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Tjonge jonge wat vliegt de tijd……….. en 
dan is het al weer Carnaval. Alweer een 
jaar geleden dat Prins Humberto met zijn 
Adjudant Smile de scepter zwaaide over 
Struifdonk! Vooraf werd door vele toch 
wel enigszins gevreesd voor een kleine 
blamage tijdens die Carnavalsdagen. 
Daar er in de aanloop naar Carnaval toch 
wel enige haarscheurtjes in de fysieke 
gesteldheid van beide, toch wel op 
leeftijd zijnde, heren begon te komen. 
Waardoor de heren toch regelmatig 
naar allerlei paardenmiddeltjes moesten 
grijpen en iets meer gedwongen 
bedtijd moesten nemen. Dit omdat het 
voorprogramma toch iets zwaarder 
bleek te zijn dan vooraf bedacht. Maar 
eenmaal aan de dagen begonnen ging 
alles	 in	 een	 flow	 en	 moest	 menig	 jong	
raadslid toch het onderspit delven 
tegen	 deze	 opvallend	 fitte	 oudjes.	 Als	
kers op de taart boekten zij met hun 
team ook nog eens een historische zege 
op dinsdagochtend in de kantine van 
onze plaatselijke VV! Deze zege kwam 
uiteindelijk helaas wel tot stand door een 
cruciale telfout van de wedstrijdleiding, 
maar was daarom niet minder verdiend. 
Mannen daarom vanuit ’t Loeierke 

nogmaals van harte  gefeliciteerd met 
jullie welverdiende overwinning op deze 
memorabele dinsdagochtend!!

Zoals verwacht hebben Humberto en 
Smile hun ogen en oren goed de kost 
gegeven in hun zoektocht naar een 
nieuwe Prins. Rekening houdend met 
de fysieke belasting die zo’n Carnaval 
met zich meebrengt hebben ze dan ook 
een voor iedereen begrijpelijke keuze 
gemaakt, door iemand te zoeken die een 
heel stuk jonger is en vooral een oneindig 
groot uithoudingsvermogen heeft. En ja, 
dan blijft er (achteraf gezien natuurlijk) 
maar één man over………WP!! Na 
Harrie Soetens (Janus zoon) toch wel de 
bekendste mens van Vessem denk ik. Als 
iemand heel toevallig ooit in zijn winkel 
geweest is kan het u niet zijn ontgaan 
dat die verschijning achter de kassa toch 
wel een uitzonderlijk Charismatische 
man is met een enthousiasme waar 
geen einde aan lijkt te komen. Als hij 
dit enthousiasme ook ten tonele kan 
brengen in zijn nieuwe functie bij de 
Carnavalsvereniging dan ga er maar 
vanuit dat dit een Carnaval gaat worden 
die vele van ons als een van de meest 
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bijzondere ooit zullen bestempelen. Prins 
Wee Pee en Adjudant Zèn Moat zullen 
u zeker een Suuupèrrrrrrrrrr Carnaval 
bezorgen.

Omdat WP en René toch wel zeer nauwe 
banden onderhouden met de mooiste 
vereniging van Vessem e.o., kan een 
interview in dit blad zeker niet ontbreken. 
Daarom zijn onze redactieleden Rob en 
Johan er op een gure woensdagavond in 
Februari op uit getrokken om deze heren 
eens stevig aan de tand te voelen, en 
hebben ze proberen te achterhalen wat 
deze Carnaval toch zoveel specialer moet 
gaan maken dan alle voorgaande edities?! 

Natuurlijk ook alle aandacht voor Clubicoon 
Arie Schriders in deze editie. “There’s 
only one Mister VV Vessem”!! Buiten alle 
onderscheidingen, benoemingen ed. die 
Arie de afgelopen weken meer dan terecht 
heeft mogen ontvangen. Heeft Arie ook de 
eer dat er zelfs twee personen binnen onze 
vereniging en naasten kennissenkring zich 
geroepen voelden een stuk te schrijven 
over de mooie receptie die Arie voor zijn 
50-jarig lidmaatschap van de club heeft 
gekregen.

Verder hebben we natuurlijk ook nog de 
vaste rubrieken. Zo is daar onze voorzitter 
die een korte samenvatting geeft van 
de uitslag van de enquête, en daarmee 
aangeeft dat er wel degelijk iets mee 
gedaan wordt en het belang hiervan nog 
maar eens benoemd. ’t Knuppeltje is deze 
keer geschreven door de bedenker van de 
naam “’t Loeierke”, maar ja ook bij deze 
persoon begin ik echt te twijfelen of hij wel 
enig verstand van voetbal heeft als ik zijn 

antwoord bekijk op de vraag welke speler 
hij graag terug zou willen zien in Vessem1?!. 
De jeugd kom deze keer ook ruimschoots 
aan bod. Zo is daar een interview 
afgenomen door Gijs bij twee spelers 
uit het nu al legendarische jeugdteam, 
dat de boeken in gaat als het eerste 
kampioensteam van de combinatie 
Vessem/Dees.	 Het	 Jeugdprofieltje	 wordt	
gevuld door Cas de Laat die hoopt dat hij 
ooit ook nog eens Prins Carnaval mag zijn, 
en daarmee in de voetsporen van vaders 
zal treden. Sven zet zijn vraagtekens bij 
de inzet van de VAR, en we hebben een 
gastschrijver die een mooi stukske heeft 
geschreven over de een bizarre wedstrijd 
van ons vaandelteam. Maar als ik me niet 
vergis hebben ze er inmiddels alweer zo 
eentje gehad.

Verder wens ik Prins Wee Pee - Adjudant 
Zèn Moat en hun gevolg een geweldige 
Carnaval toe en tot dinsdagochtend in 
de kantine waar we weer een spetterend 
spektakel kunnen verwachten!

Voor nu, prettige Carnavalsdagen, 
geweldig veel leesplezier en vergeet 
vooral niet te genieten!
 
Alaaf, Halleeejkes en unne dikke merci,

Erwin
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Voor al uw:
BROOD
EN
BANKET

Bakkerij
HENST
Wilhelminalaan 7
Vessem - Tel. 0497-591272

De Echte Warme Bakker!

Bij inlevering van 
€ 300,- aan kassabonnen

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

Mensen vragen me soms; “Hoe gaat het 
bij jullie in de club?” Om daar een objectief 
antwoord	op	te	geven	zou	het	fijn	zijn	als	
ik mijn gevoel zou kunnen onderbouwen 
met het gevoel van de leden. En dat kan 
ik. We hebben namelijk onze jaarlijkse 
enquête. In de winterstop krijgen we al 
weer voor het 3e jaar de resultaten binnen. 
Dit jaar hebben maar liefst 165 personen 
de vragenlijst ingevuld. Dank daarvoor. De 
enquête is opgebouwd uit 4 onderdelen, 
met 4 vragen per onderdeel.

1.       Communicatie
2.       Sfeer en sportiviteit
3.       Organisatie
4.       Accommodatie/faciliteiten

Daarnaast vragen we iedereen ook om de 
club een algemeen cijfer te geven.  In 2016 
was dit een 7,82, in 2017 was dit 8,0 en in 
2018 is dit 7,85. Cijfers zijn altijd relatief, 
maar ik denk dat we met zijn allen trots 
kunnen zijn met dit hoge cijfer. Als we 
de wijzigingen ten opzichte van een jaar 

eerder wat dieper analyseren zien we dat 
er niet zo heel veel verschuivingen zijn.

Wat scoorde minder?   
Communicatie en website

Wat scoorde gelijk?       
Sfeer en sportiviteit/ Omgang met de 
vrijwilligers/ faciliteiten

Wat scoorde beter?       
Begeleiding jeugd en de samenwerking 
met DEES.
 
Verder zijn we als club weer een erelid 
rijker. Sinds de oprichting van de club in 
1935 is dit de 4e persoon die het predicaat 
“erelid” mag gebruiken.  Deze persoon, 
betiteld door niemand minder dan Mister 
Ajax Sjaak Swart als Mister Vessem is 
natuurlijk Arie. Zijn achternaam noemen is 
overbodig. Als ik zou moeten beschrijven 
wat Arie allemaal voor de club doet, zou 
de uitgave van dit Loeierke dikker zijn dan 
de kerstuitgave. Dat gaan we natuurlijk 
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niet doen. Wat ik er nog over kwijt wil is dat 
we met zijn allen Arie een mooie receptie 
hebben kunnen aanbieden. De titels, 50 
jaar lid, lid van verdienste van de KNVB ( 
de hoogste amateuronderscheiding die 
er bestaat), Mister Vessem, Ere lid van VV 
Vessem en het terras wat omgedoopt is 
tot Mister Vessem Arie Schriders plaza, zijn 
dik en dik verdiend. Het was niet alleen een 
eer om de receptie te mogen organiseren, 
maar het was ook heel leuk om te doen.

Na een aantal afgelastingen rolt de bal 
gelukkig weer. Iedereen veel plezier met 
de 2e helft van het seizoen.
 
Namens het bestuur                                                                           
Frans Maas 
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Op vrijdag 1 februari 2019 was het precies 50 
jaar geleden dat Arie Schriders lid werd van 
Voetbalvereniging Vessem. Dit heuglijke feit 
werd groots gevierd in kantine De Loeier 
op sportpark De Lille. Arie is niet alleen lid, 
hij is ook vrijwilliger bij de club. En dat al 
42 jaar lang in verschillende functies. Een 
kleine greep uit de functies: Jeugdleider, 
wedstrijdsecretaris, scheidsrechter, 
secretaris en bezorger van clubblad ’t 
Loeierke. Hij is elke donderdag, vrijdag, 
zaterdag en zondag op sportpark De Lille 
te vinden en dat al heel veel jaren. 

Arie werd vrijdag rond 18:30 uur in een 
Koninklijke Bus thuis opgehaald. In de bus 
zaten de spelers van O13-1, die een erehaag 
voor Arie vormden toen hij De Loeier 
binnenging. Eenmaal binnen werd Arie 
door alle aanwezigen gefeliciteerd. Een 
grote rij buiten de deur verraadde dat de 
receptie drukbezocht ging worden. 

Na	het	feliciteren	werd	een	aantal	filmpjes	
getoond op de grote schermen. Er waren 
beelden te zien van een jonge Arie en hij 

werd toegesproken door hem dierbare 
mensen. De heer Van de Kimmenade van 
de KNVB kwam het podium op en had

Arie Schriders 
benoemd tot erelid!
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mooie woorden voor Arie. Aan het einde 
van de speech werd Arie benoemd tot 
lid van verdienste van de KNVB, een zeer 
hoge onderscheiding die de KNVB alleen 
toekent aan mensen die zich tientallen 
jaren voor het voetbal inzetten. 

Daarna was het de beurt aan Frans Maas, 
voorzitter VV Vessem, om Arie op het 
podium in het zonnetje te zetten. Na 
een mooi verhaal over hoe jeugdleden 
opkijken tegen Arie en de impact die Arie 
op de hele vereniging heeft, werd Arie 
benoemd tot erelid van Voetbal Vereniging 
Vessem! Zichtbaar geroerd nam Arie het 
bijbehorende applaus van alle aanwezigen 
in ontvangst. Met Arie heeft VV Vessem 
in totaal 5 ereleden waarvan er nog 2 
(inclusief Arie) in leven zijn. 

Het	 “officiële”	 gedeelte	 werd	 afgesloten	
door Mr. Ajax Sjaak Swart, die Ajax-
supporter Arie toesprak via de grote 
schermen. De vrienden van Arie hadden 
een mooi lied gemaakt en voerden dat in 
gepaste feestkleding uit op het podium. 
Ze kregen het publiek zelfs zover dat 
enthousiast werd meegezongen! 

Het feest ging hierna volop door en het 
was nog lang onrustig in De Loeier! 

Arie, nogmaals gefeliciteerd met je zeer 
terechte benoemingen en natuurlijk het 
50-jarig lidmaatschap van VV Vessem! 
We hopen je nog vele jaren te zien op 
sportpark De Lille! 
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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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ARIE 50 JAAR LID EN IN 
HET ZONNETJE GEZET

Arie werd opgehaald op de Kerkberg 
met een oude bus van Verkooijen met 
buschauffeur	 Twan	 en	 de	 jeugd	 van	 VV	
Vessem. Aangekomen op sportpark de Lille 
stonden zijn zussen en broer met aanhang, 
neven en  nichten met aanhang, zijn 
collega’s, zijn AJAX maten en leden van VV 
Vessem hem op te wachten. In een erehaag 
werd ´ie´ naar de kantine geleid. Daar werd 
hij door alle aanwezigen gefeliciteerd en 
kon de feestpartij beginnen.

Na mooie woorden van Ted Blox werden 
er	 nog	 leuke	 filmpjes	 gedraaid.	 De	 eerste	
was van zijn buurman (golfer) Kees Henst. 
Hij was een en al lof over Arie en heeft 
prettig met hem samengewerkt toen hij in 
het bestuur zat. ´Er was meestal licht aan in 
zijn kantoor maar dat wil niet zeggen dat er 
altijd gewerkt werd want bij de gemeente 
brandt het licht ook altijd en ik weet niet of 
daar gewerkt wordt´!!

De afgevaardigde van de KNVB Ad van 
Kemenade kwam nog aan het woord en 
was ook erg positief en Arie werd nog 
gehuldigd als lid van verdienste, die niet 
veel mensen krijgen opgespeld. Ook had de 
voorzitter Frans Maas nog mooie woorden 

en werd Arie benoemd tot erelid van VV 
Vessem. 

Zijn ex ´boerenbruiloft´ kwam ook nog in 
beeld en ze dacht de ware gevonden te 
hebben in Arie om lekker in het weekend te 
gaan	fietsen	maar	daar	had	Arie	ginne	tijd	
voor dus ze had helemaal niks aan hem.
Harrie Timmermans had ook van alles te 
vertellen maar dat was allemaal tegen het 
zere been van Arie want dat ging over de 
kampioenschappen van PSV.

De quiz van ´Doet ´ie´ t of doet ´ie´ t niet´ 
van dat shirtje van PSV of ´ie´ dat aan zou 
trekken, wist ik in ieder geval meteen, 
ik deed mee en zei ´zet alles maar in op 
nee´en dat klopte. Arie zei ́ absoluut niet´en 
gooide de deur dicht.

De blonde dame uit Oekraïne daar weet ik 
niet wat ik ervan moet denken maar ze zag 
er goed uit.

Ook heb ik nog wat collega´s gesproken en 
een collega wist niet dat Arie nog een broer 
heeft, dus die wou heel snel met mij op de 
foto. 
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Sjaak Zwart had nog een mooie video 
ingesproken met een sjaaltje van VV 
Vessem om, maar Sjaak bleef toch Mister 
AJAX en Arie Mister Vessem.

Van Jac, Carlo, Cor en Toon de AJAXieden 
heb ik nog wat details gekregen. Als ze 
naar de wedstrijden gingen van AJAX, oa 
Zweden en München, dan snurkte Arie 
nogal ´zagen´. Hij sliep zelfs in de taxi. Ook 
lust Arie geen shoarma en pizza. Arie is ook 
altijd positief en hij weet goed de weg in 
Amsterdam te vinden. 

Op het eind van de receptie kwamen zijn 
vrienden nog een liedje zingen en kreeg Arie 
nog een cadeau, een naambordje met tekst 
´Arie Schriders Plaza Mister VV Vessem´ en 
de avond was nog lang en gezellig.

Arie nogmaals gefeliciteerd. 

Je broertje 
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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



19

‘ t  Loeierke

 



‘ t  Loeierke

20

Op zondag 24 februari vond de eerste techniektraining van 2019 plaats. Op een 
zonovergoten sportpark De Lille kwamen veel jeugdleden bij elkaar om onder leiding van 
Peter van Veldhoven aan hun techniek te werken. Peter ondersteunt vanaf dit seizoen de 
jeugdtrainers bij het trainen van onze jeugdspelers. Het was een mooie training waar de 
kinderen erg enthousiast van zijn geworden! Hieronder wat foto’s van de training.

Nieuws van onze 
jeugdcoördinator!
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Net vur de kerstdoag stond ur plotseling 
nog unne wedstrijd vur Vessem-1 ingepland; 
ZSC-Vessem. 

Daor han ze bij ZSC sowiezo nie op 
gerekend, want die han hul de kantine 
overhoop stan, dus zat er mar 1 ding op; de 
partij in Vessem speule... dus zo doen wut 
dan.

Zelden heb ik Vessem-1 op zunnen druilerige 
dag zo’n geweldige urste helft zien 
speule; ut klopte bekant honder percent. 
Snelle overschakeling van achteruit, goei 
combinaties	 en	 hul	 doelstreffend	 vur	
de goal van de tegenstander, waorbij 
de doelman ut ok nie zo haj op het natte 
veld. Al bij al un geweldige urste helft, 
mee echter 1 minpuntl ut uit de wedstrijd 
schuppe van Roel Sterken. Helaas ontging 
dees d’n arbiter.

In de twidde helft un hul ander bild. Ik kreeg 
d’n indruk da we nou tege westerhofen 
stonne te speule, want zullie knokten z’n 
eige terug in de wedstrijd en alleman zaag 
ut mee leeje oge an, det ut van 5-1 mee de 
rust terugliep nar 5-4 (bibber-debibber). 

ZSC slaagde ur op ut randje ok nog in um un 
5e doelpunt te score......., mer gelukkig was 
ur da een in het eigen doel ! 6-4; tien goals 
en enterteenment ten top (vur de neutrale 
in elk geval). Es ge nog is wilt napraote over 
unne wedstrijd, dan moete dur zo inne 
hebbe; biezonder bizar !!

BOBO

Biezonder Bizar !!
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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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FysioVessem  
Hemelrijk 1 Vessem  

Bertine Peters, Elle Bartels en Nicole der Kinderen 

0497-591145 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAN HOOF
INSTALLATIEBEDRIJF

Jan Smuldersstraat 12
5512 AZ Vessem

Tel. 0497-591253-591463

- Centrale verwarming
- Sanitair + waterleiding         +

riolering
- Zinkwerk + dakwerk
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LLIIEEBBRREEGGTTSS  EELLEEKKTTRROO  
VVEESSSSEEMM  BBVV  

 
     Elektrotechniek    E-mobility      
          
     Telecom / Data-installaties   Zonnepanelen 

  
     Inbraakbeveiliging     Brandbeveiliging 
 
     Centraal stofzuigsystemen   Klimaattechniek 
    

     De Hoefse Weg 25 - 5512 CH Vessem 
     Tel 0497- 592322 - Mobiel 06-53133188 / 06-51367737 
     info@liebregtselektro.nl    www.liebregtselektro.nl  
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Dun Druiloor
van ut joar

10 punten - Frank van Hoof
Heeft afgelopen Dakar zijn debuut gemaakt. Het enigste waar hij verantwoordelijk 
voor was, was de begrenzer voor de snelheid. Echter was dit al teveel gevraagd. Op de 
allereerste wedstrijddag bleek de vrachtwagen maar 100 km/h te gaan op een stuk waar 
veel harder gereden kon en mocht worden. Wat bleek, Frank had de begrenzer er nog 
op laten staan.

8 punten - Ruud Verbaant
Vroeg in de groepsapp van de ouders van de mini’s aan zijn ‘schatje’ of ze zin had om 
vanavond mee sushi te gaan eten. De vraag is nog of hij Mirande bedoelde met zijn 
‘schatje’….

6 punten - Jop de Laat
Dacht na de vrijwilligersavond om 3.30 uur nog een nummertje te gaan maken op de 
Keijenhurkseweg.	Daar	aangekomen	met	zijn	fiets	bleek	dat	Carolijn	al	te	bed	lag	in	huize	
de Laat aan het Groenewoud. Thuis aangekomen bleek Carolijn echter geen ‘zin’ meer 
te hebben.

3 punten - Johan Schoofs
Wilde graag dat de wedstrijd van zondag al op 
zaterdag werd afgelast en stuurde deze niet 
van echt te onderscheiden afgelasting rond op 
de app.
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Voor al uw sportprijzen 
en vaantjes

J. Joosten
Putterstraat 53 - 5512 BL Vessem

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

Geneesmiddelen

Homeopathie

Gezondheidssandalen

Babyartikelen, -voeding, luiers

Huid-haarverzorging

Parfumerie

Haarmode

Byoux

Kaarsen

Foto’s ontwikkelen en afdrukken

Jan Smuldersstraat 5G
5512 AW  Vessem

Van Riet
Metaalbewerking

A. van Riet

Hoefseweg 8 - 5512 CH Vessem
Tel.: 0497-591303
Fax 0497-592188
Postbus 1049 - 5512 ZG Vessem
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1. Wie ben je? Wat zijn je hobby’s? En wat 
doe je zoal in het weekend?
Ik ben René Willems ik maak graag een 
beetje muziek bij d’n drumband en rij in de 
zomer graag een rondje in mijne oldtimer en 
ga daarnaast ook graag een biertje drinken 
mee wat mensen die dat toevallig ook graag 
doen.

2. Wat voor bijdrage lever je aan 
voetbalvereniging Vessem?
Supporter en fan van onze Kris.

3. Wat is je bijnaam en hoe is die ontstaan?
Zover ik weet heb ik die nooit een gehad.

4. Wat bestel je bij de plaatselijke snackbar?
Frikandel speciaal zonder ui en curry en de 
mayonaise ernaast.

5. Wat zit er in je broodtrommel?
Bruine boterham met jong belegen kaas en 
daarover een laagje appelstroop.
Beetje vreemd maar wel lekker.

6. Saus erop of ernaast (en waarom)?
Ernaast is gezonder.

7. Hoe bereid(de) jij jezelf voor met een 
voetbalwedstrijd op het programma?

Kan ik me niet meer herinneren.

8. Seks voor de wedstrijd?
Soms is dat misschien wel een goed idee.

9. Waar krijg je een kick van?
Als Max Verstappen komend seizoen Lewis 
Hamilton op een ronde rijdt.

10. Waaraan heb je een enorme hekel?
Mensen die alles beter weten.

11. Wat is het meest gênante moment uit je 
voetbalcarrière?
Is best lang geleden en kan ik me ook niet 
meer herinneren.

12. Door welke vrouw zou je wel eens 
versierd willen worden en waarom?
Chantal Janzen en dan mag ze best blijven 
slapen.

13. Borsten of billen (en waarom)?
Beide begint ook met en B.

14. Wie is het kleurrijkste lid van onze 
vereniging?
Die zijn er een hoop maar ik noem geen 
namen want ik denk dat ik er anders een 
paar vergeet.

‘t Knuppeltje 2.0
René Willems
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15. Wie is het meest kleurloze lid van onze 
vereniging?
Niemand is kleurloos.

16. Zwarte of felgekleurde 
voetbalschoenen?
Zwarte met stalen neus.

17. Welke speler zou je graag terugzien in 
Vessem 1?
Jos Huybers want die had vroeger van die 
schoenen.

18. Wie is de meest overschatte voetballer 
binnen onze vereniging?
Ken ik niet

19. Wie is de meest onderschatte voetballer 
binnen onze vereniging?
Ook niet

20. Wat vind je van de fusie?
Geslaagde missie.

21. Waarom denk je dat je de eer hebt 
gekregen om de vragenlijst van ’t 
Knuppeltje in te mogen vullen voor ’t 
Loeierke?
Ik denk omdat Bart wilde weten wat ik in 
mijn broodtrommel heb zitten.

22. Wat kan er beter aan de sfeer in de 
kantine en waarom?
Ziet er prima en strak uit.
Mede dankzij onze kleurrijke vrijwilligers.

23. Waar zie jij jezelf over 10 jaar?
Ik zou het niet weten de tijd zal het leren.

24. Aan wie geef je ’t Knuppeltje door? (Lid 
V.V.Vessem)
Ik geef het knuppeltje door aan Bert de Laat 
(de zwarte) want ik wil wel eens weten wat 
vind van vraag 8.
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VARwarrend allemaal
We snakten er bijna allemaal naar. Althans, 
ik wel. Laat ik het gewoon eerlijk toegeven. 
De videoscheidsrechter. Inmiddels beter 
bekend als ‘De VAR’. Als de NOS de moeite 
neemt om het uit te zenden, wil ik nog wel 
eens een hockeywedstrijdje kijken. Daar 
bestaat de VAR al lang. Ik dacht: dit moeten 
we ook hebben in het voetbal. Lekker 
duidelijk. Eerlijk. Geen discussie meer 
mogelijk. 

Ajax - Real
En het kwam er. Sinds dit seizoen heeft de 
VAR zijn intreden gedaan in de eredivisie. 
Na de winterstop volgde de Champions 
League. En vanaf volgend seizoen zal 
ook o.a. de Premier League in Engeland 
volgen. Maar ik moet bekennen: het heeft 
me nog niet overtuigd, die VAR. Het is het 
eigenlijk (nog) nét niet. En dat gevoel werd 
versterkt door de wedstrijd Ajax – Real 
Madrid (op het moment van schrijven nog 
geen week geleden gespeeld). Het zal de 
geschiedenisboeken in gaan als de eerste 
Champions Leaguewedstrijd ooit waar 
ingegrepen wordt door de VAR. Het ging 
om de goal. Wat zeg ik? Dé goal. Dé goal 
die Ajax op voorsprong zette tegen het 
grote Real Madrid. Dé goal waar Courtois 
misgrabbelde.	 Dé	 goal	 waar	 Tagliafico	

vervolgens moeiteloos binnenkopte. Ik ben 
geen Ajacied, maar een Nederlandse club 
op voorsprong in de knock-out fase van de 
CL is natuurlijk altijd goed nieuws.

Ik stel me voor dat in de minuten die volgde 
woorden in de Nederlandse woonkamers 
zijn gebruikt die daar misschien maar 
beter kunnen blijven. Dé goal werd 
afgekeurd. Spelers van Real hadden niet 
geprotesteerd. Er lag niemand op de grond. 
Er was eigenlijk niet zo veel aan de hand. 
Oké, er was contact. Maar dat is voetbal, 
toch? Een contactsport. De VAR besloot 
anders. 1-0 werd weer 0-0 en we weten 
allemaal	hoe	het	afliep.

Discussie over scheidsrechter blijft
Wat ik niet wil doen is de VAR nu gelijk voor 
failliet verklaren. Dat zou te gemakkelijk 
zijn. Want de VAR heeft ons zeker ook 
goede dingen opgeleverd. Ik pak even de 
rode kaart van St. Juste tijdens De Klassieker 
van dit najaar. Voor die overtreding werd in 
eerste instantie geel voor gegeven maar ook 
een Rotterdammer zal toe moeten geven 
dat dat een rode kaart was. Alleen was de 
afgekeurde goal van Ajax niet het enige 
moment waarop menig voetbalsupporter 
zijn twijfels heeft bij een beslissing van de 
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VAR. En dat is natuurlijk niet waarvoor de 
VAR in het leven is geroepen. Een beslissing 
uit Zeist moet gewoon kloppen. En dat is 
op dit moment de vraag. 
De VAR mag op een paar momenten 
ingrijpen: een rode kaart, een penalty of 
als het gaat om een goal bijvoorbeeld. 
Maar niet bij vrije trappen buiten de 16. 
En dat terwijl een vrije trap vanaf een 
meter of 17/18 toch levensgevaarlijk kan 
zijn. Daarnaast gaat de VAR nu elke goal 
twintig keer checken vanuit ik weet niet 
hoeveel verschillende hoeken. Ergens goed 
natuurlijk. Aan de andere kant: als je maar 

lang genoeg zoekt, vind je in 9 van de 10 
gevallen wel iets dat misschien niet mag. 
En dat was het geval bij Ajax – Real. Er is 
eigenlijk weinig aan de hand. Maar als je 
lang genoeg gaat kijken en terugspoelen 
zou die speler inderdaad wel eens in de 
weg kunnen hebben gestaan. De VAR is er 
om grove fouten de corrigeren, niet om te 
mierenneuken.

En het ergste van alles: de discussie over 
beslissingen was nog nooit zo hevig als 
nu. In plaats van over de scheidsrechter, 
gaat het nu over de beslissing van de 
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VAR. Je wordt helemaal gek van het aantal 
voetbaltalkshows die het heeft over 
beslissingen van de VAR. En dat terwijl die 
juist is bedacht om van dit soort discussies af 
te zijn. Het heeft weinig geholpen.

De VAR of de spelregels?
Toch vraag ik me af of de videoscheidsrechter 
het probleem is. Een groot deel van het 
probleem zit ‘m ook in de spelregels. Die zijn 
bij het voetbal nogal… vrij interpreteerbaar. 
Doellijntechnologie werkt prima. Een goal 
is een goal. Die bal is helemaal over de 
lijn of niet. Daar is weinig discussie over 
mogelijk. Maarja…. wat is nou precies 
een scoringskans? Wat is nou precies een 
doorgebroken speler? Als er nog ergens 
een verdwaalde verdediger in de 16 staat, 
is de aanvaller dan doorgebroken? Of had 
die verdediger misschien nog wel bij de bal 

gekund? Wanneer is hands nou echt hands?  
Dit is gewoon deels een grijs gebied. En we 
moeten niet de illusie hebben dat we dat 
oplossen met een VAR. 

En dat brengt mij terug bij het hockey waar 
de VAR prima werkt. Maar de spelregels zijn 
daar anders. Teams kunnen zelf een VAR 
aanvragen. Als ze ongelijk krijgen, verliezen 
ze die mogelijkheid. De tijd staat stil (iets wat 
ze bij het voetbal gisteren nog in moeten 
voeren). En het belangrijkste van alles: de 
regels zijn duidelijk. Er is geen grijs gebied. 
Een bal tegen je lichaam in de cirkel (voor de 
leken: dat is zeg maar de 16-meter van een 
hockeyveld) is een stafcorner. Punt. Of je er 
nou iets aan kunt doen of niet. Het is duidelijk. 
Pas dán heeft een VAR écht zin.

Sven ‘the man’ Trommelen
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De laatste jaren is het niet meer afvragen óf 
prins carnaval lid is van de voetbalvereniging, 
máár wie binnen de vereniging de nieuwe 
prins wordt. Na Huub Soetens en René van 
Diessen zwaaien Willem Pieter Henst (WP) 
en René Swaanen (René) in 2019 de scepter 
over Struifdonk. Wederom twee personen 
die met regelmaat op het sportpark te 
vinden zijn. 

WP is wellicht de meest bekende persoon 
binnen de Vessemse gelederen. Een 
man die gekend is bij jong en oud. Door 
zijn winkel in het centrum, waar hij al 
decennialang bijna dagelijks is te vinden. 
Waar kinderen met hun moeders komen, 
die moeders die vroeger als kind ook met 
hún moeder in dezelfde winkel kwamen. 
Toen nog genaamd Super de Boer. 
Iedereen kent WP als persoon die aanwezig 
is als je hem tegenkomt. Iemand die altijd 
overmatig enthousiast en gedreven is. 
Maar niet iemand die altijd aanwezig is 
als er in Vessem iets te doen is. Dus niet 
iemand die door jan en alleman geraden 
is als nieuwe prins. Hun Kees schijft WP 
jaarlijks op als nieuwe prins en heeft het nu 

dan eindelijk eens bij het juiste eind. René 
is iemand die bij de meeste wat minder 
bekend is. Iedereen weet natuurlijk wel wie 
René Swaanen is, maar voor velen houdt 
het dan ook op. 

Op	woensdagavond	5	februari	fietsten	we	
met	 zijn	 tweeën	 vanuit	 de	 Schijnheilige	
hoek naar de Molenberg. Huize Henst is 
was die avond het toneel waar ’t Loeierke 
onze nieuwe prins en adjudant beter 
hebben leren kennen. 

De vrijdagavond van het gildefeest 
afgelopen juni stond WP op het podium 
met Lijn 7. Huub Soetens en Rene van 
Diessen stonden van een afstand toe te 
kijken en zeiden tegen elkaar: ‘dat wordt 
hem’! WP stond al op hun short-list, maar 
was vanaf dat moment de nummer 1 
gegadigde. Het was echter nog wachten 
tot donderdagmiddag 13 september op een 
app van René aan WP. In eerste instantie 
vond WP zichzelf niet de juiste persoon 
om prins te worden, zoals te lezen is in 
het chatgesprek. Hij is niet iemand die in 
volle zalen graag op het podium staat. 

 

Interview 
Prins Wee Pee en Zèn Moat
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Liever staat hij in het publiek te buurten 
met anderen. Maar het was een once in 
a life time opportunity volgens WP zijn 
naasten en daardoor is hij toch ingegaan 
op het aanbod van Huub en René. Het was 
logisch dat René zijn adjudant zou worden. 
Ze zijn al vrienden vanaf de basisschool, 
zitten in dezelfde vriendengroep en gaan 
met	 regelmaat	 fietsen,	 uiteten	 en	 naar	
concerten. 

Zelf zouden we denken dat WP degene 
is die de trein op gang houdt, maar als 
we René horen is hij degene die ervoor 
zorgt dat aan het einde van de avond 
WP nog steeds aan boord is. René is wat 
rustiger en bedachtzamer terwijl WP wat 
drukker en directer is. Een mix die volgens 
hen de juiste is. Het zijn beide niet echte 
carnavalsvierders zeggen ze zelf. In hun 
jeugd hebben ze altijd 5 a 6 dagen carnaval 
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gevierd. Toen hun vrienden uitvlogen uit 
Vessem werd het rustiger en hebben ze 
carnaval vaak overgeslagen. WP was vaak 
met carnaval enkele dagen op vakantie 
en René was...? Niet bij het carnavals-
gebeuren. In 2018 was de zoon van René 
jeugdprins en heeft hij weer eens mogen 
proeven aan de sfeer, wat hem goed 
bevallen is. In hun beide ogen is carnaval 
5 dagen gas geven en niet zomaar één of 
twee dagen erop uit. 

Dinsdag met carnaval is het op de Lille te 
doen. Dat hoort iedereen te weten! Tot tien 
jaar geleden werd er buiten gevoetbald. 
Een wedstrijd tussen de raad en een mix 
van prominenten.  Afgelopen 10 jaar vindt 
er in de kantine jaarlijks een spectaculair 
spel plaats tussen de carnavalsvereniging 
en de VOKO. Beide kunnen zich echter 
niet voor de geest halen of ze hier ooit bij 
aanwezig zijn geweest. WP denkt van wel. 
Wij van ’t Loeierke stonden met onze oren 
te klapperen bij het horen hiervan. Dat 
er nog mensen zijn van de generatie van 
de prins en adjudant die niet weten hoe 
het eraan toe gaat dinsdags met carnaval 
in de kantine. Hopelijk één van de vele 
gebeurtenissen die ze als leiders van de 
Spekstruiven nooit meer gaan vergeten!
De prinsbekendmaking, zittingsavonden 
en de prinsenreceptie zijn achter de rug. Ze 
hebben geproefd aan de pre-carnaval en 
het evenement zelf staat nog te gebeuren. 
Tijdens de zittingsavonden hebben ze 
ontzettend gelachen en genoten van 
de gezelligheid. WP vond de 3 avonden 
weer van een hoog niveau en heeft de 
eerste tonpraters voor volgend jaar alvast 

geregeld. Lion van Rooij en Tijn Somers 
hebben toegezegd ook komend jaar weer 
een buut te schrijven. 

Onder andere in de Vaesheimer bode stond 
dat ze als cadeau met de prinsenreceptie 
liever een gift hadden voor nieuwe 
kostuums, dan drank, eten etc. Ze stellen 
het op prijs dat hiernaar geluisterd is. Het 
cadeau wat WP van de sponsorcommissie 
had gekregen streelt zijn hart. Tijdens een 
vergadering met de sponsorcommissie 
enkele weken geleden had WP verteld 
dat Mickey Hoogendijk bij hem in de 
Super Service was geweest. Micky, een 
ex van Adam Curry, woont naar het 
schijnt tegenwoordig in Hoogeloon. In de 
vergadering had WP een groots verhaal 
verteld dat Mickey in zijn winkel kwam met 
vieze handen van een grote wortel die ze 
vast heeft gehad. En of WP iets in zijn winkel 
had om haar handen mee schoon te krijgen. 
Nu had hij van zijn sponsorcommissie 
kameraden een gesigneerd boek gekregen 
van Mickey Hoogendijk. 

Komende carnaval moet volgens de prins 
en adjudant nog meer dan ooit een feest 
worden voor jong en oud. Qua muziek 
zit er steeds meer een kloof tussen deze 
twee generaties. Carnavalsmuziek is voor 
de jeugd tegenwoordig wat harder dan de 
hoempe hoempe muziek van vroeger. Dit is 
ook een reden van de nieuwe versie van het 
lied ‘bij ons in Vessem’ 2.0, gezongen door 
de zoon van René, Robin en een kameraad. 
Ze hebben er samen ontzettend veel zin 
in en hopen er met heel Vessem weer een 
onvergetelijk feest va te maken komende 
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carnaval. 

Nu hadden we nog een vraag die 
waarschijnlijk heel Vessem nog aan WP wil 
stellen!

WP, ga je nog vloggen deze carnaval? En 
wie verzint de scripts van je vlogs?

Haha, nou de vlogs die ik bij de Super Service 
houdt worden ter plaatse verzonnen en 
uitgevoerd. In één keer en dan meteen 
goed. De vlog met Piet de Laat heb ik vijf 
keer moeten doen. Een script is nergens 
goed voor. Met de prinsenreceptie heb 
ik mijn eerste vlog als prins gemaakt voor 
de carnavalsvereniging van Hoogeloon. 

Ook	heb	ik	met	de	receptie	een	selfiestick	
cadeau gekregen, dus wie weet wat er nog 
gaat	komen	😉.	Houdt	Facebook	in	de	gaten!
Namens ’t Loeierke wensen we jullie alvast 
een goede carnaval en tot dinsdags in de 
kantine!

Alaaf!
Rob en Johan
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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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11 MEI 2019

V.V.K. € 13,50  /  ENTREE € 16,50
TICKETS ENKEL ONLINE VERKRIJGBAAR VIA
 WWW.DEGOUDENLEEUWVESSEM.NL

AANVANG 20.00 UUR
VOORPROGRAMMA: HUL NEST JANSEN

VAN TE VOREN EEN HAPJE ETEN? 
RESERVEER DAN EEN PLAATSJE IN 
ONS RESTAURANT VIA 0497-591252JAN SMULDERSSTRAAT 24, 5512 AZ  VESSEM

T r i b u t e b A n d
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De eerste seizoenshelft was het eindelijk 
zover, het eerste kampioenselftal van de 
samenwerkende jeugdafdelingen was 
een feit. Het team O-11 1 heeft hiermee 
geschiedenis geschreven, en hoe! Met 
een ongeslagen status van 30 punten uit 
10 wedstrijden en een doelsaldo van en 
77 doelpunten voor en slechts 11 tegen 
is sprake van een terechte kampioen. 
Uiteraard willen we bij deze mijlpaal 
ook stilstaan in ons clubblad. Gijs heeft 
daarom een interview afgenomen met 
twee spelers, te weten Kars Smetsers 
uit Wintelre en Huub van der Heijden 
uit Vessem. Beiden zijn dezelfde vragen 
gesteld en onderstaand kunnen jullie het 
interview lezen. 

Het is TOP om te horen, dat de samenwerking 
in dit elftal en naar we horen ook in de 
andere elftallen zeer goed is en dit tot en 
plezier en uitstekende resultaten leidt. Er 
gaan nog vele kampioenselftallen volgen 
denken we en inmiddels zijn die er ook al 
gekomen (O9-1 en O15-1). Ook jullie namens 
het Loeierke van harte gefeliciteerd.

Interview Kars Smetsers

1. Stel je eens voor? Wie ben je? Hou oud 
ben je? Wie zijn je ouders/broers/zussen?
Ik ben Kars Smetsers, ik ben 10 jaar oud en 
word 21 april 11 jaar. Ik woon in Wintelre 
samen met mijn ouders Joke en Corne 
Smetsers-Leermakers en mijn jongere 
broertje van 8, Ralf Smetsers en hij voetbalt 
natuurlijk ook en dan in de JO9-1.

2. Hoe lang voetbal je al?
Toen ik 5 jaar oud was ben ik begonnen bij vv 
DEES in de mini’s.

3. Ben je al ooit kampioen geworden? 
Voor de allereerste keer ben ik dit jaar 
KAMPIOEN geworden!!!!

4. Je bent als eerste kampioen geworden 
van de samenwerkende jeugdafdeling van 
VV Vessem/VV Dees. Wat is het geheim 
achter dit succes?
Ik voetbal in een team met veel kwaliteiten 
en kinderen die van voetbal houden. We 
zijn fanatiek en willen allemaal heel graag 
winnen.

De eerste kampioenen van de 
samenwerkende jeugdafdeling 

van VV DEES en VV Vessem!
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5. Wie zijn jullie trainers en leiders en wat 
vind je van hun kwaliteiten? 
Mijn trainers zijn op maandag; Gijs 
Leermakers en Teun van der Heijden. Op 
woensdag; Marc Liebregts en papa. Ook zijn 
zij onze leiders. Tja hun kwaliteiten….. dat 
laat ik in het midden 

6. Wat vind je leuk aan de trainingen?
Afwerken op goal vind ik super leuk zo 
ook een partijtje voetballen tegen elkaar. 
Ook moeten we geregeld werken aan onze 
conditie (he Gijs). Dat vinden we niet altijd 
even TOF.

7. Wat zijn de sterke punten in jullie elftal?
Fysiek zijn we enorm sterk en ook de wil om  
te winnen.

8. Wat is je positie en wat zijn je sterke 
punten?
Ik speel in de achterhoede en het liefste als 
Centrale verdediger. Mijn kwaliteiten zijn;
Doorzettingsvermogen, hard schot naar de 
tegenstander blijven kijken.

9. Hoe dacht je van te voren over de 
samenwerking, oftewel had je er zin in 
om met spelers uit je buurdorp te gaan 
voetballen en wat zijn je ervaringen 
hierbij?
Ik had er super veel zin in, vorig jaar al menig 
maal met vv Vessem meegespeeld dus ik ken 
de kinderen al. Een en al positief.

10. Wat is de mooiste goal, die je hebt 
gemaakt?
Thuis tegen Nuenen. Een vrije trap van 
ongeveer 20 meter van de goal. Deze bal 

heb ik in 1 keer over de muur in de rechter 
bovenhoek gekruld.

11. Wie was de moeilijkste tegenstander in 
het kampioensjaar?
ZSC uit Westerhoven, nipte winst 1-2 en 
tegen Riethoven ook nipte winst 1-2

12. Wat heb je dit jaar geleerd en wat wil je 
verder nog leren dan wel verbeteren?
Conditie is danig verbeterd en graag wil 
beter worden in 1 op 1 spel.

13. Was het kampioensfeest zo leuk of nog 
leuker als je van te voren dacht?
Een hele leuke dag. Eerst een dikke 
overwinning van 13-0. We kregen een mooie 
pet en beker en lekkere champagne. Toen 
met onze kleren in de douche. Daarna friet 
eten en een grote ronde op de platte kar 
door Vessem en Wintelre met knetterharde 
muziek.
 
14. Wat vind je van het tenue?
Mooi tenue. Mama vindt de broek wat 
minder…..

15. Wat zijn je verwachtingen voor de 2e 
seizoenshelft?
Zeer moeilijk… elke wedstrijd vol aan de 
bak.

16. Welke tips heb je voor komend seizoen? 
Dit mag op allerlei gebied zijn
Overspelen zal beter moeten worden… en 
dat we blijven strijden en genieten van het 
voetbal.  Soms valt onze concentratie wat 
weg, maar daar zijn we al mee aan de slag. 
Lekker fel blijven voetballen, plezier hebben 
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en beter worden.

17. Wat wil je verder nog kwijt?
Ik hoop dat we nog heel lang met dit team 
bij elkaar mogen blijven en dat we nog vaker 
kampioen mogen worden

Interview Huub van der Heijden

1. Stel je eens voor? Wie ben je? Hou oud 
ben je? Wie zijn je ouders/broers/zussen?
Ik ben Huub van der Heijden. Ik ben 10 jaar. 
Mijn vader is Teun van der Heijden en mijn 
moeder is Saskia van der Heijden. Ik heb nog 
een oudere zus en dat is Lieke. Mijn favoriete 
club is Ajax.

2. Hoe lang voetbal je al?
Dit is mijn vijfde seizoen.

3. Ben je al ooit kampioen geworden? 
Ja, ik ben de tel al bijna kwijt maar volgens 
mij 4 keer. Bij de mini’s, de F-jes en bij de O11.

4. Je bent als eerste kampioen geworden 
van de samenwerkende jeugdafdeling van 
VV Vessem/VV Dees. Wat is het geheim 
achter dit succes?
Goed samenspel, goede conditie en voor 
elkaar willen werken. We hebben een 
goede keeper, goede verdedigers, goede 
middenvelders en goede aanvallers. Eigenlijk 
dus alles wat Ajax ook heeft.

5. Wie zijn jullie trainers en leiders en wat 
vind je van hun kwaliteiten? 
Leiders/trainers: Marc en Corné 
Zij zijn goed in het trainen op afwerken en 
coachen bij de wedstrijden en toernooien.
Trainers: Gijs en ons pap. Zij zijn goed in 
conditie - en positiespel oefeningen. Dat zou 
je niet zeggen als je ze zelf zondags in het 4e 
ziet voetballen

6. Wat vind je leuk aan de trainingen?
Partijtjes en afwerken.

7. Wat zijn de sterke punten in jullie elftal?
Conditie en samenspel.

8. Wat is je positie en wat zijn je sterke 
punten?
Mijn positie is middenveld. Ik speel het liefst 
mid mid. Ik vind mijn sterke punten passing, 
conditie en snelheid.
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9. Hoe dacht je van te voren over de 
samenwerking, oftewel had je er zin in 
om met spelers uit je buurdorp te gaan 
voetballen en wat zijn je ervaringen 
hierbij?
Van tevoren vond ik het niet zo leuk, maar 
nu we samen voetballen is het heel leuk en 
gezellig

10. Wat is de mooiste goal, die je hebt 
gemaakt?
Tegen Bergeijk, vanuit de corner in een keer 
in de goal.

11. Wie was de moeilijkste tegenstander in 
het kampioensjaar?
ZSC

12. Wat heb je dit jaar geleerd en wat wil je 
verder nog leren dan wel verbeteren?
Ik heb beter geleerd om vanuit positie te 
voetballen. Verder zou ik zou nog beter met 
mijn linkerbeen willen schieten.
13. Was het kampioensfeest zo leuk of nog 
leuker als je van te voren dacht?
Nog leuker, omdat we ook nog door Wintelre 
gingen met de platte kar.

14. Wat vind je van het tenue?
Mooi, omdat het mijn lievelingskleuren zijn. 
Maar het mooiste tenue heeft toch Ajax.

15. Wat zijn je verwachtingen voor de 2e 
seizoenshelft?
Veel leren, omdat we nu in de 2e klasse zijn 
ingedeeld

16. Welke tips heb je voor komend seizoen? 
Dit mag op allerlei gebied zijn

Hard blijven trainen en werken. En een 
lolletje op zijn tijd.

17. Wat wil je verder nog kwijt?
Ik vind het leuk dat ik ben gevraagd ben voor 
het interview.



‘ t  Loeierke

48

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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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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drogisterij • huishoud- en cadeauartikelen

fournituren • lectuur en schrijfwaren 

slijterij • speelgoed • wenskaarten • pasfoto’s

 SuperServiceHenst
info@superservicehenst.nl
www.superservicehenst.nl

Wilhelminalaan 5
5512 BJ Vessem

0497 591304
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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 de leukste meisje van jouw 
klas?
Wie zou je het allerliefst ontmoeten, en 
waarom?
Wat is je favoriete dier?

Profieltje van

Cas de Laat
10-jul-08
Veldhoven
Bart de Laat
Kim de Laat-Franken
Teun de Laat
Harold en Semm
JO11-2
keeper of middenveld
Kamiel Lemmens, Mark van Gestel, Stefan 
Walta en keepertrainers Jan , Sven en 
Marijn
volgens mij al wel 4 keer
Heel soms
AJAX
Andre Onana en Mathijs de Ligt
Vessem/DEES
Allemaal
Basisschool Lambertus
7
expressie
?????

Andre Onana en Dylan Haegens

een reuzepanda

Cas de Laat
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Cas de Laat

Eet het liefste?
Eet niet graag?
Wat zou je ‘t liefst veranderd zien bij de 
voetbalclub?  
Wat is je favoriete muziek?
Wat zijn je hobby’s naast voetbal?  
Wat is je favoriete website?
Leukste tv-programma?
Domste programma?
Waar ga je het liefste op vakantie en 
waarom?
 
Hoe lang kijk je TV per week?
Hoe laat ga je ‘s avond naar bed?
Hoeveel zakgeld krijg je per week?
Wat is je allerliefste wens?
Welk beroep wil je later uitoefenen?

Waaraan heb je een hekel?
Wat is jouw favoriete computer spelletje?
Denk jij dat je net als jullie pap ook nog 
ooit Prins Carnaval wordt?

Denk je dat je een betere voetballer dan 
papa wordt?

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

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	met	satesaus	en	kipfingers
stamppot
niets het is een goeie voetbalclub

feestmuziek
drummen
youtube
wie is de mol?
geen
Frankrijk omdat het daar lekker warm is.

Weet niet hoelang, maar best veel denk ik. 
meestal om kwart over 8.
2 euro
Een groot drumtoestel  krijgen.
politieagent

ziek zijn
fortnite en minecraft
ik hoop het wel

dat weet ik niet, maar wel een betere keeper.

Leuk en gezellig!

computer
allebei
carnaval
binnen
om een grappig stemmetje van meester Pieter 
van de drumles

leuk het is zo goed.
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René Willems
Predikant 8

Electrotechniek 5512 BW Vessem

Tel. 06-12648872

   Electrotechnische installaties, 

   datainstallaties en verlichting.

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

O9-1 11 33 3.00 146 16 130

O11-1 10 30 3.00 77 11 66

O15-1 11 30 2.73 105 7 98

O9-2 9 22 2.44 69 36 33

O13-1 8 18 2.25 32 20 12

O19-1 11 22 2.00 43 12 31

O17-1 11 19 1.73 34 17 17

O19-2 11 18 1.64 31 27 4

O11-3 10 16 1.60 51 45 6

O15-2 8 7 0.88 23 30 -7

O13-2 11 7 0.64 14 69 -55

O11-2 11 6 0.55 30 83 -53

‘De SUPERCUP’
Jeugd - Clubcompetitie 2018-2019

TUSSENSTAND 
SUPERCUP
 SEIZOEN
2018-2019

SPONSOR:
Super Service

Henst

STAND BIJGEWERKT t/m 16 februari
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PRIKBORD

5 MAART v.a. 11:11 uur

HORSE 
IN THE HALLWAY

Tip van de maand
GEHAKTBAL uit JUS

28-29-30 JUNI 2019

VOETBALKAMP

Speciaalbier van de tap
 

BRUGSE ZOT

5 MEI
SPONSORLOOP
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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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www.henkvanherk.nl
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Oh, de jaarlijkse 

enquete lag weer op 

de digitale deurmat?

Ja, ik heb ‘uitstekend’ al aangevinkt als beoordeling van ‘t Loeierke!





‘t Loeierke goes 
around the world!

Guatemala


