag Servië terecht. 

Wat een waanzin. Complete doorgedraaide 
interessantdoenerij. Oké, Europa is met 

veel landen aanwezig op het WK. Maar 
moeten we ze daarom niet tegen elkaar 
laten spelen? Er is nu ook minder kans dat 
zwakkere landen uit andere werelddelen 
niet doorgaan. Europa is mooi verdeeld. 
Maximaal twee per poule, dus in theorie 
kunnen nu alle Europese landen door. 
Waarom, waarom, waarom? Als ze dit 
niet hadden gedaan, hadden we een 
poule gehad met Spanje, Portugal, 
Denemarken en Servië. Laat maar komen 
die wedstrijden! Maar in plaats daarvan 
krijgen we nu de landen Marokko en Iran 
op die plekken. Zonde. Je moet niet alles 
willen regisseren. Laat het maar gebeuren.
Een tijdje later vroeg ik me af waar ik me 
eigenlijk druk over maak. We doen toch 
niet mee met het WK en Duitsland wordt 
toch wereldkampioen. Misschien moet ik 
me pas druk maken als we weer meedoen 
met een toernooi, dadelijk bij het EK 2020. 
Nou, voor de zeker het WK 2022. Hmm, 
trouwens… Ik kom hier later wel een keer 
op terug… Veel later…

Sven “the man” Trommelen
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Auto- en motor
rijschool

Menno
Aalders

Tel. (0497)-591845
VESSEM

• Baby en kleuter-
zwemmen

• Vrij zwemmen op
afspraak

• Kinderfeestjes

Telefoon 0497-591516
Mobiel: 06-51335946
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Adres  Leeuwerik 14A, 5512AE Vessem
Tel:   0497-594022
Email  info@fysiotherapieoerlemans.nl

WWW.FYSIOTHERAPIEOERLEMANS.NL

Fysiotherapie & (medische) Fitness

&

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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Na de vele positieve reacties op mijn vorige 
bijdrage aan het Loeierke heb ik besloten 
om te proberen elke editie een stukje 
te schrijven voor ons mooie clubblad. 
Hieronder een opsomming van de laatste 
ontwikkelingen m.b.t. lopende zaken 
jeugd;  

•	We	hebben	2	nieuwe	jeugdtrainers	J-017	
2;	 Wilco	 Couwenberg	 en	 Tijn	 Loeffen,	
beiden van de selectie van DEES. 

•	We	 zijn	 druk	 bezig	met	 het	 up	 to	 date	
maken van de contactgegevens van alle 
vrijwilligers. 

•	 De	 Voetbal-app	 wordt	 afgestemd	 en	
getest, connected football, operationeel 
vanaf tweede seizoenshelft. 

•	Testen	met	het	onderling	uitwisselen	van	
spelers om enkele teams te versterken en 
hierdoor de sfeer en motivatie van deze 
teams te verbeteren. 

•	Meeting	evaluatie	alle	jeugdteams	op	15	
december 2017.
 
•	Voorbereiding	nieuwe	indelingen.

Elke editie wil ik graag een item aanhalen 
wat mij als persoon en trainer bezighoud 
en interesseert, deze keer wat doet 
krachttraining voor een jeugdvoetballer. 
Enkele van de jeugdspelers die ik train 
hebben me al meerdere malen gevraagd; 
Waarom moeten wij push-ups, squats 
en sit-ups doen, dat heeft toch niets met 
voetbal te maken? Nou jongens en meisjes, 
hieronder vind je de antwoorden; 

Krachttraining is een belangrijk 
onderdeel voor het optimaliseren van de 
prestaties. Het verbetert je sprongkracht, 
sprintsnelheid, schotkracht en tijdens 
een duel word je minder snel van de bal 
gezet. Bovendien draagt het bij aan het 
verminderen van het blessurerisico. In het 
professionele voetbal is krachttraining een 
vast onderdeel binnen de voetbaltraining. 
Bij veel amateurverenigingen is er op dat 
gebied nog veel winst te behalen. 

Steeds meer voetballers zien het belang in 
van krachttraining. Bij sommige voetballers 
schiet deze trainingsvorm zijn doel 
voorbij. Krachttraining voor voetballers 
is aanvankelijk bedoeld om de prestaties 
te bevorderen en niet om spiermassa op 

Nieuws van onze 
jeugdcoördinator!
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te bouwen. Spiergroei is uiteraard wel 
het gevolg van krachttraining, maar het 
mag bij een voetballers niet het primaire 
doel zijn. Indien er teveel de nadruk wordt 
gelegd op het vergroten van de spiermassa 
kan dit nadelige gevolgen hebben voor je 
behendigheid en snelheid. Het zoeken naar 
de juiste balans is erg belangrijk. 

Als voetballer zijnde, blijkt (naast een beetje 
mazzel hebben) krachttraining namelijk het 
beste wat je voor jezelf en je teamgenoten 
kunt doen. Volgens onderzoek van het 
Higher Institute of Sport and Physical 
Education, kan dit je kans op blessures ruim 
3 keer verminderen. Oftewel: doe dat getal 
x het hele team en een snelle berekening 
zegt je dat dit een hele hoop minder 
blessures zijn.  

“Voetballers die zwaar kunnen squatten, 
presteren beter”. 

Om dit te achterhalen, deelden de 
onderzoekers 52 voetballers in twee 
groepen. De ene groep deed (naast 
het voetballen) een paar maanden lang 
krachttraining en de andere groep deed 
alleen aan voetbal. 

Beide groepen trainden hierdoor zes dagen 
per week. Om overtraining te voorkomen, 
hield de krachttraining groep elke drie 
weken een rustweek. Het resultaat was 
uiteindelijk zo helder als maar kan: bij de 
groep zonder krachttraining waren de 
geturfde blessures namelijk drie keer zo 
hoog. Vooral de spier- en enkelblessures 
waren – zoals je zelf wel zult herkennen - in 

overvloed aanwezig.   

De einduitslag: 13 - 4 in het voordeel van de 
krachtgroep.  

Twee keer per week krachttrainen lijkt 
daarom de ideale methode voor een 
smetteloos voetbalseizoen - nu alleen nog 
de rest van je team zien te overtuigen. 
(Bron: Men’s Health en Optimaal sporten.nl) 

Verder wil ik iedereen namens onze 
jeugdcommissie,	 fijne	 feestdagen	 en	 een	
gelukkig 2018 wensen!

Jeroen Swaanen
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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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Als je terugkijkt op je huidige leven, of je nu 
veertien of achtentwintig bent, kun je voor 
jezelf bevestigen dat het leven bestaat uit 
constant ‘vallen en opstaan’. Met vallen 
en opstaan bedoelen we tegenslag en 
verandering. Dit hoort nu eenmaal bij 
het leven dat we leiden. Of het nu gaat 
om een scheiding, een nieuwe stap in je 
loopbaan, rouw om een geliefde; hoe lastig 
het leven soms ook is, het kan je sterker 
maken. Sterker nog! Zie kansen in een val 
of tegenslag en benut deze. 

Toen je vroeger klein was, heb je leren 
fietsen.	 Voordat	 je	 goed	 kon	 fietsen,	 ben	
je vaak gevallen. Door vaak te vallen heb je 
uiteindelijk	 geleerd	 om	 te	 kunnen	 fietsen	
zonder te vallen. De ene persoon is vaak 
en hard gevallen. En heeft er zelfs blijvend 
letsel aan over gehouden. Wellicht dat het 
voor jullie nu helder is waarom Rein van 
Rooij een relatief platte neus heeft. Vroeger 
heb je ook geleerd hoe je moest voetballen. 
Onze voorzitter heeft hier in de vorige 
editie van ’t Loeierke nog bij stilgestaan. 
Dat jonge spelers zelf het spellen moeten 
leren, door regelmatig hun neus te stoten. 

Ouders langs de zijlijn dienen zich niet te 
bemoeien met het spel van hun kind. Hun 
kind moet zelf het spel leren, door te vallen 
en weer op te staan. 

Dat er tegenslagen en veranderingen 
plaatsvinden wordt door de meeste 
mensen ook niet als iets negatief gezien, 
maar als een leermoment. Neem nu onze 
eigen voetbalvereniging. Vanaf begin 
van dit seizoen zijn de jeugdteams samen 
gegaan met die van Dees. Tijdens de 
voorbereiding en de huidige uitvoering zal 
er gerust eens wat tegen zitten, maar dat is 
niet erg. Tenminste dat is mijn oordeel. Als 
mensen verantwoordelijkheid nemen om 
een samenwerking, vereniging of wat dan 
ook te leiden, dan gaat er wat fout. Zolang 
men hier maar iets van leert, accepteert 
men dat. Deze laatste zin is wellicht wel 
het aller belangrijkste in de kwestie ‘vallen 
en opstaan’. Als men maar leert van de 
gemaakte fouten! Want van fouten maken 
leer je, is nu eenmaal het gezegde. Mensen 
die fouten maken én daar niets van leren? 
Daar zullen we maar wijselijk onze mond 
over houden. Om toch maar een voorbeeld 

Vallen en opstaan
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te noemen. Enkele jaren gelee was Kees 
Mollen,	afkomstig	uit	Hoogeloon	de	trainer	
van onze selectie. Kees hield van een pint 
en	 kwam	daarom	 altijd	met	 de	 fiets.	 Veel	
alcohol	 drinken	 en	 fietsen	 gaan	 niet	 altijd	
samen, ook al ben je vroeger toen je leerde 
fietsen	nog	zo	vaak	gevallen.	Kees	is	niet	één	
keer	gevallen	met	zijn	fiets	na	het	drinken	
van wat alcoholische versnaperingen, 
maar wel tien keer. Kees Mollen is dus hét 
voorbeeld van een persoon die niet leert 
van zijn vallen, oftewel gemaakte fouten. 

Om nog maar eens een andere kwestie aan 
te boren. De zoektocht naar de ware liefde 
is er ook één waar je het gezegde van ‘vallen 
en opstaan’ op los kan laten. Als jullie terug 
willen denken aan jullie eigen zoektocht 
naar die ware liefde van je. Klopt het dan 
inderdaad dat je hierin tegenslagen mee 
gemaakt hebt? Klopt het dat je tijdens je 
zoektocht veranderd bent? Met een kleine 
tien jaar ervaring durf ik of deze vragen 
gerust ‘ja’ te antwoorden. Degene die 
momenteel aan de man/vrouw zijn en nooit 
geen tegenslagen hebben gekend, moeten 
zichzelf maar eens afvragen of ze wel bij 
‘de ware’ zijn. Zoals eerder aangekaart, het 
echte daadwerkelijke vallen en opstaan 
heb je vroeger vaak meegemaakt toen je 
leerde	 fietsen.	 Vervolgens	 nemen	 enkele	
dat op latere leeftijd in combinatie met 
alcohol gebruik nogmaals op de som. 
Mocht dat mijzelf ook nog eens gebeuren? 
Dan hoop ik geen voorbeeld te nemen aan 
Kees Mollen, want Kees leert niets van zijn 
fouten. Liever neem ik dan een voorbeeld 
aan Ed de Koning. Want zover ik weet is 
Ed maar één keer gevallen in combinatie 

met alcoholische drank op. Ed was toen 
wel heel hard gevallen en moest zelf per 
ambulance naar het ziekenhuis. Dit hoop ik 
nooit mee te gaan maken!

Alvast	fijne	feestdagen	en	tot	2e	kerstdag	
in de kantine!

Johannes Coenrades Klene
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De Droeftoeter
van ut joar

Joost Roefs - 10 punten
Dat niet iedereen te vertrouwen is op zijn blauwe ogen heeft Joost meegemaakt. Tijdens 
het vrijgezellenfeest van Hein de Laat kwam een vreemde man ergens in de Eindhovense 
Nacht naar Joost, met de vraag of hij €20 kon wisselen. Behulpzaam als Joost is zei hij 
dat de man maar even mee naar de pinautomaat moest lopen, dan werd dit geregeld. Zo 
gezegd, zo gedaan. Later op de avond komt Joost erachter dat zijn pinpas was gestolen 
en dat er 250 euro van zijn rekening is verdwenen. Die nacht in de taxi nog geprobeerd 
zijn pasje te blokkeren wat uiteindelijk in de ochtend gelukt was. Even later was er toch 
weer 140 euro afgeschreven en kwam het totaal verlies dus uit op 390 euro excl. de 
kosten van het vrijgezellenfeest. Misschien de volgende keer toch maar meteen het 
goede pasje blokkeren Joost?

Frans Maas - 8 punten
Frans blijkt een goede kennis te hebben hoe het er aan toegaat op een veiling en is 
dan ook al vaker bij een veiling geweest. Frans was dus de ideale gids voor een groepje 
geinstereseerden die een dagje gingen kijken bij de veiling van de VEKO bros. Frans 
vertelde	haarfijn	hoe	het	in	zijn	werk	ging	met	bijvoorbeeld	internet	biedingen.	Sterker	
nog, hij kon het ook wel even laten zien hoe dat in zijn werk ging.  Bij één veilingstuk 
waar	 flink	 op	 geboden	 werd	 toonde	 Frans	 feilloos	 hoe	 zijn	 internetbieding	 op	 het	
scherm kwam te staan. Dit werd direct weer overboden en dus was iedereen onder de 
indruk. Dat wilden ze graag nog een keer zien en dus gooide Frans er ook een bod in op 
het volgende veilingstuk. Wederom kwam zijn internetbieding op het scherm te staan.... 
alleen deze keer bleef het bod erop staan en dus is Frans nu de trotse eigenaar van een 
Chevrolet uit 1924.
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Mark van den Bosch – 7 punten 
Na de vrijgezellen dag van Hein de Laat kwam Mark thuis aan op de Putterstraat. Aangezien 
hij geen sleutel bij had, dacht hij hun Jeske wakker te maken door op de raam te kloppen. 
Jeske werd niet wakker, zelfs niet toen Mark de ruit ingeslagen had. Je zou denken dan 
ga je door het kozijn alsnog naar binnen. Maar Mark dacht hier anders over. Na eerst even 
in de keet bij de bouw van twan Verkooyen zijn kansen afgewogen te hebben was hij 
toch maar een eitje gaan eten bij Roy en Ilse Hakkens en belde hij bij hun moeder op de 
Hoefseweg aan voor een slaapplaats.

Johan van Riet - 5 punten
Johan vond dat zijn avontuur na super sunday maximaal 1 punt waard kon zijn omdat 
het vergelijkbaar zou zijn aan de incidenten van Ed de Koning en Kees Mollen die daar 
ook slechts 1 punt voor kregen en omdat Johan zelf de punten wel even zou uitschrijven. 
Johan krijgt er echter nog 4 punten bij omdat hij het net even wat bonter heeft gemaakt. 
Na een gezellige middag en avond Super Sunday probeerde Johan alleen naar huis te 
fietsen,	tot	in	‘t	dorp	ging	het	met	moeite	goed	maar	uiteindelijk	ging	Johan	toch	onderuit.	
Voorbijgangers en andere super sunday gangers raakten bijna in paniek want Johan 
bewoog	niet	meer	en	er	lag	een	flinke	plas	bloed.	De	ambulance	erbij	en	al	zijn	mooie	pas	
nieuwe kleren kapot geknipt. Na een nachtje met meerdere hechtingen op intensive care 
doorgebracht te hebben mocht hij weer naar huis en was de schade enkel kapotte kleren 
en een beetje hoofdpijn maar hield hij er toch maar mooi weer een date aan over.

Erik van de Ven – 2 punten
Erik voelt zich helemaal thuis in zijn nieuwe buurt ‘de schijnheilige hoek’. Tijdens een high 
bier met zijn buurtgenoten had hij het zo goed naar zijn zin dat hij maar niet naar huis 
wilde. Na sluitingstijd werd hij net als zijn medestandster ‘slapend’ van de wc afgehaald... 
Voor schijnheilige was Erik wel geslaagd.

Joep van Wersch – 1 punt
De 11e van de 11e is een gemoedelijk feest in het zuiden des lands. Joep was met een select 
Vessems gezelschap naar Maastricht afgereisd om deze dag te vieren. Naar het schijnt 
gaat het er in Maastricht minder gemoedelijk aan toe dan we in ons Vessemse gewend 
zijn. Joep dacht een café eigenaar een corrigerende tik te moeten geven. Hierbij werd hij 
uit de café gezet en bij de corrigerende tik liep Joep een kneuzing van zijn hand op. Met 
als gevolg 2 wedstrijden van Vessem 2 te moeten missen. 
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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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Eerder dit jaar hield de voetbalvereniging 
een actie om deelnemers te werven voor 
de Vriendenloterij. De Vriendenloterij is een 
loterij waarbij 50% van de inleg rechtstreeks 
naar de club gaat waar je als deelnemer 
mee verbonden bent. Je kunt als deelnemer 
zelf aangeven naar welke club de helft van 
de inleg gaat. De rest wordt o.a. gebruikt 
om uit te keren als prijzengeld. De loterij is 
erop gericht om clubs te helpen aan extra 
inkomsten te komen. 

Op een maandagavond in mei vond de 
belactie plaats. Leden van VV Vessem 
werden door bestuursleden van VV Vessem 
gebeld met de vraag of ze lid willen worden 
van de Vriendenloterij. De bestuursleden 
kregen ondersteuning van iemand van de 
Vriendenloterij. Er werd een target gesteld. 
Dit is het aantal nieuwe leden dat vanavond 
‘gescoord’ moet worden. Wanneer dit 
aantal wordt gehaald, krijgt VV Vessem 
een eenmalige bonus uitgekeerd. Deze 
bonus komt bovenop de 50% inleg van de 
deelnemers aan de loterij die VV Vessem 
hebben opgegeven als hun favoriete club. 
Al met al een zeer interessante optie om 
extra geld binnen te krijgen, moet het 

bestuur hebben gedacht. 

Telefonische verkoop is niet onomstreden. 
Niet in de zin dat het illegaal is, maar voor 
veel mensen is het ‘minder wenselijk’. Je 
zit lekker thuis te eten, de telefoon gaat 
en iemand vraagt of je even tijd hebt om 
naar een belangrijk verhaal te luisteren. 
Hmmmm…. Eigenlijk heb ik geen tijd 
want ik zit te eten met mijn gezin, maar 
als u zegt dat het heel belangrijk is wil ik 
wel luisteren. Vindt u het belangrijk dat er 
sportclubs zijn om zoveel mogelijk mensen 
te laten sporten? Ja, dat vind ik belangrijk. 
Weet	 u	 dat	 veel	 sprotclubs	 het	 financieel	
moeilijk hebben? Ja, dat weet ik. Erg hè! Wij 
hebben een manier waarop u uw favoriete 
club kunt helpen. Vindt u het niet geweldig 
als u uw club kunt helpen? Ja, dat zou mooi 
zijn! Zullen we dat dan maar meteen in orde 
maken? 

Veel mensen herkennen dit soort 
gesprekken. De gebruikte gesprekstechniek 
was jarenlang de standaard voor salesteams 
die zich bezig hielden met telefonische 
verkoop. Breng de klant in een positieve 
flow.	 Stel	 3	 vragen	waarop	 het	 antwoord	

Vrienden van de loterij
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altijd Ja is. De klant zegt dus 3 keer Ja. 
Daarna stel je voor de deal te maken. De 
klant zit in een ritme om Ja te zeggen, dus 
de kans is groot dat op de laatste vraag ook 
Ja wordt gezegd! Deal gedaan, mondelinge 
handtekening gezet, door naar de volgende 
klant! Zo werkt de verkoper. 

Wanneer de klant nog niet helemaal 
overtuigd is, heeft hij misschien een klein 
zetje nodig om toch zijn akkoord te geven. 
Weet u, ik twijfel nog een beetje. Wat heeft 
u nodig om voor ons te kiezen? Nou, ik slaap 
er eerst nog een nachtje over. Wat denkt u 
morgen meer te weten dan vandaag? Alle 
bezwaren en weerstanden van de klant zijn 
te weerleggen. Alles is geoorloofd, zolang 
de deal maar wordt gemaakt!

Terug naar de Vriendenloterij. De 
bestuursleden die de leden belden zijn 
natuurlijk geen professionele verkopers. 
Dus geen gladde praatjes om zoveel 
mogelijk klanten te scoren. Is ook minder 
nodig want de potentiele klanten zijn bijna 

allemaal bekenden. Ik heb begrepen dat de 
opbrengst van 1 avond bellen ongeveer € 
1.800,- euro was. Veruit het grootste deel 
hiervan was aanbrengbonus en een klein 
deel is de helft van de eerste maandelijkse 
inleg. De aanbrengbonus is al uitgekeerd 
en hangt dus niet af van hoe lang mensen 
meespelen in de Vriendenloterij. 

De voetbalvereniging heeft hiermee een 
nieuwe inkomstenbron aangeboord, 
waardoor	 ze	 minder	 afhankelijk	 is	 van	
oud papier, oud ijzer en bovenal een hoge 
contributie. 
Als je lid bent geworden voor de 
aanbrengbonus en nu graag je lidmaatschap 
bij de Vriendenloterij wilt beëindigen, 
klamp een van de bestuursleden aan en zij 
helpen je er ongetwijfeld mee. Dan ben je 
de volgende keer weer een nieuw lid en tel 
je mee voor de aanbrengbonus! 

Th. de Bie 



‘ t  Loeierke

28

1) Wie ben je? Wat zijn je hobby’s? En wat 
doe je zoal in het weekend? 
Henri Swaans geboren en getogen in 
Spoordonk, maar ruim 30 jaar geleden 
door Ellie Michielse naar Vessem gelokt. 
We hebben 2 kinderen Iris en Stijn. Hobby’s 
zijn	voetbal,	fietsen,	lekker	met	de	hond	de	
natuur in en bier drinken met vrienden.

2) Wat voor bijdrage lever je aan 
voetbalvereniging Vessem? 
Ik lever voornamelijk een bijdrage aan de 
omzet van de kantine. Daarnaast assisteer 
ik Hein de Laat, die assistent is van Waldo 
van de Besselaar.

3) Wat is je bijnaam en hoe is die ontstaan? 
Voor zo ver ik weet heb ik geen bijnaam. 
Wel word ik met enige regelmaat tijger 
genoemd.  Waarom zou je ons Ellie moeten 
vragen! 

4) Wat bestel je bij de plaatselijke 
snackbar? 
Frietstoofvlees en een frikandel mayonaise/
curry en alvast ’n slaatje tijdens het 
wachten.

5) Wat zit er in je broodtrommel? 
Meestal niks, of ik moet er zelf voor zorgen.

6) Saus erop of ernaast (en waarom)? 
Maakt mij niks uit.

7) Hoe bereid(de) jij jezelf voor met een 
voetbalwedstrijd op het programma? 
Het is alweer jaren geleden, maar op 
zondagmorgen eerst naar het tweede 
kijken, daarna naar huis voor ’n gebakken 
ei en om mijn voetbaltas op te pikken. 
Voor, tijdens en na de bespreking ‘n paar 
keer naar het toilet, daarna omkleden en 
‘n rustige warming up. Vlak voor de aftrap 
nog vlug een laatste keer naar het toilet en 
daarna 90 minuten gas erop.

8) Seks voor de wedstrijd? 
Nou nee…. als dat iedereen gaat doen, 
wordt het kleedlokaal straks een vunzige 
afwerkplek!

9) Waar krijg je een kick van?
De lat raken tijdens het “latje schieten”  
op donderdagavond geeft wel ’n kick, 
maar toch gaat er niets boven een mooie 

‘t Knuppeltje 2.0
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rijpe vrouw in een iets te kort rokje, met 
daaronder naadkousen en stiletto’s.

10) Waaraan heb je een enorme hekel?
Onrecht en arrogantie! 

11) Wat is het meest gênante moment uit je 
voetbalcarrière? 
Die keer dat ik, ten aanschouwen van zeker 
600 toeschouwers, tijdens de rust van 
Audacia – Spoordonkse Boys voor verhoor 
mee moest naar het politiebureau, omdat 
mijn tegenstander, naar later bleek, met ‘n 
gebroken neus en een gescheurde oogkas 
naar het ziekenhuis was afgevoerd. 

12) Door welke vrouw zou je wel eens 
versierd willen worden en waarom?
Chantal Janzen mag ook bij mij wel eens 
aankloppen om te blijven slapen. Wel denk 
ik dat ons Ellie alleen akkoord gaat als zij 
met George Clooney het logeerbed mag 
delen.

13) Borsten of billen (en waarom)? 
Die is niet moeilijk; BILLEN. Daar kan je 
ongegeneerd naar kijken zonder dat ze 
het in de gaten hebben. Bij borsten krijg je 
al snel de vraag: “Waarom staar je zo naar 
mijn tieten?”.

14) Wie is het kleurrijkste lid van onze 
vereniging?  
Daan Somers, de ene keer in Eagles- shirt 
boven op de tafel in een shoarmatent 
in Deventer, dan weer poedelnaakt in 
een volle kantine van Oirschot Vooruit: 
“Mannen, nou is het niet leuk meer….wie 
heeft mijn onderbroek verstopt?”

15) Wie is het meest kleurloze lid van onze 
vereniging (en waarom Han Wouters)?
Ook bij Han zijn door de jaren heen de 
kleuren	fletser	geworden,	maar	het	blijft	’n	
mooie vent. 



‘ t  Loeierke

30

16) Zwarte of felgekleurde voetbalschoenen?
Voor iemand, die net zo als ik de 30 al is 
gepasseerd, gewoon zwart. 

17) Welke speler zou je graag terugzien in 
Vessem 1?
Joris van Ham na zijn revalidatie.  Toch weet 
ik nu al dat ik op zondag zijn goedbedoelde, 
doch verder totaal nutteloze tips en 
analyses in de dug out ga missen. 

18) Wie is de meest overschatte voetballer 
binnen onze vereniging? 
Ze zijn allemaal van onschatbare waarde. 
Op hoger niveau  heb ik echter nooit 
begrepen wat Manchester United met 
Dailey Blind aan moet.

19) Wie is de meest onderschatte voetballer 
binnen onze vereniging? 
Het uitzonderlijk talent van Koos 
Couwenberg met darten en bierdrinken 
is bekend. Minder bekend is dat Koos ook 
in Vessem 1 van toegevoegde waarde zou 
kunnen zijn!

20) Wat vind je van de fusie? 
Gezien de beperkte aanwas van 
jeugdspelers voor beide verenigingen 
noodzakelijk. Daarom krachten bundelen 
en zorgen dat onze jeugd met veel plezier 
kan blijven voetballen. 

21) Waarom denk je dat je de eer hebt 
gekregen om de vragenlijst van ’t Knuppeltje 
in te mogen vullen voor ’t Loeierke?
Werkt drempelverlagend voor de overige 
leden…. veel slechter kan het immers niet 
worden!

22) Wat kan er beter aan de sfeer in de 
kantine en waarom? 
Ik ben het voor één keer helemaal met 
Ad Nouwens en Jan Bliek eens! Regel op 
donderdagavond eens een paaldanseres, 
en de kantine zit geheid vol 

23) Waar zie jij jezelf over 10 jaar? 
Hopelijk boven in de  toren bij ASML, en 
in mijn vrije tijd hoofdtrainer van ’n leuke 
amateurclub met Waldo als mijn assistent.

24) Aan wie geef je ’t Knuppeltje door?
Voordat Riny van de Loo overloopt naar de 
Rooms-Katholieken uit Diessen, moet hij 
zich ook maar eens over dit vragenlijstje 
buigen! Alvast succes Riny!
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Voor al uw sportprijzen 
en vaantjes

J. Joosten
Putterstraat 53 - 5512 BL Vessem

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

Geneesmiddelen

Homeopathie

Gezondheidssandalen

Babyartikelen, -voeding, luiers

Huid-haarverzorging

Parfumerie

Haarmode

Byoux

Kaarsen

Foto’s ontwikkelen en afdrukken

Jan Smuldersstraat 5G
5512 AW  Vessem

Van Riet
Metaalbewerking

A. van Riet

Hoefseweg 8 - 5512 CH Vessem
Tel.: 0497-591303
Fax 0497-592188
Postbus 1049 - 5512 ZG Vessem
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Het zijn donkere dagen. Dagen waarbij je het liefste lekker op de bank gaat liggen en 
helemaal niets doet. Wij van ‘t Loeierke willen echter voorkomen dat jullie de winterstop 
door komen met stramme benen, 5 kg erbij en een conditie waarmee je veld 2 nog maar 
amper kunt bereiken. Daarom deze kerstpuzzel waarbij je deels op de bank de antwoorden 
terug kunt vinden maar toch ook echt erop uit moet gaan, de straat op, die winterse kouw 
in en een heerlijk rondje door ‘t dorp gaan lopen.

De spelregels zijn simpel: 
Beantwoord onderstaande 12 vragen en vul  per vraag  het antwoord in het daarvoor 
aangegeven vakje. De 12 cijfers geven de coördinaten (decimale graden) waar ‘t 
gouden Loeierke verstopt ligt vanaf kerstavond. Lever deze vervolgens in bij één van de 
redactieleden en je zult hiervoor zeer goed beloond worden.

Vraag 1) 
Hoeveel hechtingen had Johan van Riet na zijn val op Super Sunday?

Vraag 2) 
De hoeveelste in Juni in 2018 is het wereldmelkdag?

Vraag 3) 
Hoeveel trainers zijn er na de 2e periode van Toon van Helvoort nog hoofdtrainer geweest 
van v.v. Vessem.

Vraag 4) 
Op welke plaats in de bundesliga stond Schalke ‘04 op 19 december 2017?

Vind ‘t gouden Loeierke 
Kerstpuzzel
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Vraag 5) 
Wat is het doelsaldo van alle competitiewedstrijden van O11-1 tot dusver in het seizoen 
2017-2018?

Vraag 6) 
Hoeveel doelpunten scoorde Rob de Koning in het seizoen 2017-2018 uit tegen Bergeijk 6?

Vraag 7) 
Hoeveel spekers hebben ooit voor Ajax, Psv, Feyenoord en Utrecht gescoord?

Vraag 8) 
Hoeveelste staat Ad Nouwens in de Loeierke Pool?

Vraag 9) 
Met	welk	rugnummer	speelde	Joe	wildsmith	bij	sfeffield	wednesday?

Vraag 10) 
Met	welke	voetbalvereniging	heeft	de	Vessemse	korfbal	een	bijzonder	intieme	band?

Vraag 11) 
Hoeveel Loeierkes worden er dit seizoen volgens het sponsorcontract uitgebracht?

Vraag 12) 
Met welk nummer eindigt het telefoonnummer van Rens Roijackers?

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

Breedtegraad:

Lengtegraad:

.

.
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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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Deze ochtend heb ik ook een #MeToo 
gevoel. Maar wel een andere dan de 
afgelopen maanden volop in het nieuws is. 
Gisteren is bij de vorige voorzitter door de 
redactie de try out geweest van de Vrienden 
voor het Loeierke quiz die op 16 december 
voor de deur staat. Het was een fraai in 
elkaar gezette quiz, die (wederom) door 
Th. De Bie overtuigend werd gewonnen. 
Leuk feitje wat helemaal niks toevoegt 
aan dit stuk overigens is, dat dhr. De Bie 
inmiddels ook bekend is door z’n deelname 
aan de TV programma’s ‘Help mijn man is 
klusser’ en ‘Bouwval gezocht’. Schijnbaar is 
hij in beeld als opvolger van John Williams. 
Maar nu door naar het item #MeToo. Ik zit 
hier met een kater en koppijn te typen, dus 
dat is m’n laatste #MeToo ervaring die ik 
met jullie deel. 

#MeToo heeft inmiddels al een Wikipedia 
pagina zie ik en hier staat inderdaad de 
oorsprong goed omschreven. Wie (serieus) 
#MeToo plaatst op twitter geeft aan met 
seksuele intimidatie of aanranding te 
maken hebben gehad en dat is erg genoeg. 
Enerzijds ben ik blij, dat ik hier nooit mee 
te maken heb gehad, en anderzijds is het 
ook een gemis. Dit ga ik m’n trouwe lezers 
even uitleggen. Ervaring met ongewenste 
seksuele intimidatie of aanranding heb 
ik gelukkig nooit gehad, dus dat is al een 
deel van de uitleg. Aan de andere kant 
lijkt het me wel wat om gewenst seksueel 
geïntimideerd dan wel aangerand te 
worden door een paar schone Blondines 
uit bijvoorbeeld Zweden, Finland of 
Noorwegen, maar Nederland is ook goed 
(zie bijgevoegde foto). Menig maal heb ik 
me hier kwetsbaar voor opgesteld en heb 
ik oorden opgezocht om dit voor elkaar 
te krijgen, maar helaas hebben de dames 
nog niet toegehapt… Staat nog op de 
bucketlist dus.

Omdat er in een nog niet zo lang verleden 
geen Twitter was, bestond de hashtag 
MeToo niet. Toen dachten we bij MeToo 

#MeToo
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aan de plaatselijke Chinees en aan heerlijke 
Chinese gerechten. Tijden veranderen blijkt 
dus maar weer eens. Dat wil echter niet 
zeggen, dat seksuele intimidatie toen niet 
bestond. Toen kwam het echter niet zo in 
de openbaarheid. Het beste voorbeeld is de 
katholieke kerk, die her en der ook niet van 
onbesproken gedrag was. Als ik terug ga 
naar m’n eerste ervaring waar ik de link kan 
leggen naar #MeToo, moet ik terug naar 
de basisschool in Wintelre, waar we een 
paar	 jaar	 een	 hele	 lieve	 juffrouw	 hadden,	
die me wel kon bekoren. De juf was Elly 
van R, woonachtig in Vessem. Uiteraard is 
er niks gebeurt of voorgevallen, maar in 
gedachten en dromen lag dit toch net wat 
anders bij mij kan ik me herinneren. Maar 
ja, dat was ook het enige houvast voor een 
jongetje van een jaar of 6. Een paar jaar 
terug heb ik me nog wel afgevraagd of de 
stoere oudste zoon van deze juf mijn DNA 
zou kunnen hebben. Maar omdat er nul 
komma nul overeenkomsten zijn, is deze 
kans exact nul. (ik heb o.a. een bolle kop en 
haar zoon een ietwat gehoekt hoofd). De 
overeenkomst is wel, dat we beiden hele 
lieve jongens zijn.  

Laatst heb ik gelukkig ook nog enkele 
dames van een mogelijke seksuele 
intimidatie gered en hier ben ik trots op. 
Hoe vragen jullie je af? Nu, dat is simpel, ik 
ben netjes doorgelopen en heb de dames 
niet aangesproken….

Dit ironisch ingestoken stuk wil ik eindigen 
met een serieuze paraaf. Uiteraard is 
seksuele intimidatie zeer ernstig en moet 
dit te allen tijde worden voorkomen. 

Gelukkig ken ik ook geen concrete situaties 
en wil ik dit houden. Mochten er personen 
zijn die zich geïntimideerd voelen door 
wie dan ook en waar dan ook, durf het 
bespreekbaar te maken, ga de dialoog aan 
en zoek een vertrouwenspersoon. Ik ben 
in ieder geval blij, dat de samenwerkende 
verenigingen Dees en Vessem volgens mij 
van onbesproken gedrag zijn op dit gebied. 

Groeten en prettige feestdagen en een top 
2018 gewenst.

De Strateeg
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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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Terug- en vooruitblik 
Waldo na 1,5 seizoen

Het winterweer heeft ondertussen de 
voetbalvelden veroverd, wat wil zeggen, 
dat de winterstop zich vervroegd heeft 
aangediend. Het eerste staat op een 
verdienstelijke gedeelde 3e plaats in de 4e 
klasse.  Een mooi moment om de trainer van 
ons vaandelelftal eens aan de tand te gaan 
voelen. Hoe heeft hij het begin van zijn 2e 
seizoen ervaren en hoe had het toch zo ver 
kunnen komen dat het eerste afgelopen 
seizoen na een sprankelend begin nog 
tegen degradatie moest knokken?
  
Over het algemeen is Waldo tevreden 
over zijn eerste seizoen, alleen was het 
jammer dat klassenbehoud pas in de 
laatste wedstrijd werd gerealiseerd. Hier 
heeft de groep ook van geleerd. Vooral in 
volwassenheid is de groep in het afgelopen 
seizoen gegroeid. Een goed voorbeeld 
hierbij is de laatste wedstrijd van afgelopen 
seizoen. Hierin moest minimaal 1 punt 
worden gepakt. Er werd tijdens de wedstrijd 
dan ook besloten het punt te koesteren 
en niet vol op de aanval te gaan spelen 
waardoor je riskeert tegen een counter 
aan te lopen. Mede door die wedstrijd 
zijn er in de groep grote stappen gezet in 

volwassenheid. Wat nog wel een stuk beter 
kan, is het beslissen van de wedstrijden. Dit 
seizoen heeft het eerste al 3 wedstrijden 
gehad, die gelijk zijn gespeeld, maar deze 3 
punten moesten opleveren op basis van het 
wedstrijdbeeld. En dan ook nog eens met 
ruime cijfers. De tegenstanders waren zelfs 
blij na het eindsignaal. Voor de goal moet 
je kunnen killen! Pas dan kan er gestreden 
worden voor een periodetitel. En dat is 
wel waar Waldo voor wil gaan. Minimaal 1 
prijs pakken dit seizoen. Met alleen maar 
veilig spelen is hij niet meer tevreden. En 
niet alleen hij, maar de hele groep heeft 
het gevoel dat er meer in zit. Een plaats bij 
de bovenste  5 is dan ook zijn doelstelling 
en indien mogelijk een prijsje pakken in de 
vorm van een periodetitel. Ook wil hij, dat 
zijn ploeg bepalend is in het veld en op een 
herkenbare manier voetbalt. Dit wil zeggen 
vanuit de verdediging het middenveld 
inspelen en via een voetballende manier 
kansen weten te creëren. 

Mede door een gunstige bekerloting 
kon het voetbal er in de voorbereiding 
goed ingebracht worden. Hierin werd 
uiteindelijk ook alleen maar dik gewonnen, 
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wat natuurlijk een goede boost is voor het 
zelfvertrouwen. Met dit zelfvertrouwen 
werd er ook begonnen aan de competitie, 
wat er voor gezorgd heeft, dat het eerste 
nu op een 3e plaats staat. Wat ook scheelt 
is, dat er dit seizoen 2 jonge talenten zijn 
bijgekomen in de vorm van Thomas en 
Huubke. Zij passen zich moeiteloos aan en 
spelen bijna alles. Thomas is samen met 
Louis vooral belangrijk in het voetballende 
gedeelte. Ze  willen echt graag de bal 
hebben en via hen verloopt dan ook 
bijna elke aanval. Huubke is een echte 
verdediger, staat goed zijn mannetje en 
vooral door zijn goede lange bal kan hij 
het spel goed verleggen. Doordat we deze 
2 jongens erbij hebben, zijn we een beter 
en completer elftal geworden geeft Waldo 
aan. 

Waldo wil dus, dat zijn team veel aan de 
bal is. Het publiek wil namelijk ook mooi 
voetbal zien. Die komen natuurlijk ook 
niet voor niks. Over dat publiek is Waldo 
trouwens zeer te spreken. In menig uitduel 
zijn vaak meer supporters van Vessem te 
bekennen dan supporters van de thuisclub. 
Nog maar te zwijgen over het meeleven 
van de supporters. Dat is echt mooi om 
mee te maken.  Een goed voorbeeld was 
afgelopen week in Hooge Mierde toen 
Vessem eindelijk de bevrijdende 1-0 maakte. 
Een hels gejuich barste los in Hooge Mierde 
wat ze waarschijnlijk in Hulsel nog gehoord 
moeten hebben. De wedstrijd tegen HMVV 
was ook een teken, dat Vessem dit seizoen 
ook dingen oppakt wanneer het mis gaat. 
HMVV probeerde namelijk hetzelfde 
voetbal te spelen en druk te zetten als 

Woenselse Boys. Tegen Woensel ging het 
nog faliekant mis en kwam Vessem in de 
slechte eerste helft helemaal niet onder 
de druk uit. Maar tegen HMVV stelde de 
verdedigers zich iets anders op en hierdoor 
kon Vessem zich wel onder de druk uit te 
voetballen. Hier was Waldo dan ook zeer 
blij mee. 

Omdat wij van het Loeierke natuurlijk ook 
verstand van voetbal hebben stelden wij 
voor of het niet slimmer was om tegen 
sommige tegenstanders wat in te zakken 
en dan met de snelheid die Vessem heeft 
er snel uit te komen. De trainer begrijpt 
deze intelligente vraag en wilde dit zelf 
ook doorvoeren. Het team moet steeds 
meer in staat zijn zelfstandig de afwisseling 
te zoeken in druk zetten en periodes 
meer in te zakken en op de snelheid te 
gokken. Het doel hiervan is ook de juiste 
momenten te herkennen om te doseren 
en hierdoor op andere momenten net de 
paar procenten extra te hebben, die het 
verschil kunnen maken. Hierbij kreeg hij 
wel weerstand vanuit de groep. De groep 
heeft hiervoor nog teveel drive en wil nog 
te graag druk naar voren zetten en willen 
aanvallend spelen. Doordat de groep 
over een uitstekende conditie beschikt en 
zelf heel graag wil kan dit ook uitgevoerd 
worden. Vorig jaar heeft dit echter wel in 
de slotfase van wedstrijden punten gekost, 
omdat na een uur a 75 minuten de energie 
toch wegvloeide. Hij vindt het mooi om te 
zien, dat dit dit jaar wel is verbeterd en de 
groep zelf ook initiatief toont. Dat het af en 
toe een keer botst met wat spelers vindt hij 
ook helemaal niet erg, dat hoort er bij. 
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In de wandelgangen hebben wij gehoord, 
dat niet iedereen het eens is met de regel, 
op donderdag niet trainen is op zondag 
geen basis. Het maakt niet uit wie je bent 
er worden hierin geen uitzonderingen 
gemaakt. Dus als je op donderdagavond 
een cursus van het werk hebt, heb je pech 
en sta je er op zondag dus niet in. Ook al 
ben je nog zo belangrijk voor het team. 

Ook als je een minuut te laat komt sta je 
er niet in. Hierin is hij heel consequent. 
Doordat ik  het hele seizoen dezelfde regel 
hanteer weet iedereen waar hij aan toe is. 
Maar hij weet ook dat hij er wellicht op een 
gegeven moment wellicht niet meer aan 
kan ontkomen als het seizoen al wat verder 
is en de punten echt verdeeld moeten 
gaan worden.  Oftewel een regel met twee 
kanten. Afzeggen van trainingen wordt 
hierdoor wel tot een minimum beperkt. 

Een nadeel van deze groep en regel is dus, 
dat de groep redelijk smal is. Het eerste 
moet niet te veel te maken krijgen met 
blessures of schorsingen, want dan zouden 
ze wel eens krap in de spelers komen te 
zitten. Maar vanaf de jeugd komen er 
al wel weer een aantal talenten aan. Dit 
jaar hebben er ook al 2 jongens vanuit de 
A-jeugd hun debuut gemaakt. En ook in 
de B-jeugd komen er een aantal talenten 
aan. Dit belooft nog veel goeds voor de 
vereniging. Vooral ook, omdat de huidige 
groep nog steeds heel jong is. Alleen Bram 
steekt er met zijn leeftijd boven uit en zal 
over een aantal jaar waarschijnlijk wel 
een stapje terug gaan doen. De rest kan 
allemaal nog jaren mee. 

Waldo is nog wel op naar een assistent 
trainer, die elke training aanwezig is. Het 
liefst zou hij ook op dinsdag een assistent 
hebben. En op donderdag is deze gewoon 
onmisbaar en zou hij het liefste 2 assistenten 
hebben zodat het 2e ook voldoende 
aandacht kan krijgen. Als je met meerdere 
trainers kunt trainen kun je meer aandacht 
besteden aan het individu waardoor de 
spelers beter worden en dus uiteindelijk het 
team ook. Hier is voor Vessem nog winst te 
bereiken. Maar hij weet ook, dat Vessem 
een gewone dorpsclub is en het moet 
hebben van vrijwilligers. Hij is dus al blij, dat 
hij kan beschikken over Henri en Rob als 
assistent trainers. Henri is mede belangrijk 
door zijn humor waardoor hij een bepaalde 
ontspannenheid in de groep brengt.  Waldo 
vindt wel, dat het bestuur er alles aan doet 
om Waldo zich thuis te laten voelen. Als hij 
iets wil denkt het bestuur echt goed mee. 
Vooral met Hans van Diessen heeft hij een 
goed contact. 

Waldo voelt zich heel erg thuis bij de 
vereniging. Het voelt echt als familie. 
Hijzelf zou graag nog een jaar of zelfs nog 
langer door willen met dit team. Want 
er zit echt nog veel rek in.  Waldo weet 
alleen niet of de vereniging al klaar is 
voor de 3e klasse.  Hij denkt wel, mocht 
het eerste promoveren dat de groep 
daar heel veel van op zal steken. Hij zelf 
denkt, dat het incidenteel kan. Tevreden 
zijn met handhaving is in ieder geval geen 
doel meer.  Een nadeel van de 3e klasse 
is, dat Waldo hier zijn papieren niet voor 
heeft. Deze zal hij waarschijnlijk ook niet 
gaan halen, omdat dit niet of moeilijk te 
combineren is met zijn eigen bedrijf.  Hijzelf 
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heeft dus ook niet het doel om nog veel 
hoger te gaan trainen. Hij wil vooral een 
team hebben, dat leuk en attractief voetbal 
kan en wil spelen. Hiermee zit hij bij Vessem 
volgens hem op de juiste plek en hoeft hij 
voorlopig ook nog niet weg!

Wij wensen Waldo en zijn mannen in de 
loop van de competitie nog veel succes 
en wij hopen natuurlijk ook nog op een 
mooi feestje op het einde van het seizoen. 
Wellicht wel met een periode titel als het zo 
door gaat. 

De groeten,

Gijs en Rob

Ook in het seizoen 2018-2019 zal Waldo van den Besselaar trainer van ‘t eerste blijven. Op 
deze foto worden de handtekeningen gezet voor zijn verdiende contractverlenging
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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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Midden december, sinterklaasavond net 
achter de rug, uitkijkend naar de volgende 
feestdagen en wat hopelijk een witte kerst 
zal worden. Luisterend naar het onlangs 
uitgebrachte album van Justin Bieber ben 
ik me mentaal voor aan het bereiden op 
de avond die nog moet komen. Afvragend 
of het een enerverende avond zal worden 
of zullen we over enkele uren van een 
koude kermis thuiskomen. Koud wordt het 
sowieso aangezien het kwik 2°C aangeeft, 
het hemelwater rijkelijk vloeit en we zo 
richting	de	kantine	zullen	moeten	fietsen.		
Enkele maanden geleden werd er 
poolshoogte genomen in de kantine van 
de plaatselijke voetbalclub uit Wintelre. 
Deze avond was goed bevallen onder deze 
redactieleden en een nieuwe column was 
geboren. Waarom niet meerdere kantines 
bezoeken om zo niet alleen de sfeer in 
Wintelre en Vessem te proeven, maar ook 
daarbuiten. Het is me afgelopen maand 
namelijk duidelijk geworden dat de wereld 
groter is dan Vessem. Kijk ook eens 10 of 
zelfs 20 kilometer buiten je comfortzone! 
Tijdens de laatste vergadering van ‘t 
Loeierke is dus besloten om een vervolg 
te geven aan een goedverzorgde avond 

in de kantine van VV DEES. Vanavond is 
de volgende voetbalclub uit de buurt de 
uitverkorene om enkele redactieleden van 
‘t Loeierke te mogen ontvangen.  

Inmiddels	ben	ik	op	de	fiets	gestapt	op	weg	
naar Hans om hierna de weg te vervolgen 
naar	 het	 onbekende.	 Hard	 fietsend	 door	
de regen begin ik me af te vragen waar 
we vanavond aan beginnen. Een duiveltje 
op mijn schouder stelt me vragen; is het 
dit allemaal wel waard? Waarom blijf ik 
niet gewoon lekker thuis? Op mijn andere 
schouder verteld me iemand; ‘In Wintelre 
was het schijnbaar supergezellig, dat 
kan het vanavond ook weer worden’ en 
‘verbreed je horizon en ga de wijde wereld 
in’. Aangekomen bij Hans trek ik mijn natte 
jas	 uit	 en	 vraag	 ik	 of	 hij	 een	 kopje	 koffie	
voor me wil zetten. Lachend als een boer 
met kiespijn lacht hij me uit, wetend dat hij 
dit ook moet gaan doorstaan over enkele 
minuten.

De volgende voetbalverenging die ons 
mag ontvangen is net zoals Wintelre ook 
lid van de acht zaligheden; Knegsel. We 
vragen onszelf hard op af wat we vanavond 

Wanneer doen we het 
weer? 
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kunnen verwachten. Beiden hebben 
we van tevoren bij onze werkgever al 
aangeven dat we morgen waarschijnlijk in 
een minder fysieke gesteldheid keren. Na 
toelichting van wat we vanavond van plan 
zijn wordt hier uiteraard geen discussie 
van gemaakt. Terwijl Hans twee koppen 
koffie	 op	 tafel	 zet	 vraag	 ik	 of	 hij	 er	 wat	
misschien	 wat	 fingerfood	 bij	 heeft	 voor	
de kleine maag. Direct wordt er vol glorie 
verteld over het bezoek bij onze rivalen uit 
Wintelre. Daar werd er niet bezuinigd op 
nootjes en werden er zelfs snacks uit de 
frituur voorgeschoteld. Er zullen thuis dus 
geen onnodige kosten gemaakt worden in 
huize Couwenberg.  

Kijkend naar buiten zien we nog steeds dat 
het nog steeds katten en honden regent. 
Na gebruik te maken van verscheidene 
handige apps op onze smartphone wordt 
er besloten om het vertrek richting Knegsel 
nog even uit te stellen om zo de weergoden 
te slim af te zijn. Net zoals velen vinden wij 
wachten één van de grootste ergernissen 
die er bestaat in deze wereld. Wat doet 
een verstandig mens wanneer je moet 
wachten?	 Juist,	 je	 gaat	 afleiding	 zoeken.	
Twee nuchtere brabantse jongvolwassenen 
doen	 dat	 met	 een	 flesje	 bier.	 Gelukkig	 is	
Hans thuis goed bevoorraad en geeft me 
een heerlijk speciaalbiertje uit zijn collectie; 
de Lowlander White Ale. Dit biertje is zeker 
een aanrader. Deze Lowlander heeft alle 
aroma’s wat je van een witbier verwacht en 
het voelt alsof er een engeltje over je tong 
piest. Kortom het is een zeer smakelijke 
dorstlesser tijdens regenachtige dagen.  

Na enkele biertjes genuttigd te hebben 
stopt het met regenen en kunnen we 
eindelijk op weg richting sportcomplex De 
Breemakker. Gelukkig zijn deze leden van 
Vessem 2 niet op ons achterhoofd gevallen 
en besluiten we vooraf eens te controleren 
of de trainingen in Knegsel uberhaupt 
wel doorgaan deze avond. Tot ons grote 
verdriet lijken we de banden van onze 
fiets	voor	niets	opgepompt	te	hebben.	De	
veldcommissie van de Knegselse Boys heeft 
besloten om alle trainingen af te lassen 
en de heilige mat van De Breemakker te 
sparen. In tegenstelling tot het gras op de 
Lille. Net zoals u vinden wij het ontzettend 
jammer dat we deze kans om de sfeer te 
proeven in de kantine van Knegsel hebben 
moeten laten schieten.  

Tweeëneenhalf uur later hebben we 
ieder	 een	 flesje	 of	 vijf	 a	 zes	 speciaalbier,	
een doosje kaasstengels en alsnog wat 
gefrituurde snacks op! Al bij al toch nog 
een geslaagde avond.  

Proost! 

Hans & Twan
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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?
Wat is je favoriete dier?

Profieltje van

Daan van Korven
12-dec-10
Vessem
Martijn van Korven
Linda Dekkers
Rinske,	Sofie	en	Joep
Tobi, Lars en Sem

vessem j09-1
als keeper en op het veld overal wel een 
beetje
Erik Franssen en Paul Coopal
nog nooit, we hebben nog nooit op de 
wagen mogen staan.
Wel bij de dames, dat is toch ook Vessem 
1?
psv
ons mam
Vessem
toby
st. lambertus
Groep 4
rekenen
kiki van hout

hond

Daan van
Korven
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Eet het liefste?
Eet niet graag?
Wat is je favoriete muziek?
Wat zijn je hobby’s naast voetbal?  
Wat is je favoriete website?
Leukste tv-programma?
Domste programma?

Waar ga je het liefste op vakantie en 
waarom? 
Hoe lang kijk je TV per week?
Hoe laat ga je ‘s avond naar bed?
Hoeveel zakgeld krijg je per week?
Wat is je allerliefste wens?
Welk beroep wil je later uitoefenen?
Waaraan heb je een hekel?
Wat is jou favoriete computer spelletje?

Wordt jullie pap nog ooit prins carnaval?
Wat vind je van Damesvoetbal?

Denk je dat je een betere voetballer dan 
papa of mama wordt?

Wat vind je ervan dat DEES en VV Vessem 
gedeeltelijk 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?

friet
spruitjes
partyfriex
spelen
youtube
checkpoint
spamgas

weet ik echt nie

14 uur
rond 19.00uur
genoeg
mag ik niet zeggen
voetballer
stukjes schrijven  en opruimen
fifa	14

nee
niks aan.

als papa zeker, mama speelt al in t eerste.

weet ik nog niet

computer
winnen
kermis
in de winter binnen /zomer buiten.

da weet ik niet

leuk verders niks veranderen
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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

O17-1 9 24 2.67 53 15 38

O11-2 9 22 2.44 61 20 41

O19-1 9 17 1.89 25 17 8

O13-1 9 16 1.78 24 20 4

O17-2 9 13 1.44 20 26 -6

O11-1 9 12 1.33 33 33 0 

O15-1 10 7 0.70 18 48 -30

O9-1 11 7 0.64 34 101 -67

O15-2 11 6 0.55 29 92 -63

O13-2 10 4 0.40 10 66 -56

O11-3 11 3 0.27 13 110 -97

‘De SUPERCUP’
Jeugd - Clubcompetitie 2017-2018

TUSSENSTAND 
SUPERCUP
 SEIZOEN
2017-2018

SPONSOR:
Super Service

Henst

STAND BIJGEWERKT t/m de winterstop
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PRIKBORD

5 + 6 januari 2018
PENALTY KING

De Rosdoek 
Wintelre

2e kerstdagKerswandelingVanaf 13:00 uur  kantine v.v. Vessem

31 december
Oliebollen
toernooi

26 januari 2018
BIERPROEVERIJ

20:00 uur
Kantine v.v. Vessem
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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



‘ t  Loeierke
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Oh, Johan van Riet

vort echt verliefd?

Ja, hij is alseen blok voor haar gevallen!





‘t Loeierke goes 
around the world!

Buikheide


