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We zitten aan de vooravond van het 
volgende grote spektakel wat ons 
voorgeschoteld wordt, ditmaal vanuit 
onze jeugdafdeling en die van onze 
oosterburen. Namelijk de sponsor-
obstacle-run voor een nieuw panna-veld 
op ons toch al zo geweldige sportpark 
aan de Lille. Nadat ik google even om 
advies gevragen heb inzake de ‘obstacle-
run’ kom ik er toch al heel vlug achter dat 
dit toch echt te hoog gegrepen is voor 
iemand van mijn leeftijd en bijbehorende 
‘geweldige’ fysieke gesteldheid…. Maar 
natuurlijk is dit allemaal bedoeld voor de 
ontwikkeling en plezier van onze jeugd. 
Voor de details van dit gebeuren zult u 
verder in dit Loeierke nog voldoende 
worden geïnformeerd en anders kunt u 
de ins en outs van dit spektakel ook op 
de site van onze club vinden. Maar dat u 
dit wederom niet mag missen moge wel 
duidelijk zijn!

Voor degene die zich met enige 
regelmaat in en om de kantine bevind 
kan het niet ontgaan zijn dat de er met 
ingang van dit seizoen buiten de snack 

van de maand ook het speciaal biertje 
van de maand geïntroduceerd is. Nu 
we een enkele maanden verder zijn, is 
wel degelijk gebleken dat menig lid en 
vriend van de club deze actie zeer kan 
waarderen. Vooral op donderdag avond 
is dit duidelijk waar te nemen. Ikzelf ben 
ook	een	groot	 liefhebber	van	(speciaal)	
bier en juich daarom deze zet van de 
kantinecommissie ook enorm toe. 
Misschien is deze hobby van mij ook wel 
de directe oorzaak van mijn hierboven 
vernoemde fysieke gesteldheid, maar 
diverse onderzoeken hebben dit tot op 
heden nog niet kunnen staven. Mocht 
u zichzelf afvragen of dat de keuze van 
zo’n speciaal biertje elke keer zomaar 
uit de mouw geschud wordt, dan 
heeft “VVTL”-er Huub er in zijn stukske 
vanuit de kantinecommissie daar de 
antwoorden op. 

Buiten dit ‘speciale’ moment uit de 
kantine staat er in dit Loeierke een 
geweldig stuk over een speciaal moment 
op onze velden in een wedstrijd van ons 
4e. Zelfs ik kreeg een brok in mijn keel bij 
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het lezen van de ode die Gijs geschreven 
heeft. Mocht je overigens bij het lezen 
van het stuk van Gijs ook het idee krijgen 
om iemand zo een keer in het zonnetje te 
zetten, dan nodigen wij je graag uit om ook 
een stukje te wijden aan die ene voor jou 
zo speciale persoon in een volgende editie 
van dit blad. Een leuke bijkomstigheid 
is dan ook nog eens dat je een speciale 
uitnodiging mag ontvangen voor ons 
volgende	 VVTL	 (Vriend	 van	 ’t	 Loeierke)	
feest, welke zo rond december van dit jaar 
weer plaats zal vinden.

Vorig jaar deed onze voorzitter in ’t 
Loeierke nog een oproep aan de partij 
‘Eersel Samen Anders’, om te investeren 
in de verenigingen. Dat ons clubblad 
inmiddels een prominente positie binnen 
de publieke opinie heeft gekregen blijkt 
wel uit het feit dat de wethouder van 
deze partij kort geleden een bezoek heeft 
gebracht aan ons mooie sportpark. Onze 
voorzitter en penning kijken in ieder geval 
met trots terug op het gesprek wat ze 
hebben gehad. Jeroen neemt jullie weer 
mee in de vorderingen die jeugdcommissie 
elke week weer tracht te bewerkstelligen. 
Overigens halen beiden in hun stukje het 
belang van de vrijwilliger nog maar eens 
aan. Laurens van der Heijden laat zien 
dat er wel degelijk leven is op de velden 
voor de 60-plusser onder ons, en zet de 
‘OldStars’ nog eens in de schijnwerpers! 
Het	jeugdprofieltje	komt	dit	keer	van	Sofie	
van Korven en eigenlijk hadden we het 
antwoord op de vraag, of ze een betere 
voetballer dat papa zal worden, wel aan 
kunnen zien komen…

Verder in dit Loeierke heeft Sven zijn stuk 

dit keer geschreven over het uiteindelijk 
merkwaardige verloop van een wedstrijd 
in de Kempen. Voor wie zich afvraagt hoe 
Johan naar een willekeurig tv-programma 
kijkt moet zeker zijn stukje eens lezen en 
Ted laat zien dat onze vereniging zich ook 
internationaal goed laat gelden en zeer 
behulpzaam is.

Tot zaterdag bij de Obstacle-run!

En voor nu nog 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

We	(	Kevin	van	Helvoort	en	Ikzelf)		hadden	
hoog bezoek van de wethouder van Eersel, 
Léon Kox met gemeente ambtenaar Jorg 
Prins afgelopen 8 April in “De Loeier “.  
De kersverse wethouder wilde “in het 
veld “ zien hoe de diverse verenigingen 
functioneren. Met enige trots konden wij 
vertellen over de ontwikkelingen van de 
afgelopen jaren. De verbouwing en onlangs 
gerealiseerde isolatie van de kantine, de 
hoge score van onze jaarlijkse enquête, de 
samenwerking met de jeugd van DEES, de 
goede	 verstandhouding	 met	 de	 korfbal,	
het stabiele ledenaantal, een enthousiast 
damesvoetbalteam en even enthousiaste 
groep walking footballers, een nieuwe 
regeninstallatie enz. Onze missie oftewel 
onze kapstok werd ook met hen gedeeld;

“Voetbal is genieten voor iedereen. 
Jong, oud, actief, niet actief, jongen, 
meisje en zelfs niet leden. Naast een 
sportieve functie heeft de club ook een 
sociale functie in het dorp, waarbij het 

beleid erop gericht is dat de club voor 
vele inwoners van Vessem een fijne 
uitlaatklep is.”

Dit klonk Kox, die uit de partij ESA 
(Eersel	 Samen	 Anders)	 komt,	 als	 muziek	
in de oren. We namen tevens van de 
gelegenheid gebruik om ook onze 
wensen voor de nabije toekomst te delen. 
Een Pannaveldje, de verfraaiing van de 
buitenkant van de kantine, ledverlichting 
en extra parkeerplaatsen. Wij zijn geen 
arme vereniging, maar deze wensen 
kunnen wij niet allemaal betalen met eigen 
middelen. Steun vanuit de gemeente, 
zoals omringende Kempische gemeenten 
voor hun dorpen ook doen, zou meer dan 
welkom zijn. De boodschap was helder, 
werd genoteerd en meegenomen oa in het 
duurzaamheidsplan wat uitgevoerd wordt 
in 2020.

“Hebben jullie net zoals vele andere 
verenigingen een probleem om aan 
voldoende vrijwilligers te komen?”, was 
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een van de vragen. Nou niet echt was 
hierop ons antwoord. Voorlopig in ieder 
geval niet. Maar dat brengt mij wel tot 
de kern van mijn zorg. Voor een 2 tal 
activiteiten moeten we soms erg ronselen 
om voldoende vrijwilligers te krijgen. 

•Ophalen	van	oud	ijzer	(	4	mei)
•Klaverblad	Pinkster/Forza	toernooi

Beide zijn van cruciaal belang voor onze 
vereniging. Het toernooi natuurlijk vanwege 
de uitstraling van de club en het spelplezier 
van onze leden, maar beide evenementen 
zijn	 ook	 onmisbaar	 om	 onze	 financiële	
huishouding op orde te houden. Vele 
verenigingen om ons heen lossen het tekort 
aan vrijwilligers op door een verplichte 
takenlijst voor de leden te maken. Zover 
willen wij voorlopig niet gaan en hopen dat 
na deze oproep aan jullie allen, dat dit ook 
niet nodig is. Een vereniging als de onze kan 
behoorlijk investeren en tegelijkertijd de 
contributie zeer laag houden, door de inzet 
van vele vrijwilligers. En dat willen we het 
liefst zo houden. Bij het Pinkstertoernooi 
bijvoorbeeld zijn er 80 vrijwilligers nodig. 
Vrijwilligers	 met	 opbouwen/afbreken	 van	
de tent, tentbewaking, medewerker in 
de eettent, scheidsrechters, secretariaat, 
EHBO, tentpersoneel enz.  Ben je het eens 
met de stelling. JA, ik vind dat ook ik een 
steentje kan en moet bijdragen, door te 
helpen met het ophalen van oud ijzer, of 
het helpen met het Pinkstertoernooi, geef 
je	 dan	 op	 bij	 Leon	 van	 der	 Heijden	 (	 oud	
ijzer)	 of	 Bart	 de	 Koning	 (	 het	 toernooi).	
Laat zien dat het veel leuker is om mee te 

werken op basis van vrijwilligheid dan als 
verplichting. De wethouder Kox bedankte 
voor de gastvrijheid en liet weten zei dat we 
een voorbeeld vereniging in de gemeente 
zijn. Laten we dit zo houden!
 
Namens het bestuur                                                                           
Frans	Maas	
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Het kan u niet ontgaan zijn, onze 
vereniging wordt verrijkt met een heus 
pannaveld! Ongetwijfeld heeft u hier al 
over gelezen en zijn er jeugdspelers aan 
de deur geweest met verzoek om hen te 
sponsoren. Iedereen weet inmiddels wat 
een pannaveld is; een kunstgrasveld met 
omheining waarop kleine partijtjes kunnen 
worden gespeeld en de techniek verder 
kan worden ontwikkeld. Uiteraard brengt 
zo’n veld de nodige kosten met zich mee 
en wij waarderen het zeer dat we kunnen 
rekenen op vele gulle sponsoren.

Naast de inbreng van sponsoren zullen ook 
onze jeugdspelers hun steentje bijdragen. 
We willen iedereen uitnodigen om onze 
jeugdspelers aan te komen moedigen 
tijdens de sponsorloop op zaterdag 20 april. 
De jeugdspelers worden om 16:45 verwacht 
op	Sportpark	De	Lille	waar	voorzitter	Frans	
Maas om 17:00 het startsein zal geven. 
Rond 18:00 zal de run ten einde komen 
en zal het totaalbedrag dat opgehaald 
is bekend worden gemaakt. Bovendien 
zullen de prijzen worden verdeeld onder 

de jeugdspelers die het hoogste bedrag 
hebben opgehaald. De te verdelen prijzen 
zijn een Eredivisie tenue naar keuze, 
bezoek aan de wedstrijd MVV – NEC op 
vrijdag 3 mei om 20:00 onder begeleiding 
van niemand minder dan WP Henst en een 
VIP arrangement tijdens de ELE rally. Het 
zal zaterdag voor Pasen nog lang gezellig 
blijven op ons sportpark want om 18:30 
neemt ons vaandelteam het op tegen EMK 
1 en ook zij kunnen alle support gebruiken!
Over enkele weken zal door de klusgroep 
gestart worden met het benodigde 
grondwerk en begin mei zal aangevangen 
worden met het daadwerkelijk realiseren 
van het pannaveld. De realisatie zal 
enkele weken in beslag nemen en wordt 
uitgevoerd door gespecialiseerd bedrijf 
Sports & Playgrass. De grote opening zal 
plaatsvinden tijdens het Pinkstertoernooi 
en wel op zondag 9 juni rond 18:00 waar 
wij sponsoren, jeugdspelers en alle 
belangstellenden van harte welkom heten.
Groeten,

Pannaveldcommissie VV Vessem

Pannaveld
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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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“Zin en onzin van 
Speciaal Bier”

De zin en onzin van de keus die er telkens 
weer gemaakt moet worden welk speciaal 
biertje er op de kaart komt!

De meeste van onze leden denken dat 
dit maar een willekeurige keuze is van de 
kantinecommissie, het tegendeel is waar. 
We zijn alweer gestart met ons 4e speciaal 
bierke, ook de keuze voor de Kwaremont 
is net als voor de andere weloverwogen 
geweest.

Speciaal bier noemen ze niet voor niets 
speciaal bier, dat is geen bier wat je zomaar 
even met de cassis – sinas of chocomel 
mee laat leveren, nee daar wordt over 
nagedacht, daar gaan proefavonden aan 
vooraf, we vragen de mening van de grote 
afnemers in onze kantine, kortom onze 
keuze is ieder keer weer een serieuze zaak .
Het karakter van het speciaal bier moet 
passen bij onze leden die het opdrinken.

We zijn in September 2018 begonnen met 
“Leffe Blond”
Leffe	Blond	heeft	als	karakter	eigenschap,	
soepel	van	smaak	en	licht	bitter	in	de	finish.	
Past precies bij veel leden van onze club, 
beginnen ook altijd fris en soepel aan de 

competitie en op het eind van het seizoen 
vaak verbitterd omdat ze weer geen 
kampioen geworden zijn.

“Hertog Jan Bockbier”
Daarna kwam in November Hertog Jan 
bockbier, de smaak hiervan is, uitgesproken 
en koppig volgens internet, nou wie dit niet 
kan vertalen naar een aantal leden van 
onze club moet toch is meer op dun harde 
weg komen en nog beter, in onze kantine, 
daar zie je wekelijks dat we genoeg leden 
hebben met een uitgesproken mening en 
daarbij nog koppig zijn ook. Hertog Jan is 
tot nu toe het minst verkochte speciaal 
bier wat we op de tap gehad hebben, 
komt misschien ook wel omdat dit bier 
vaak gedronken wordt door mensen met 
een uitgesproken karakter, en net in de 
maanden als het wat kouder is zie je de 
leden met een bepaald karakter niet veel 
op de training op donderdagavond, dus 
vandaar de mindere afname waarschijnlijk.

“Brugse Zot”
Bier met een rijke schuimkraag en een 
fruitige en kruidige aroma.
Veel leden van onze club hebben dit biertje 
met veel smaak en plezier gedronken, 
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inderdaad stond op dit biertje een rijke 
schuimkraag en dat hapt lekker weg. 
Op donderdagavond werd er zelfs meer 
Brugse Zot gedronken dan gewoon bier, of 
dat aan de smaak van het bier lag weten we 
nog niet, in ieder geval hadden sommige 
vaak het glas leeg voordat de schuimkraag 
weg was. Maar ja als je om 24.00 uur weg 
wil zijn en toch even wil genieten van een 
aantal Brugse Zot moet je gas geven, en 
gas geven deden sommige! Bij de 5e of 
6e Brugse Zot moest de muziek vaak wat 
harder gezet worden om boven de steeds 
harder roepende gasten uit te komen.   
Maar dat is wel aan onze barman tevens 
diskjockey Ed toevertrouwd.

“Kwaremont”
De	 fiets	 liefhebbers	 onder	 ons	 leggen	 bij	
dit bier meteen de link met de ronde van 
Vlaanderen, de oude Kwaremont is een 
van de bergen welke beklommen moet 
worden in deze wieler klassieker.  Het 
alcohol percentage van 6,6% is gelijk aan 
het stijgingspercentage van deze berg.

De Kwaremont is een krachtig blond bier, 
de aroma’s zijn van tropisch fruit. Ook 
deze karakter eigenschappen kan je weer 
herleiden naar sommige leden. We hebben 
genoeg leden die veel kracht in hun spel 
gooien, een ander is weer atletischer, 
weinige beheersen het beide. Op moment 
van schrijven bevind ik me op een tropisch 
eiland en kijk naar een Beach volleybal 
wedstrijd, daar zie ik dat er wel mannen en 
nog mooier vrouwen op deze wereld zijn 
die zowel kracht als souplesse uitstralen en 
ook gebruiken. Ik weet niet meer wie deze 

tropische wedstrijd gewonnen had maar 
een paar speelsters kan ik me nog zo voor 
de geest halen, wat een power wat een 
atletisch vermogen, “oogstrelend” 
 
Rest ons nog de vraag met welk speciaal 
biertje sluiten we het seizoen af? Hiervoor 
gaan we met de kantine commissie is goed 
voor zitten en brainstormen. Het moet 
natuurlijk een kampioen zijn in zijn soort 
en als karakter eigenschap een bepaalde 
klasse hebben waarmee we onze spelers 
extra kunnen motiveren om er nog een 
paar weken alles uit te persen om het 
seizoen succesvol af te sluiten.

“Proost”  Huub
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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
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Nieuws van onze 
jeugdcoördinator!

Bekertoernooi
Zo, wat gaat het toch snel, het einde van 
het competitie seizoen 2018-2019 is alweer 
in zicht, de klok is verzet en dit betekent 
dat er ook verschillende jeugdteams door 
de week aan het voetballen zijn. Ook voor 
de beker zijn nog enkele teams actief, J013-
1	 speelt	 aankomende	 week	 de	 ¼	 finale	
thuis tegen Marvilde, de J017-1 is jammer 
genoeg	in	de	½	finale	uitgeschakeld	en	de	
J09-1	 zit	 in	 de	 ½	 finale,	 mooie	 resultaten	
die er zeker voor gezorgd hebben dat we 
vanaf heden al onze teams jaarlijks in gaan 
schrijven voor de Beker strijd.

Na en nog tijdens de competitie gaan we 
met onze teams ook weer deelnemen aan 
de jaarlijks terugkerende toernooien. Mr 
pinkstertoernooi “Bart vd Heijden” wist 
ons recent mede te delen dat het Vessemse 
Pinkstertoernooi helemaal BOM vol zit!! 
Een positieve ontwikkeling, hopelijk lukt 
het onze Wintelrese collega’s ook om hun 
toernooi te vullen en er zo voor de kids 
onvergetelijke dagen van te maken. 

Dit brengt me meteen bij het Pannaveld
Het zal u vast niet ontgaan zijn, de jeugd 
van VV Vessem en VV Dees in actie voor een 
Pannaveld!

Waarschijnlijk weet u het wel maar een 
pannaveld is een kunstgrasveld met 
een omheining, waarin kleine partijen 
gespeeld	kunnen	worden	en	de	jeugd	zijn/
haar techniek verder kan ontwikkelen. 
De Pannaveld Commisie kan dit alles 
realiseren dankzij de vele gulle sponsoren 
en	 wij	 vinden	 dat	 de	 jeugd	 ook	 zijn/haar	
steentje bij moet dragen door middel van 
de Sponsor-Obstacle-Run. Op zaterdag 20 
april 2019 zal de Obstacle Run plaatsvinden 
tussen 17.00-18.00 uur op Sportpark de 
Lille. Komen jullie onze jeugdspelers ook 
aanmoedigen? 

Op 1 Mei starten de werkzaamheden m.b.t. 
het realiseren van het veld, dit zal ongeveer 
2 weken in beslag nemen. Het Pannaveld 
gaat groots geopend worden tijdens het 
Pinkstertoernooi, 9 Juni 18.00 uur. Zorg dat 
u erbij bent! 
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Techniek training
Inmiddels hebben er 2 techniektrainingen 
plaatsgevonden. Deze worden gegeven 
door Peter van Velthoven in samenwerking 
met diverse jeugdtrainers. Bedankt 
jeugdtrainers voor jullie inzet op de 
zondagochtend!

Er nemen meer dan 35 jeugdspelers deel 
aan de techniektrainingen, de laatste 3 
trainingen zullen gaan plaats vinden op 
28 April, 12 mei en 26 mei, aanvang 09.30 
uur. We zullen hierna gaan evalueren en 
proberen om in het nieuwe seizoen de 
trainingen vanaf aanvang seizoen te gaan 
aanbieden, word vervolgd!

Indeling nieuw seizoen 2019-2020
We zijn al druk doende met de nieuwe 
indeling voor het volgende voetbalseizoen. 
Dat is altijd puzzelen, welke kinderen komen 
erbij, wie moet er over naar een andere 
leeftijdsgroep, welke talenten steken er 
boven uit en tegen welke problemen zijn 
we afgelopen seizoen aangelopen. 

Dit jaar zal ook onze technische coördinator 
Peter van Velthoven zich met de indelingen 
bemoeien. Dit op ons verzoek, het doet 
dit bij voetbalclub de Raven en is volledig 
onpartijdig en zijn visie komt overeen met 
de onze. 
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Kent u nog een jeugdspeler die VV Vessem-
VV Dees graag wil komen versterken? 
Wij zien graag nieuwe aanmeldingen 
tegemoet! Ook afmeldingen horen er bij, 
wij verzoeken u vriendelijk het ons tijdig 
te	 laten	weten	 (graag	 voor	 30	April	 2019)	
als uw kind besluit te stoppen met voetbal 
volgend seizoen, dit om te voorkomen dat 
we een team moeten herindelen als er 
spelers uit vallen.

Ik wens jullie de komende weken allemaal 
veel plezier en blijf zoveel mogelijk 
voetballen en bewegen.

Tot ziens op het voetbalveld!
Jeroen Swaanen

P.S Oproep aan onze selectie spelers
Het valt mij op dat er elk seizoen minder 
actieve trainers binnen onze selectie zijn, 
uitzonderingen	daar	gelaten	(Job	en	Bas).	
Misschien iets om eens over na te denken? 
Uiteindelijk heeft de jeugd de toekomst 
en zijn wij met alle trainers, leiders en 
commissies er mee bezig om deze jonge 
gasten zo goed mogelijk op te leiden 
zodat ze jullie teams straks kunnen komen 
versterken. Ook ben ik van mening dat 
onze jonge talenten het leuk zullen vinden 
om door hun plaatselijke idolen te worden 
getraind.
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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 - Peter Rademakers
Enkele weken geleden moest het Nederlands elftal 
op een zondagavond een interland voetballen. 
Peter had deze wedstrijd gekeken in de Gouden 
leeuw en had nog wat lekkere trek toen hij thuis 
kwam. Toevallig had hij een frikadellenbroodje in 
de koelkast, die hij maar op hoefde te warmen 
in de oven. Enkele uren later werd Peter wakker 
op de bank met een akelig brandlucht om hem 
heen. De zaterdag hierop had Peter s’avonds 
feest bij de open dag bij Verkooyen. Een goede 
voorbereiding is het halve werk. Peter had vooraf 
maar wat slaatjes in huis gehaald voor de mogelijke 
aankomende honger.

8 punten - Joris van Dijk
Ging gezellig met de neven huijbers & Huijbers en de 
vriendinnen op vakantie naar Wenen. Slechts een 
paar uur vliegen en ze konden heerlijk zorgeloos 
genieten van het weekendje weg zonder kinderen. 
Het enige waar Joris zich nog even zorgen over 
moest maken was zijn paspoort die maarliefst een 
jaar verlopen was.  Een spoedpapoort laten maken 
bij de gemeente kan binnen een dag geregeld zijn 
maar als je er net achterkomt bij de douane en je 
vlucht vertrekt over een uur wordt dit wel wat 
lastiger. Gelukkig voor hem zijn er op het vliegveld 
hokjes om pasfoto’s te maken en wist de douanier 
via via nog even snel een paspoort te regelen zodat 
Joris, nog altijd de rust zelve, een paar minuten 
voor vertrek het vliegtuig in kon.
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7 punten - Henri Swaans
Henri houdt wel van een dolletje met de scheidsrechter en heeft ook vaak zijn woordje 
klaar over het vrouwelijk schoon. Zo dacht hij ook meteen gepast te antwoorden toen 
de sheidsrechter hem om zijn fotopasje vroeg. “Die stond op het nachtkastje van zijn 
vrouw”. Helaas bleek de opmerking wat minder gepast aangezien de vrouw enkele jaren 
daarvoor was overleden.

6,6 punten - Bart de Koning en Willem van Aaken
De speciaal bier van de maand in de kantine, de Kwaremont, is vernoemd naar de 
bekendste heuvel van de Ronde van Vlaanderen. De Kwaremont heeft een gemiddeld 
stijgingspercentage van 6,6%, ook het alcoholpercentage in het biertje. De eerste 
donderdag dat het bier in de kantine aanwezig was beklommen de hierboven genoemde 
mannen de Kwaremont. Beide vergaten ze deze avond, of was het al een tijdje nacht, de 
tijd EN hun voetbaltas mee naar huis te komen. Niet helemaal gepland maar toch hebben 
ze vrijdagochtend de verloren slaaptijd weer ruimschoots ingehaald.

4 punten - Joep van Wersch
Normaal wil Joep zich wel eens verslapen voor een wedstrijd van het 2e om half 12. Deze 
keer mocht hij uitslapen en dat heeft hij gedaan ook! Wel vervelend voor vaders als die om 
half 3 smiddags buiten het huis staat te roepen en aan te bellen dat er dan niemand open 
doet zodat hij via de buren over de schutting in moet breken in zijn eigen huis. Gelukkig 
was Joep niet geschrokken van de inbraak, hij lag nog heerlijk door te slapen.

3 punten - Robin Hupkens
Het komt niet vaak voor dat een jeugdspeler punten mee pakt in het Loeierke maar 
Robin	krijgt	toch	deze	zeldzame	eer.	Bij	een	wedstrijd	van	Vessem/Dees	O13-1	ging	Robin	
vol enthousiasme naar het voetballen maar kwam er bij het omkleden achter dat zijn 
schoenen niet paste. Volgende keer toch maar de eigen tas meenemen en niet die van 
broer Thomas?

2 punten - Joep van Wersch
Dat Joep niet vies is van een pilsje is algemeen bekend. Dit bleek op zondagochtend in 
de kleedkamer bij Vessem 2 maar weer eens. Joep doet zijn shirt uit en blijkt een of ander 
diamantje in zijn tepel te hebben. Blijkbaar had Joep de avond hiervoor de bier pong 
wedstrijd in D’n Bakker in Hoogeloon gewonnen en kwam van het één het ander…

1 punt - Gijs Leermakers
Tijdens een uitwedstrijd bij Nederwetten was er plotseling paniek in de kleedkamer. Het 
zweet liep gijs over de wangen want hij dacht dat hij die ochtend niet mee zou kunnen 
doen. Nergens kreeg hij zijn scheenbeschermers gevonden. Niet in zijn tas of op de bank 
en ook onder de rest van de spullen lagen ze niet. Gelukkig was de rest van het team wel 
scherp en herinnerenden ze Gijs dat die al zaten waar ze thuis horen... om zijn schenen!
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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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Onze ouderwetse back

Marcelo heet -ie. Van Real. Die rechtsback 
met die hipsterbaard op z’n hoofd, weet je 
wel. Ik word dus altijd onrustig als ik zo’n 
jongen	zie	rennen.	Zo’n	vent	die	als	een	F’je	
zo blij dendert over het veld van hoekvlag 
naar hoekvlag. Veel te snel en handig is met 
de bal met een veel te perfect getimede 
sliding, een bereconditie, een belachelijk 
strakke en met liniaal afgemeten voorzet 
en meerdere tegenstanders in z’n 
broekzak. Een moderne back noemen 
ze z’n vent. Allemaal hartstikke mooi om 
te zien, zo’n moderne back, maar van 
mij mogen moderne back heel snel gaan 
douchen. Begrijp me niet verkeerd, ik ben 
best voor vernieuwing in het voetbal, af 
en toe een nieuwe bal is wel zo prettig. Of 
nieuwe kalklijnen. Nieuwe schoenen ook. 
Maar	 doe	 effe	 normaal	 met	 je	 moderne	
back. Ik wordt al moe als ik naar zo’n vent 
kijk.	Zo’n	irritant	kwispelend	kefhondje	dat	
aan de lijn zit, maar overal bij wil zijn. Hij 
wil verdedigen, maar moet ook voorzetten 
geven. Hij wil slidings maken, maar ook 
slidings ontwijken. De moderne back is zijn 
taak volledig kwijt. Hij rent te veel, moet te 

veel, wil te veel.

Als Marcelo bij ons mee zou doen, zou -ie 
gewoon Niek heten, ouderwets achterin 
aan de zijkant spelen en normaal doen. 
Want	Niek	houdt	niet	van	fratsen.	Fratsen	
zijn te ingewikkeld. Geef Marcel de bal en 
het leer vliegt naar voren, over de zijlijn of 
wordt veilig teruggespeeld naar de keeper. 
Soms te kort, soms te hard, maar altijd met 
de beste bedoelingen en altijd met excuses 
erachteraan. Niek weet namelijk wat -ie 
kan: helemaal niks. Hij is er niet voor het 
voetbal. Hij doet mee omdat ’t zo vreemd 
lijkt als -ie altijd alleen maar aanwezig is 
tijdens de derde helft. Toch kun je op Niek 
bouwen. Kun je van Niek op aan. Tijdens de 
wedstrijd omdat die positie dan is ingevuld. 
En na de wedstrijd omdat Niek dan tickets 
heeft voor een concert. Niek wil dat het 
liefst tijdens de pot al vertellen, maar dan 
is iedereen aan het voetballen. Dus doet 
-ie maar mee. Niek is wat je noemt een 
ouderwetse back.

Niek doet niet aan knijpen, want hij weet 
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niet wat dat is. Niek gaat niet mee naar 
voren, omdat -ie denkt dat -ie niet over 
de middenlijn mag volgens de spelregels 
en Niek geeft als je geluk hebt maar één 
crossbal per pot. Vaak op de grensrechter 
die nietsvermoedend de bal op z’n 
achterhoofd krijgt, als Niek ‘m lekker raakt. 
Soms zaagt Niek een buitenspeler door 
midden. Plaatst -ie zijn voet per ongeluk op 
een scheenbeen of enkel. Maar dat kun je 
‘m niet kwalijk nemen. Niek is namelijk een 
dienende speler die altijd voor iedereen 
klaarstaat. Vaak op de verkeerde plek, vaak 
te laat, vaak traag als dikke stront door een 
verstopt doucheputje, maar dat is allemaal 
oké. Want Niek herstelt zich altijd. Dorst? 
Niek haalt een biertje voor je. Schilder 
nodig? Niek neemt zijn eigen kwasten 
mee. Stomdronken? Niek draagt je. Niek 
is de dragende speler, die klusjesman, 
die steunpilaar van het team in de derde 
helft, die ouderwetse back zonder enig 
balgevoel en zonder enig ritme. Maar ritme 
heeft deze back niet nodig. Ritme is voor 
muzikanten, bij de ouderwetse back heft er 
uberhaupt nooit muziek in gezeten. 

Ik vind modern voetbal maar ingewikkeld. 
Veel te snel. Veel te soepel. Laat ons onze 
antihelden behouden. Zet ze achterin neer 
en heb ze lief. Verzorg ze alsof ze een boom 
zijn in onze achtertuin. In onze klasse hoeft 
achterin geen Alvés te staan. Geen Alba, 
Sandro of Marcelo. Niek volstaat. Gewoon 
Niek. Een back zonder poespas: lelijk, maar 
in zijn puurste vorm. 

Pamper	 ‘m	 daarom.	 Koester	 ‘m.	 Knuffel	
‘m. Spreek lovende worden over je back en 

geef ‘m schouderklopjes. Want voor je ’t 
weet gaat -ie mee naar voren. Dat moeten 
we niet willen. 

Houd toch allemaal je ouderwetse back!

Johan
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OldStars: de ‘sterren’ van 
vroeger weer aan de bal

Iedereen kent ze wel. Het kan je opa zijn, 
je vader of je schoonvader. Ja zelfs je broer 
of zwager. Over het algemeen zijn ze oud 
en grijs. Hebben hun beste tijd wel achter 
de kiezen. Maar oh wee, heb het eens 
over voetbal en de verhalen komen los. 
Vroeger…..! Ja vroeger, maar nu? Nu kun 
je met een aangepaste speelwijze op een 
kleiner veld ook nog uit de voeten hoor 
en wel bij het uit Engeland overgewaaide 
Walking	 Football;	 een	 soort	 voetbal,	
speciaal voor 60-plussers. Centraal staat: in 
beweging zijn en blijven met teamgenoten. 
Nee, geen leeftijdgenoten. Die anderen zijn 
immers ouder. Toch?

In beweging blijven
Het bewegen gaat maar net, merk je. Het 
is niet meer zoals vroeger. De gewrichten 
zijn wat stroever, de botjes wat brozer, 
het lijf doet niet wat de geest wil. Maar het 
is wel vreselijk leuk! Dat voetbalspelletje 
weer spelen. Met aangepaste spelregels 
uiteraard. Speciaal voor die ‘OldStars’. 
Want voetbal is een teamsport. Voetbal 
speel je met kameraden door dik en dun. 
Daarbij geruggesteund door spelregels. 

Regels zoals: gij zult niet rennen of gij zult 
de bal niet boven heuphoogte spelen of gij 
zult geen sliding meer uitvoeren. Dit alles 
ter bescherming van eigen lijf en leden en 
alsook dat van de ander natuurlijk. En dat 
alles ten faveure van gij zult bewegen! Want 
ja, dat moeten wij, oudjes: in beweging 
blijven.

Spelinzicht
Je kan er kleinerend over doen hoor, maar 
doe het maar eens. Speel dat spelletje 
maar eens. Dan kom je er wel achter wat 
spelinzicht inhoudt. Net als in de voeten 
spelen in plaats van in de loop en ga zo maar 
door. Je speelt dan vooral met het hoofd in 
plaats van met de voeten. Toen je jong was, 
ja toen dacht je niet na en rende je achter 
die bal aan. Nu niet meer. Nu moet je de bal 
echt het werk laten doen. Waar het kan. Bij 
de OldStars gaan we het veld op met in het 
achterhoofd ‘plezier hebben’. Winnen dat 
hoort er zeker bij. Maar dat winnen is een 
gevoelsuiting. Je kunt winnen door meer 
doelpunten te maken dan je tegenstander. 
Maar, je kunt óók winnen door plezier in 
het spel te hebben.
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Zelf de sterren van de hemel spelen?
Wil je zelf ook een OldStar worden? Kom 
dan op vrijdagmiddag naar het sportpark. 
Daar wordt het spelletje iedere week 
gespeeld door inmiddels 18 leden. Nu de 
groep inmiddels gestalte heeft gekregen, 
is het tijd voor de broodnodige fun. Dat 
moeten presteren was eens, nu draait het 
om presteren met daarin verwerkt een 
flinke	portie	fun.	Heb	je	plezier,	dan	heb	je	
al gewonnen. Gaan met die banaan.

Laurens van der Heijden
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Tegeltje van de periode
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Zondag 24 maart 2019…… Normaal 
gesproken zomaar een dag in het jaar en 
in de historie van VV Vessem. Echter bij 
nader inzien bleek dit toch een unieke 
dag te zijn. Waarom vraag je als lezer je 
dan af natuurlijk? Je hoeft dit stuk maar 
door te lezen om te weten waarom. Veel 
leesplezier dus alvast.

Ook voor mij als schrijver begon zondag 
24 maart als een gewone zondag. Tja, het 
enige was, dat we als Vessem 4 zijnde 
om 10.00 uur aan mochten treden op ons 
eigen sportpark De Lille tegen Gestel 5. Dit 
duel stond ook wel bekend als de lamme 
tegen de blinde, oftewel de nummer laatst 
tegen	de	nummer	voorlaatst	(wij).	Wellicht	
hadden we dus wel kans op een driepunter 
in eigen huis. Waar we elke week wel 
wat wissels in de opstelling hebben en 
daardoor optimaal gebruik maken van het 
roulatieschema, was dit ook deze zondag 
het geval. Naar het achteraf bleek, was 
er echter wel een wissel die voor een 
historisch moment zorgde. Onze leider 
Toon Olislagers mocht deze zondag in de 
goal plaats nemen vanwege de afwezigheid 
van Ron Huijbers. Dit was de derde keer dit 

seizoen. So far geen historie. 

De wedstrijd, die werd gespeeld onder de 
bezielende leiding van de internationaal 
gelouterde, speciaal uit Engeland 
overgevlogen maar goed leidende half 
VerBritste Vessemnaar D. Somers, liep 
zoals Vessem 4 wenste. Eindelijk konden ze 
laten zien, wat ze in huis hadden. De ene 
mooie aanval na de andere werd op de mat 
gelegd en de ene goal na de andere was 

Oudste doelpuntenmaker 
van VV Vessem



37

‘ t  Loeierke

om de vingers bij af te likken. Dat deden 
de 5 toeschouwers dan ook. Gedurende 
de sportieve wedstrijd kreeg Vessem 4 net 
voor rust een terechte penalty, waar geen 
VAR voor nodig was. Afgesproken was, 
dat Toon deze mocht nemen. Gedurende 
zijn Spaanse draf van grofweg 4 minuten 
naar de penaltystip aan de overkant, Toon 
moest namelijk krap 100 mtr overbruggen, 
keek ik hem aan en dacht ineens aan 
de unieke gebeurtenis, die er aan zou 
komen. Ik bedacht me ineens hoe oud 
Toon is en waarom? Juist, wie weet kwam 
hier de oudste doelpuntenmaker uit de 
historie van VV Vessem aan. Vanalles ging 
er door me heen, zoals; Wie is de oudste 
doelpuntenmaker ooit in het Nederlandse 
betaalde voetbal? Wie is de oudst scorende 
speler van Vessem? Wie is de oudst 
scorende keeper van het betaalde voetbal 
en VV Vessem? Wat eet ik vanavond en 
hoeveel bier drink ik vandaag? Een enorme 
berg Triviant waardige vragen kwamen 
naar boven, maar ook zinloze vragen zoals 
je kunt lezen. 

Maar eerst moest Toon deze penalty, de 
4-1 of zo dacht ik, nog wel verzilveren. Dit 
deed hij koel waarbij hij de keeper van 
Gestel de verkeerde hoek in stuurde en 
verbouwereerd achterliet. Toon kon na het 
in ontvangst nemen van de felicitaties door 
z’n teamgenoten weer in 4 minuten terug 
naar zijn goal in een uitgestrekte draf, met 
halverwege een pirouette van geluk. Hij wist 
zelf echter niet wat voor uniek moment hij 
had geschreven in de geschiedenisboeken 
van VV Vessem. Navraag bij z’n echtgenote 
Annie, die helaas niet aanwezig kon zijn 
bij dit unieke moment, leerde me dat 
Toon toch al 61 jaar is en daarom volgens 

mij de oudst scorende speler en keeper 
van VV Vessem in de historie is geworden. 
Dit weet ik niet zeker maar tot op heden 
heb ik niemand gehoord, die een oudere 
speler/keeper	 kent.	 Wellicht	 dat	 Arie	 hier	
uitsluitstel over kan geven. 

Toon overtreft hiermee diverse bekende 
oud voetballers als een Gijs Nass, die op 
40 jaar en 255 dagen namens VVV wist te 
scoren in de Eredivisie, keeper Rogerio 
Ceni, die namens Sao Paulo de meest 
scorende keeper ter wereld is geworden 
en op 41-jarige leeftijd stopte en de nog 
altijd actief zijnde Japanner Kazuyoshi 
Miura, die op 51-jarige leeftijd nog steeds 
profvoetballer	 is	 bij	 Yokohama	 FC.	 Toon	
heeft	ze	allemaal	overtroffen.	Dus	hoewel	
we 24 maart en daarna er maar amper bij 
stil hebben gestaan, is het toch een unieke 
zondag geweest en ik ga ervan uit, dat Toon 
z’n eigen record misschien nog wel eens uit 
de	boeken	kan	schieten.	Proficiat	dan	ook	
Toon namens Vessem 4 en de redactie van 
’t Loeierke. 

Als einde van dit stuk wil ik eindigen met 
een ode aan Toon, want dat heeft hij wel 
verdiend!
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Ode aan Toon,

Toon, je bent de leider van Vessem 4,
Je bent en blijft dan ook een echt voetbaldier.
Sommige zondagen moet je spelers regelen zoveel je kan,
Maar ondanks die inspanningen bakt Vessem 4 er meestal weinig van.

In noodsituaties pak je letterlijk zelf de handschoen op,
En klapt er dan ook in de goal op 61 jarige leeftijd nog gewoon 
bovenop.
Een afstandsschot stoppen, een voorzet vangen,
Je blijft dan minutenlang in de lucht hangen.

En op zondag 24 maart 2019 was dan ook het moment,
Dat iedereen over tientallen jaren nog steeds kent.
Een penalty werd gegeven en koel ging je achter de bal staan,
Een sierlijke aanloop en de penalty ging erin, in een mooie baan.

Geschiedenis was geschreven door onze Toon,
en ondanks dat uniek moment en je goal blijf je zo gewoon.
Je brengt Vessem 4 een lach en veel plezier,
En daar gaat het om onder het genot van enkele glaasjes bier.

De Strateeg



39

‘ t  Loeierke

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 0497-591252

T r i b u t e b A n d

80%UITVERKOCHT!

- VROLIJK -

PAASEIEREN
ZOEKEN IN DE 

BROUWERIJTUIN
•••••••••••••••••••••••••••

EERSTE PAASDAG (ZONDAG 21 APRIL) 
VAN 11.30 TOT 14.00 UUR

VOLWASSENEN €25,50 P.P.
KINDEREN 4 T/M 12 JAAR €12,50 P.P.

RESERVEER OP TIJD
VIA 0497-591252

••••••••••••••••••••••••••••• SOEPEN •••••••••••••••••••••••••••••

TOMATENSOEP EN ASPERGESOEP

•••••••••••••••••••••••••••••• BROOD ••••••••••••••••••••••••••••••

BIERBROOD, STOKBROOD MET KRUIDENBOTER, 
CROISSANTS EN PAASBROOD

••••••••••••••••••••••••••••••• BELEG •••••••••••••••••••••••••••••••

DIVERSE SOORTEN VLEESWAREN, ZOETWAREN, KAAS, 
RAUWKOSTSALADES, RUNDVLEESSALADE, GEROOKTE 

ZALM, RUNDERCARPACCIO EN EIERSALADE

•••••••••••••••••••••••••••••• WARM ••••••••••••••••••••••••••••••

MINI WORSTENBROODJES, PASTEITJES MET 
KIPPENRAGOUT, RUNDVLEESKROKETTEN, ROEREI MET 

BIESLOOK, GEBAKKEN SPEK EN GEKOOKTE EIEREN

••••••••••••••••••••••••• FRUITMAND •••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••• DRANKEN •••••••••••••••••••••••••••

MELK, JUS D’ORANGE, KOFFIE EN THEE

••••••••••••••••••••••••••••• SOEPEN •••••••••••••••••••••••••••••
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Na 17 wedstrijden gespeeld te hebben is het 
weer eens tijd om te kijken hoe Vessem 1 er 
nu voor staat. De competitie was Vessem 
goed van start gegaan maar heeft nu een 
mindere periode gehad en heeft maar 14 
punten behaald uit de laatste 8 wedstrijden. 
Vessem heeft in deze periode waarschijnlijk 
te veel punten verloren om nog mee te 
kunnen doen voor het kampioenschap. 
Maar met nog 9 wedstrijden te gaan en 
8 verliespunten meer dan Hoogeloon is 
dit niet onmogelijk maar dan zal Vessem 
nagenoeg geen punten meer moeten 
verliezen en zal Hoogeloon de nodige 
punten moeten laten liggen en zal Vessem 
de wedstrijd tegen Hoogeloon zeker 
moeten winnen. Vorig seizoen had na 17 
wedstrijden ook niemand meer verwacht 
dat Vessem op de laatste speeldag nog mee 
zou doen voor het kampioenschap alleen 
was toen de achterstand op de nummer 1 
wel niet zo groot als nu.  
De statistieken na 17 wedstrijden zijn 
nagenoeg gelijk aan die van vorig seizoen.
                                             

Statistieken na 17 competitie wedstrijden:

2017-2018 2018-2019
Gewonnen 9 9
Gelijk 4 5
Verloren 4 3
Punten 31 32
Dpt. voor 29 39
Dpt. tegen 19 22
na 17 wed-
strijden

3e 3e

Eindstand 2e ????

 
Enkele feitjes op een rij na 17 wedstrijden. 
Wist je dat………

- Vessem uit nog geen wedstrijd verloren 
heeft
- Vessem uit nog maar 3 doelpunten tegen 
heeft
- Vessem de meeste doelpunten voor heeft 
(39)
- Jaap er hier 11 en Merijn 8 van hebben 
gemaakt
- Jaap op een gedeelde 4e plaats staat 

Een update van 
Vessem 1
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in de topscorerslijst vierde klasse regio 
Eindhoven 
- Vessem samen met Hoogeloon het beste 
doelsaldo	heeft	(+17)
-	Vessem-ZSC	(6-4)	de	meest	doelpuntrijke	
wedstrijd	was	in	de	vierde	klasse	F
- Vessem nog 3 wedstrijden thuis en 6 
wedstrijden uit speelt
- Vessem 26 mei de laatste competitie 
wedstrijd speelt thuis tegen HMVV
- We dan ook de speler van het jaar bekend 
zullen maken
- We dan ook zullen weten wie de winnaar 
van de Vessem 1 pool geworden is

Dat Vessem uit veel beter heeft gepresteerd 
dan thuis zal voor vele misschien verrassend 
zijn. 

In onderstaande statistieken zie je hier de 
resultaten van en met nog 6 uitwedstrijden 
en 3 thuis zou dit voor Vessem dus nog de 
nodige punten op moeten kunnen leveren.

Statistieken na 17 competitie wedstrijden:

thuis uit
Gewonnen 10 7
Gelijk 4 5
Verloren 3 2
Punten 3 0
Dpt. voor 15 17
Dpt. tegen 21 18
na 17 wed-
strijden

19 3

Vorig seizoen eindigde Vessem op een 2e 

plaats met 50 punten, 2 punten minder dan 
de kampioen Tivoli. Volgens de statistieken 
zal Vessem dit seizoen uitkomen op 
51 punten en dit zal waarschijnlijk niet 
voldoende zijn voor een kampioenschap. 
Wel bestaat dan de mogelijkheid nog om 
nacompetitie te spelen. Dit kan nog als 
volgt. Als Hoogeloon kampioen wordt 
en Vessem 2e eindigt pakt Vessem de 1e 
periodetitel van Hoogeloon. Als Vessem niet 
als 2e eindigt zullen ze de 2e of 3e periode 
moeten pakken. Met nog 3 wedstrijden te 
spelen voor de 2e periode en 1 punt achter 
op Waalre doet Vessem voor deze periode 
zeker nog mee. Stel Hoogeloon pakt ook 
de 2e periode dan gaat deze periode naar 
het team die als 2e eindigt in deze periode. 
Voor de 3e periode moet Vessem nog 6 
wedstrijden spelen. 

Conclusie: De komende 9 wedstrijden zal 
Vessem beter moeten gaan presteren 
als ze nog mee willen doen voor het 
kampioenschap of nacompetitie willen 
spelen.

Peter Rademakers
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Complete woninginrichting
Wij hebben een 

uitgebreid

assortiment

woningstoffering en

zonwering

FRANS SOETENS
WOONSERVICEWINKEL
Jan Smuldersstraat 36 - Vessem - Tel. 0497-591231

www.woonservicewinkel.nl
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Een tijdje geleden kwam Bram Coppens, 
voormalig sterspeler van het roemruchte 
Vessem 3, met de vraag of de voetbalclub 
misschien shirtjes van de jeugd over heeft. 
Hij ging namelijk binnenkort naar Afrika. De 
vorige keer dat hij daar was heeft hij een 
man leren kennen die jonge voetballertjes 
begeleidt. En die jonge voetballertjes 
zouden het fantastisch vinden om in echte 
voetbalshirts te spelen! 

Gezien het feit dat de jeugd van VV Vessem 
sinds dit seizoen volledig is samengegaan 
met die van VV Dees en dat alle teams nieuwe 
shirts met nieuwe kleuren hebben, staan er 
nog wat ouderwetse groen-witte shirts op 
de zolder. De ontwikkelingssamenwerking 
met Dees bevalt goed, dus waarom zou VV 
Vessem niet ook de jeugd van wat verder 
weg vooruit helpen? In Wintelre hebben ze 

Ontwikkelingshulp
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veel	profijt	van	de	hulp	van	hun	veel	hoger	
spelende buurman. Zo wordt voor hen 
de afstand tot het profvoetbal een stuk 
verkleind! Doen we graag. Het blijven toch 
je buren, hè. 

Dus we hebben Bram een tas met shirts 
meegegeven. Vorige week stuurde hij 
foto’s waarop de jeugdspelers met hun 
nieuwe shirts staan te shinen. Deze foto’s 
staan ook op deze pagina’s. Als het goed 
is…. 

Mij viel iets op aan de foto, u ook? OK, 
het is inderdaad een vreemd gezicht dat 
Afrikaanse spelers bij 35 graden spelen in 
shirts met lange mouwen. Maar goed, de 
shirtjes zijn dan ook bedoeld voor gebruik 
in ons Noord-Europese toendra-klimaat. 
Dat bedoel ik niet. Heeft u het veld gezien? 
Nee, ik ook niet!

Ik zie alleen een woestijnachtige rotsgrond 
met een laagje droog dekzand! Erg 
vervelend om op te voetballen voor de 
technisch opgeleide spelers onder ons, 
weet ik uit ervaring… Zo worden Afrikaanse 
talenten al in de kiem gesmoord! Dat kan 
niet de bedoeling zijn. Ik denk graag mee 
in het oplossen van de problemen in de 
wereld, dus ook hiervoor trok ik me 10 
minuten terug in mijn denk-kamertje. Dit 
kamertje kan op slot en er is zelfs een 
fonteintje aanwezig! U kent het wel, een 
schone geest in een schoon lichaam! Na 10 
minuten was het eruit….. uhhh was ík eruit! 
Gras heeft een goede voeding, veel water 
en zon nodig. Zon is geen probleem in 
Afrika, maar water kunnen ze bijvoorbeeld 

beter ergens anders voor gebruiken. Zou er 
een bepaalde grassoort zijn die geen water 
nodig heeft…… Eureka! Kunstgras! 

Hier in Nederland hebben we veel 
sportparken waar kunstgras ligt. Vrij apart 
want gewoon gras doet het prima in ons 
vochtige	 Cfb-klimaat	 (volgens	 Koppen,	
niet	 te	 verwarren	met	 Coppens).	 Genoeg	
water, genoeg zon, genoeg voeding, 
ideaal! Waarom dan toch plastic gras met 
stukjes autoband erin?! Goeie vraag! 

Profclubs willen inmiddels van het kunstgras 
af. Niet in de laatste plaats omdat er steeds 
meer topvoetballers niet naar Nederland 
komen omdat ze niet op kunststof velden 
willen spelen. Dus kunstgras moet eruit! 



‘ t  Loeierke

46

Ik zag laatst op TV een reportage over 
kunstgrasvelden die werden afgevoerd. 
Die worden dus gewoon op een hoop 
gegooid omdat het verwerken van 
kunstgras tot iets anders blijkbaar niet 
meevalt. Resultaat; grote hopen plastic die 
makkelijk vlam vatten. Levensgevaarlijk! 

Ik denk dat het ideaal is om de 
kunstgrasvelden naar Afrika te brengen! 
In Afrika is een kunstgrasveld een mooie 
oplossing want het hoeft niet besproeid te 
worden,	verslindt	geen	voedingsstoffen	en	

het biedt een betere voetbalondergrond 
dan een woestijn. Iedereen blij! 

Zo! Weer een groot probleem in de wereld 
opgelost. 

@Bram, als je de volgende keer naar Afrika 
gaat, wil je dan een paar rollen kunstgras 
meenemen? We zien de foto’s weer 
verschijnen. Dank je wel!

Th. de Bie
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Zo om de paar weken doe ik op Kempen 
FM	 verslag	 van	 de	 amateurwedstrijden	 in	
de Kempen. Dat wil zeggen: verslaggevers 
bellen in en ik hoef alleen maar op het 
juiste	moment	 het	 juiste	 schuifje	 open	 te	
zetten. En als je zo paar uitzendingen hebt 
gedaan, kom je soms bijzondere of rare 
dingen tegen. Bijvoorbeeld: verschillende 
penalty’s & rode kaarten in één wedstrijd, 
Terlo 1 die niet verliest of een wedstrijd bij 
EFC	 die	 doorgaat	 als	 het	 geregend	 heeft.	
Maar het meest opvallende tot nu toe was 
toch wel de wedstrijd van Bladella – V.V. 
Gestel.

Gestaakt
Voor degene die het verhaal niet hebben 
meegekregen zal ik de bizarre situatie 
even schetsen. Op 14 oktober 2018 speelde 
Bladella tegen VV Gestel. Inderdaad, 
het weekend na Vessem kermis. Tijdens 
die wedstrijd kreeg de scheids eerste 
al verschillende opmerkingen van de 
bezoekende ploeg te verwerken. Toen in 
de tweede helft een goal van Gestel werd 
afgekeurd, kreeg de scheids opnieuw 
de nodige scheldwoorden naar zijn 
hoofd geslingerd. Gestel kwam op een 

2-0 voorsprong maar Bladella wist die 
achterstand toch om te buigen tot een 2-2. 
Volgens Gestel werd de laatste goal echter 
gemaakt vanuit een buitenspelpositie. 
Onrust alom, maar helaas heeft Bladel 
(nog)	 niet	 het	 budget	 om	 te	 kunnen	
investeren in een VAR. De scheid vond de 
goal niet buitenspel en keurde de ‘m goed. 
De grensrechter van de bezoekers kon zich 
niet inhouden en besloot zijn vlag richting 
de scheidsrechter te gooien. Dat was voor 
de scheidsrechter de druppel en hij besloot 
de wedstrijd in de 81e minuut te staken.

De tweede wedstrijd
Dit	 is	 al	 een	 verhaal	 op	 zich	 (een	 verhaal	
dat helaas nog veel te veel voorkomt op 
de	 Nederlandse	 amateurvelden).	 Maar	
dit is pas het begin. De scheidsrechter 
besluit namelijk om de wedstrijd die 
dag niet meer te hervatten. De KNVB 
kijkt naar de wedstrijd en besluit dat de 
resterende 9 minuten uitgespeeld worden 
op 11 november. Gestel moet weer vanuit 
Eindhoven richting Bladel komen – al was 
dat misschien ook hun eigen schuld . En 
voor je goed en wel in de wedstrijd zit, is ie 
afgelopen. Sommige liedjes duren lang dan 

Wedstrijd moet twee keer 
overgespeeld worden
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het restantje van de wedstrijd. Als je bij het 
begin van de wedstrijd November Rain van 
Guns N’ Roses op zou zetten, zou je slechts 
vier seconde te kort komen. Bij Telegraph 
Road heb je genoeg tijd om ook de toss, 
het handen geven en het teruglopen naar 
de kleedkamers op te vullen.

Foutje, bedankt
Ahfijn.	Voordat	we	afdwalen.	De	 2-2	bleef	
op het scorebord staan en de nieuwe 
grensrechter hield de vlag deze keer netjes 
in zijn hand. Je zou denken: eind goed, al 
goed. Maar het verhaal is nog niet klaar. 
Want wat bleek: Gestel had een speler 
opgesteld die tijdens de eerste wedstrijd 
gewisseld was. En omdat dit eigenlijk 
minuut	81	t/m	90	zijn	van	de	wedstrijd	van	
14 oktober, had hij dus niet mogen spelen. 
De arbitrage kwam hier pas na de wedstrijd 
achter. Maar de uitslag van de wedstrijd 
telde niet. De wedstrijd moet opnieuw. En 
nu met de juiste spelers. 

Derde keer scheepsrecht
Niet zo heel lang geleden was het dan 
zo ver. Derde keer scheepsrecht. Op 
donderdagavond 11 april, ja, u ziet het 
goed,	zo’n	zeven	(!)	maanden	na	de	eerste	
81 minuten, wordt het restant uitgespeeld. 
Opnieuw moet Gestel naar Bladel rijden 
– en opnieuw kun je zeggen dat dat hun 
eigen schuld is. En waar het in de tweede 
wedstrijd 2-2 bleef, komt Gestel nu na zo’n 
6 minuten op voorsprong. En met een 
speeltijd van 9 minuten… Het lijkt erop 
dat Gestel spekkoper is van het foutief 
opstellen van de speler, maar in de 93e 
minuut krijgt Bladella een penalty. Ik vind 

het sowieso een hele prestatie om het in 
een wedstrijd met een duur van 9 minuten 
meer dan 3 minuten blessuretijd bij elkaar 
te sprokkelen. Gestel vond de penalty niet 
terecht, Bladella klaagt logischerwijs niet. 
De 3-3 komt op het scorebord. Meteen 
na de aftrap vindt de scheids het genoeg 
geweest	en	fluit	af.	Beide	teams	hebben	dus	
alsnog één punt. Net als op 14 oktober van 
het inmiddels vorige jaar. Daarvoor waren 
drie speeldagen nodig en ongetwijfeld een 
hele hoop ellende, geregel en gedoe. Ik 
denk niet dat er snel een wedstrijd komt 
die over dit verhaal heen komt. Hoewel, 
misschien op 26 mei. Want dan mag Bladella 
op bezoek in Gestel. En deze keer voor de 
volle 90 minuten. Hopen we.

Sven ‘the man’ Trommelen
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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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Als je zelf rechts bent is het moeilijk om 
links te zijn. Wat dwars kan, maar dat is toch 
anders. Maar als je maar lang genoeg links 
hoort, ga je links denken. Zou je zeggen 
tenminste. Blijkbaar kan het en gek genoeg 
werkt het ook nog zo. Laatst lag ik als een Al 
Bundy op mijn fauteuil naar Robert Jensen 
te kijken op de televisie. Mijn aandacht 
werkt gewekt door het onderwerp wat 
behandeld werd. ‘Linkse indoctrinatie in 
het onderwijs’. 

Ik lees de krant, ik lees ad.nl, nu.nl, telegraaf.
nl. Ik kijk naar het acht uur journaal, ik kijk 
Veronica inside, DWDD, Pauw en Jinek en 
RTL Z. Daarnaast lees ik ajaxshowtime.com, 
boerenbussines.nl, boerderij.nl. Ook lees ik 
met regelmaat diverse blogs via facebook 
over omgaan met vrouwen, vrijgezel zijn, 
etc. Als een jongen uit de klei, durf ik te 
stellen dat ik redelijk breed geïnteresseerd 
ben.

Zorgen maak ik me over de generatie van 
morgen. Onze kinderen die de toekomst 
hebben. Deze kinders kijken niet verder dan 
facebook, instagram en snapchat. Als je niet 
verder kijkt dan dit, dan durf ik te geloven 

dat je veel geloofd van wat onderwijzers 
tegen je vertellen. Zeker als je 4 jaar 
lang naar eenzelfde HBO of universitaire 
opleiding gaat waar je altijd met dezelfde 
docenten omgaat. In de Show van Robert 
Jensen werd uiteengezet dat het grootste 
deel van de onderwijzers op Nederlandse 
hoge scholen en universiteiten een linkse 
politieke voorkeur heeft. Deze politieke 
voorkeur brengen ze bewust en onbewust 
over op de leerlingen. Als onze kinders 
van morgen heel de dag niets anders dan 
links horen, dan kun je nog zo rechts zijn.. 
je wordt vanzelf links. Als onze kinders dan 
toevallig bij toeval wel eens naar DWDD, 
Zembla of bijvoorbeeld Een Vandaag gaan 
kijken, dan zijn de rapen letterlijk gaar. 

Ook al ben je links of rechts, ik vind het 
allemaal prima. Als je maar weet waarom 
en het kunt onderbouwen. Een voorbeeld. 
Waarom gaat Partij voor de Dieren bepalen 
hoe een melkveehouder zijn koeien moet 
houden? Ik ga een huisart toch ook niet 
uitleggen hoe hij zijn werk moet doen. Ik 
heb er niet voor geleerd, ik weet er weinig 
van, dus ik vertrouw voor de volle 100% op 
de deskundigheid van mijn huisarts. Als ik 

True Colors
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naar Lian de Kuiper ga voor een drankje 
te nuttigen, dan ga ik ook niet zeggen hoe 
of wat er beter kan. Lian is degene met al 
meer dan 25 jaar horeca ervaring, haar hoef 
ik dan ook niets meer te leren. Wel?

Wat mij dan steekt is dat enkele mensen in 
de politiek een ideologie hebben, die ze op 
heel Nederland over willen brengen. Niets 
is te gek om dit voor elkaar te krijgen. Nep 
nieuws, framing, kwats, onzin, onderzoek 
wat niet gebaseerd is op feiten, media 
campagnes en zo kan ik nog wel even door 
gaan. Tussen onze landsbestuurders zitten 
personen	die	geen	flauw	benul	hebben	van	
het hoe en waarom. Komen nooit in de 
praktijk en willen ook niet luisteren naar 
mensen uit de praktijk. 

Als je het nieuws de laatste weken een 
beetje volgt, heb je vast iets meegekregen 
van de ‘glyfosaat hetse’. Zelf ben ik al jaren 
werkzaam in de chemie en weet heel goed 
wat waar is van alles wat men in de media 
wordt genoemd. Neem van mij aan dat het 
voedsel wat we in Nederland produceren, 
veiliger geproduceerd wordt dan waar 
ook ter wereld. Geen enkel ander land 
en supermarktketens stellen zo’n zware 
eisen aan de productie van groente, vlees 
en zuivel. Een ander leuk weetje. De stof 
Cafeïne is 40 keer zo giftig dan de stof 
glyfosaat die bekend is uit de producten 
met merknaam Roundup. Ook keukenzout 
is vele malen giftiger dan glyfosaat. Want 
de stof bepaald niet of iets giftig, dat doet 
de dosering.

Laat een ieder nu eens gewoon doen 

waar die goed in is en voor heeft geleerd. 
Laat Pietje Liebregt gewoon slager zijn 
en ga hem niet vertellen hoe hij een ree 
moet slachten. Laat Verkooyen je shovel 
repareren en ga hem niet vertellen hoe het 
beter kan. Schoenmaker blijf bij je leest en 
blijf zelf nadenken. Denk niet dat alles wat 
in de krant en in het nieuws komt waar is. 
Jong Nederland zou De Roefeldag weer 
jaarlijks moeten gaan organiseren. Zo 
komen onze kinderen nog eens ooit in de 
praktijk en zien ze met eigen ogen hoe iets 
geproduceerd wordt. Of zet ze voor de tv 
en laat ze eens ‘How it’s made’ kijken op 
Discovery in plaats van het spelen van een 
computerspel. 

Mensen, vergeet niet om zelf na te blijven 
denken.

Johan 
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Nouwens 
bouw & timmerbedrijf bv
Donk 7a
5512 NK  Vessem

Martijn Nouwens 

tel.: 0497 - 540 499
mobiel: 06 - 21993111
info@nouwensbouw.nl
www.nouwensbouw.com

Visits_Nouwens.indd   1 03-02-11   14:34
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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 vriendinnen? 

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 jongen van jouw 
klas?
Wie zou je het allerliefst ontmoeten, en 
waarom?

Profieltje van

Sofie	van	Korven	
10-feb-08
Vessem
Martijn van Korven
Linda Dekkers
Rinske, Daan en Joep
Ine,	Mexx,Evi	en	Fay

J011-3
meestal links midden
Ruud Verbaant
nog nooit
nee eigenlijk niet
Ajax
Shanice van de Sanden
Het tenue van Vessem-Dees
Wahe Moeradganian

Sint Lambertusschool Vessem
groep 7
gym
er zitten geen leuke jongens in onze klas

Shanice van de Sanden, ze is een hele 
goeie speler met veel humor.

Sofie 
van Korven
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Sofie 
van Korven

Wat is je favoriete dier?
Eet het liefste?
Eet niet graag?
Wat zou je ‘t liefst veranderd zien bij de 
voetbalclub?  
Wat is je favoriete muziek?
Wat zijn je hobby’s naast voetbal?  
Wat is je favoriete website?
Leukste tv-programma?
Domste programma?

Waar ga je het liefste op vakantie en 
waarom? 
Hoe lang kijk je TV per week?
Hoe laat ga je ‘s avond naar bed?
Hoeveel zakgeld krijg je per week?
Wat is je allerliefste wens?

Welk beroep wil je later uitoefenen?
Waaraan heb je een hekel?

Wat is jouw favoriete computer spelletje?
Denk je dat je een betere voetbalster 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?

hond
sushi
spruitjes
eik niks 

carnavalsmuziek
taart bakken en buiten spelen
de leukste taarten.nl
GTST
studio snugger

Frankrijk,	want	dat	lijkt	me	een	leuk	en	mooi	
land
elke avond een uurtje
20.30uur
ik krijg geen zakgeld
een speler van het Nederlands damesteam 
ontmoeten
politie
ruzie

snapchat
ja daar is geen twijfel over mogelijk

leuk, leer je ook andere mensen kennen

televisie
doelpunt maken
carnaval
buiten spelen

toen ik deze vraag moest beantwoorden 

leuk! niks meer aan doen



‘ t  Loeierke

58



59

‘ t  Loeierke

René Willems
Predikant 8

Electrotechniek 5512 BW Vessem

Tel. 06-12648872

   Electrotechnische installaties, 

   datainstallaties en verlichting.

r.willemselectro@kpnplanet.nl



‘ t  Loeierke

60

elftal wed.   pnt.   gem. voor    tegen saldo

O9-1 18 54 3.00 200 41 159

O11-3 17 37 2.18 103 65 38

O19-1 17 34 2.00 55 20 35

O15-1 17 33 1.94 117 27 90

O11-1 17 33 1.94 93 42 51

O17-1 16 28 1.75 48 30 18

O13-1 15 26 1.73 46 36 10

O19-2 17 27 1.59 45 45 0

O9-2 16 22 1.38 91 76 15

O11-2 18 19 1.06 71 100 -29

O15-2 15 10 0.67 31 69 -38

O13-2 18 7 0.39 27 142 -115

‘De SUPERCUP’
Jeugd - Clubcompetitie 2018-2019

TUSSENSTAND 
SUPERCUP
 SEIZOEN
2018-2019

SPONSOR:
Super Service

Henst

STAND	BIJGEWERKT	t/m	14	april
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PRIKBORD

4 MEI
OUD IJZER LADEN

Geef je op!

Tip van de maandSTOKBROODJE GEZOND

28-29-30 JUNI 2019

VOETBALKAMP

Speciaalbier van de tap
 

KWAREMONT

20 APRIL
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 dames van de 

korfb
al	gaa

n	we
er	na

ar	

buiten?
Ja, de afzuiging in de kleedlokalen werkt dus ook weer! 





‘t Loeierke goes 
around the world!

St. Anton  - Oostenrijk


