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Zo, het heeft even geduurd maar daar zijn 
we weer!! 

Op z’n zachtst gezegd een beetje een rare 
tijd nu zo met die Covid-19 die nu toch 
wel behoorlijk z’n sporen na begint te 
laten. Gelukkig voor ons mag het balletje 
in ieder geval wel weer rollen en zijn de 
diverse teams al weer begonnen aan het 
nieuwe seizoen 2020 -2021.

Wij hebben onze eerste vergadering er 
ook weer opzitten en zijn met de redactie 
ook weer super enthousiast uit de 
startblokken geschoten, blijkende weer 
een mooie dikke nieuwe editie die we 
voor u op de mat getoverd hebben.
Hoe anders is het ook dit jaar voor de 
zittende Prins van CV de Spekstruiven. 
Daar waar hij rond deze tijd van het jaar 
volop bezig is met de volgende editie 
van het Carnavals gebeuren is daar nu 
totaal geen sprake van. Hij heeft namelijk 
te horen gekregen dat er dit jaar NIET 
naar een nieuwe Prins gezocht hoeft te 
worden. Door heel het Coronagebeuren is 
het, zoals het er nu naar uit ziet, misschien 
wel helemaal geen Carnaval met de daarbij 
horende voorafgaande activiteiten. 

Mochten deze wel doorgaan dan zal het 
allemaal toch wel heel anders gaan dan 
dat we gewend zijn, wat te denken van 
een (silenced) polonaise waarbij de 1,5 
meter regel toegepast dient te worden?!

Enkele weken geleden werd ik 
aangenaam verrast door de schrijver, van 
de wedstrijdanalyse, van Trinitas. Deze 
attente persoon begon zijn verhaal met 
allerlei superlatieven over onze vereniging 
en dan met name over onze vrijwilligers. 
Hij deed iets wat door velen niet gezien 
of maar als normaal bestempeld wordt. 
Hij gaf een paar welverdiende veren 
aan onze vrijwilligers, hoe dat zij er toch 
maar voor zorgen dat wij met een super 
mooi sportpark, met velden die in een 
geweldige conditie steken, ons aan de 
buitenwereld kunnen presenteren. Bij 
deze dus ook nog een keer CHAPEAU voor 
onze vrijwilligers die het toch maar mooi 
voor elkaar hebben gekregen dat zelfs de 
tegenstander hier niet meer omheen kan, 
dank jullie wel!!!

Nou genoeg veren voor zover, laten 
we eens kijken wat dit Loeierke weer 
voor prettig leesvoer aan u ten toon 
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weet te stellen. Zo is daar natuurlijk weer 
een voorwoord door onze voorzitter en 
brengt onze jeugdcoördinator u weer op 
de hoogte van wat er allemaal gaande is bij 
onze jeugdafdeling. Wat mij overigens wel 
opvalt in deze editie is dat in elk stuk wel 
iets over Corona geschreven wordt, maar 
dat geheel terzijde. De overige rubrieken 
zijn ook weer aanwezig, zoals de meest 
prestigieuze titel ‘De Griezel van ’t Joar’ 
waar	weer	flink	 in	 is	gescoord.	Er	 is	weer	
een Knuppeltje, deze keer van de hand van 
‘Koos’. En dit keer hebben we een schon 
menneke gevonden die het heel leuk vond 
om	deze	keer	‘Het	Jeugdprofieltje’	te	zijn,	
luisterend naar de naam Wess Liebregts. 
Volgens mij ligt hij goed bij de dames in 
de klas, of heeft hij iets goed te maken…. 
Mochten er overigens jongens of meisjes 
zijn die heel graag een keertje in  ‘Het 
Jeugdprofieltje’	 willen,	 of	 misschien	 met	
een ander idee in Het Loeierke willen 
komen, geef dit door aan een van onze 
redactieleden.

Verder in deze editie zijn er ook weer een 
paar columns welke weer goed gevuld 
zijn door onze redactieleden. Schijnbaar 
zijn er in de Corona sabbatical ook enkele 
wisselingen binnen ons bestuur geweest. 
Nu weet ik niet of dat wij hier eigenlijk al 
enige mededelingen over mogen doen, 
daar de Jaarvergadering gepland staat 
voor	 vrijdag	 9	 oktober	 as.	 Betreffende	
personen zullen daar beëdigd  worden 
en	 tot	 die	 tijd	 nog	 niet	 officieel	 in	 dienst	
zijn. Daarop vooruitlopend is het ons toch 
gelukt om alvast een van deze leden te 
interviewen. Ook hier is alles toch weer 
anders dan we gewend zijn. Zo was daar 
tot mensenheugenis een bestuur dat 

alleen maar bestond uit leden van het 
mannelijk geslacht. Daar komt nu dus 
verandering in en zo laat VV Vessem 
zien dat men op alle fronten een beleid 
uitvoert wat volledig aansluit op de 
huidige maatschappelijke maatstaven. 
Dus lees verderop het interview met VV 
Vessems eerste (aanstaande) vrouwelijke 
bestuurslid, Carolijn van Rooij. Carolijn van 
harte gefeliciteerd en heel veel succes!!

Bij ons in de redactie heeft er ook een 
verandering plaats gevonden. Ondanks 
zijn jonge leeftijd heeft Hans (broer 
van ‘Koos’) er toch voor gekozen om 
na jarenlange tomeloze inzet van zijn 
welverdiende (schrijvers) pensioen gaan 
te genieten. Hans BEDANKT!!

Ben ik blij dat ik Uberfan Peer Rad afgelopen 
zondag weer met volle enthousiasme aan 
de gang heb mogen zien en voor degene 
die gaan genieten van de Vessemse kermis 
in de huidige vorm, PROOST!!

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

Halleeejkes en unne dikke merci,

Erwin
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Voor al uw:
BROOD
EN
BANKET

Bakkerij
HENST
Wilhelminalaan 7
Vessem - Tel. 0497-591272

De Echte Warme Bakker!

Bij inlevering van 
€ 300,- aan kassabonnen

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

We zijn weer los! De voetbalvereniging is 
weer in beweging en de bal rolt weer. Toen 
ik bij het Klaverblad aftraptoernooi een 
rondje over de velden liep waren er diverse 
mensen die zeiden “wa is ut toch schôn um 
de jongens en meskes weer op het veld 
te zien”. We hebben er even op moeten 
wachten, maar nu realiseren we ons des 
te meer dat voetbal toch een heerlijke 
uitlaatklep is voor iedereen. 

De	 Coronaperiode	 zijn	 we	 financieel	
(onverwacht) goed doorgekomen. Daar 
waar we een tekort verwachtten van bijna 
€10.000,00, hebben we het seizoen met 
een heel kleine plus afgesloten. Door zuinig 
te zijn met uitgaven, initiatieven zoals de 
dorpsquiz, oud ijzer centraal verzamelen, 
ondersteuning van o.a. Klaverblad en 
de Rabobank en diverse kosten die niet 
doorberekend worden zoals Fox Sports 
en de huur van de velden, hebben het 
wegvallen van de inkomsten van het 

Pinkstertoernooi en de 2e seizoenshelft 
goedgemaakt. Daarom gaan we het idee 
om zonnepanelen op onze kantine te 
leggen doorzetten. Dit initiatief betaalt 
zichzelf, door onder andere een subsidie 
van 30% die verenigingen kunnen krijgen, 
binnen 5 jaar terug. In het bedrijfsleven 
praten ze dan over een “no brainer”, in 
goed Vessems; “Nie te lang noadenken, 
gewôn doen”.  

Het Coronavirus is helaas nog zeker niet 
achter ons. Ik wilde hierover een paar 
alinea’s schrijven maar de baas van de 
KNVB-amateurverenigingen heeft het voor 
wat mij betreft prima verwoord. Daar waar 
je KNVB leest heb ik VV Vessem ingevuld en 
wordt dit ons gezamenlijk stukje (zonder 
goedkeuring overigens van de schrijver, 
maar hij zal het me vergeven).
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Jan Dirk van der Zee, directeur 
Amateurvoetbal en Frans Maas voorzitter 
VV Vessem

Van die vrijwilligers hebben we [Jan Dirk 
en ik] de mooiste verhalen voorbij zien 
komen. Onvermoeibaar is er gewerkt 
aan looplijnen, tenten bij kantines en tot 
kleedkamer omgebouwde containers. 
Werkelijk alles is uit de kast gehaald om de 
anderhalve meter te waarborgen. Met een 
energie en kracht die alleen in het voetbal 
naar boven kan komen. Daar zijn we [Jan 
Dirk en ik] trots op en willen we jullie 
namens alle collega’s bij de KNVB [en VV 
Vessem] hartelijk voor bedanken.

Toch zien we [Jan Dirk en ik] ook, dat 
clubmensen aan de ene kant vrijheid willen, 
maar aan de andere kant strakke orders uit 
Zeist [VV Vessem] verlangen. Zeker als er 
paniek uitbreekt en er een besmetting wordt 
geconstateerd. Dan kun je erop wachten 
dat er met vingertjes wordt gewezen, naar 
de overheid, naar de gemeente en ook naar 
ons.[KNVB en VV Vessem] Want dan zijn de 
protocollen opeens te lang, is de informatie 
te onduidelijk en houdt geen hond van de 
tegenpartij zich aan de regels.

Begrijp ons [Jan Dirk en mij]  niet verkeerd, 
natuurlijk snappen we de zorgen, niemand 
wil een coronabesmetting binnen de club, 
laat staan een superspreader zijn, toch 
is het belangrijk om niet te gaan wijzen. 
Ons oproep is daarom simpel: blijf logisch 

nadenken en volg de basisregels. Mocht 
je dan toch voor keuzes komen te staan 
waar je het Spaans benauwd van krijgt, 
neem dan direct contact op met de KNVB. 
[of het bestuur van VV Vessem] Laten we 
vooral samen, als één voetbalfamilie, er het 
mooiste van zien te maken. Want dat we 
het zwaar gaan krijgen, is duidelijk.

Rest mij nog te zeggen dat jullie allemaal 
uitgenodigd zijn op onze uitgestelde 
jaarvergadering op 9 oktober in de grote 
zaal van de Gouden Leeuw. 

Geniet van het voetbal nu het weer kan!

Namens het bestuur
Frans Maas
Voorzitter
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De bal rolt weer.. 
We zijn inmiddels al weer enkele weken 
actief bezig met onze jeugdteams en tot nu 
toe kunnen we zeggen dat alles soepel en 
volgens plan verloopt. 
Het Klaverblad aftraptoernooi, de 
bekerwedstrijden en zelfs voor de jongste 
spelers de competitie; iedereen kan weer 
genieten van ons geliefde spelletje en het 
enthousiasme van alle deelnemers. 

Voor velen zal het lijken alsof er zomaar 
ineens nieuwe indelingen en teams zijn.  
Nou, ik kan je vertellen dat dat niet zonder 
slag of stoot gaat. Dit jaar heeft het erg veel 
tijd en energie gekost om iedereen op zijn 
of haar niveau te kunnen indelen. We kijken 
samen met de jeugdcommissie en met de 
trainers/leiders naar o.a. leeftijd, aantallen, 
kwaliteit, inzet, ontwikkeling, motivatie en 
richtlijnen van de KNVB.  

Blij zijn we ook met de onpartijdige input 
van onze technisch coördinator Peter van 
Veldhoven. Hij heeft een objectieve mening 
en hierdoor zijn alle beslissingen uit te 
leggen en te verantwoorden.  Peter heeft 
ook toegezegd zijn inzet in tijd te willen 

gaan verhogen om zo samen tot een nog 
sterkere jeugdafdeling te komen. Waar we 
ook trots op zijn is dat hij aanbiedingen van 
Bergeijk en Bladella naast zich neer heeft 
gelegd om zo ook 1x in de week de J019-1 
te kunnen gaan trainen. Ook zal Peter ons 
gaan helpen met het jeugdbeleidsplan om 
zo een visie te gaan neerleggen voor de 
komende jaren. 

Het enige wat helaas tot na de zomervakantie 
heeft geduurd is de trainersbezetting van 
onze J017-1.  Uiteindelijk hebben we in goed 
overleg met de beide besturen en ouders 
ook hier een oplossing voor gevonden, 
hiermee zijn alle posities gevuld. Pim, Sepp, 
Raymond en Kevin, dank hiervoor. 

Nieuws van onze 
jeugdcoördinator!
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De nieuwe datums voor de 
techniektrainingen zijn inmiddels 
gecommuniceerd en de aanmeldingen 
stromen binnen.  Op 27 September 09.30 
uur op het sportpark van Vessem staat de 
eerste training op de agenda. Aanmelden 
kan bij ondergetekende, graag via APP, 
0621883380. 

Kempisch Voetbal Collectief 
Via facebook ben ik in contact gekomen 
met de twee oprichters van het Kempisch 
Voetbal Collectief. Dit is een nieuwe 
voetbalschool, opgericht in Hapert door 
twee jonge gasten, waarvan er 1 actief is als 
jeugdtrainer bij de J011-1 van PSV. 

Op 25 Oktober 2020 zullen zij i.p.v. de 
gebruikelijke techniektraining, een 
kosteloze clinic verzorgen voor alle 
aangemelde jeugdleden t/m 15 jaar. 
Vanuit hier gaan wij als JC kijken of we 
dit verder uit kunnen rollen binnen onze 
verenigingen. Het zou dan een 10-weekse 
clinic gaan worden waarbij het accent ligt 
op plezier en leren met een knipoog naar 
de BVO’s (PSV – Willem 2 – Eindhoven etc). 
 

Aftraptoernooi 
Prachtige dag, veel publiek, enthousiaste 
kinderen, voetbal, plezier, friet, dit is in het 
kort een passende omschrijving van ons 
geslaagde Klaverblad aftraptoernooi. 

Barbecue leiders / trainers / JC / J 
scheidrechters 
Na het aftraptoernooi zijn wij nog even 
doorgegaan met een barbecue voor alle 
mensen die betrokken zijn als vrijwilliger 
binnen de jeugdafdeling. Wat mij betreft 
een geslaagde avond, die we denk ik 
voortaan elk jaar op de agenda moeten 
zetten!

Nieuw lid jeugdcommissie  
We verwelkomen Dirk Jacobs binnen onze 
jeugdcommissie, hij komt vanuit Vessem 
ons team versterken. 

Nu hopen dat alles rustig blijft m.b.t. de 
coronabesmettingen en dat iedereen weer 
wekelijks kan genieten van alles wat het 
voetbal ons brengt.. 
 
Met sportieve groet,  
Jeroen  
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Velen van jullie zich herinneren dat we bij 
de club een ‘interne competitie’ hadden bij 
de senioren. Tijden veranderen en we gaan 
voor een nieuwe invulling, voor een interne 
strijd om mooie prijzen! 

Dit seizoen starten we met ‘De Vessemse 
TOTO’. De senioren elftallen van Vessem 
1,2,3,4, Vessem/Dees O19 en Dames 1 gaan 
voor ieder voetbalweekend aangeven wie 
zij denken dat de winnaars worden van de 
wedstrijden die eerder genoemde elftallen 
gaan spelen. Of wordt het een gelijkspel? 

In iedere editie van ’t Loeierke kunt u de 
tussenstand van de TOTO zien. We strijden 
voor de tussentijdse Herbstmeister en 
uiteindelijk voor onze meester voorspellers 
van de vereniging. Welk team kunnen we 
ook wel de Viggo Waasen van V.V. Vessem 
gaan noemen?

Voor de eerste ronde van De Vessemse 
TOTO hebben de teams hun voorspelling 
doorgegeven. 

De eerste ronden wist iedereen nog aardig 
goed in te schatten maar de tweede ronde 
met voornamelijk gelijke spelen was een 
lastigere ronde. Op naar het komend 
weekend waar mogelijk het uitblijven van 
supporters nog met name bij de lagere 
elftallen de nodige invloed kan hebben op 
de uitslagen.

Tussenstand na 2 weekenden
1.  ‘t derde  600 punten
2.  O19  500 punten
 Dames  500 punten
 ‘t twidde 500 punten
5.  ‘t urste  300 punten
 ‘t vierde  300 punten

De Vessemse TOTO
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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 www.drukkerij-cyaan.nl
tel. 013 - 514 2182 info@drukkerijcyaanallant.nl
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Onze eigen koningin Maxima zet zich er al 
jaren voor in; de positie van de vrouw in 
de maatschappij verbeteren.  Het bestuur 
van onze vereniging heeft besloten, na 
jarenlang aandringen van Maxima, om 
hier ook bij V.V. Vessem verandering in te 
brengen. Van oudsher heerst er binnen 
voetbalverenigingen een mannenhiërarchie. 
25 jaar geleden kwam hier verandering in 
voor ons clubje toen Paulien de Laat en 
Petra Soetens de vrouwelijke leiders werden 
van de F1, waar hun zoontjes toen der tijd 
in speelden. Vervolgens zijn verschillende 
meiden actief lid geworden en gaan spelen 
in gemengde jeugdteams. Met als kers op de 
taart een levensecht damesteam vandaag de 
dag.  

2020 is het jaar wat de geschiedenisboeken 
in zal gaan om verschillende redenen, echter 
zal het bij VV Vessem het jaar in gaan waarin 
we ons eerste vrouwelijke bestuurslid 
krijgen, in de naam van Carolijn van Rooij. 
Tijdens aankomende jaarvergadering , 9 
oktober aanstaande, zal ze de functie van 
penningmeester	 pas	 officieus	 toebedeelt	
krijgen. Om als nuchter kalf toe te treden 
tot een bestuur met vastgeroeste runderen 

als een Arie Schrieders en Hans van Diessen, 
is niet voor iedereen weggelegd.  Daarom 
vonden wij het een goede reden om onder 
het	genot	van	een	kop	filterkoffie	met	haar	in	
gesprek te gaan

Carolijn begint te vertellen dat zondags 
met Vessem kermis 2019 Frans Maas haar 
benaderde, met de vraag of ze interesse heeft 
in een bestuursfunctie bij de club. Puur toeval 
dat die bewuste zondag ook Beerse Boys 
haar had gepolst voor een dergelijke functie. 
Carolijn is opgegroeid aan de Keijenhurk in 
Vessem en met een thuistelefoon-nummer 
van Oost-West en Middelbeers (013) is ze 
van oudsher al verbonden met beide dorpen. 
Vandaag de dag is ze zowel actief lid bij 
Vessem als bij Beerse Boys. Als 25-jarige 
voetbalt ze momenteel op zondag haar 
wedstrijden bij de dames van Beerse Boys 
3. Daarnaast speelt ze eens per twee weken 
haar wedstrijden met de dames van Vessem. 
Volgens Carolijn is onze vereniging actief 
bezig om meer diversiteit in alle gelederen 
van de club te krijgen. Een vrouw in het 
bestuur is hier een mooie invulling aan. Zelf 
heeft ze een bewuste keuze gemaakt om 
de functie van penningmeester te gaan 

Vreemde eend 
in de bijt
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bekleden bij onze vereniging. Carolijn geeft 
aan meer binding te hebben met onze 
vereniging. Ook hecht ze waarde aan de 
lokale betrokkenheid en meer informele 
benadering van een kleinere vereniging als 
Vessem. Het idee dat je bij een vereniging als 
V.V.Vessem als persoon ‘meer gedaan krijgt’ 
zorgt voor een stimulans. De functie van 
penningmeester gaat ze overnemen van 
Kevin van Helvoort, of hebben we voortaan 
een	penningjuffrouw?		Voordat	Carolijn	tot	
haar	definitieve	keuze	was	gekomen	heeft	
ze eerst enkele bestuursvergaderingen 
bijgewoond om de sfeer te proeven. 
Daarnaast heeft ze vanaf december 
meegekeken met Kevin voor een vlekkeloze 
overdracht. Door de tussenkomst van 
de Covid-19 perikelen is de overdracht 
echter wat vertraagt, maar na aanstaande 
bestuursvergadering mag ze zich dan toch 
echt het eerste vrouwelijke bestuurslid in 
de historie van onze vereniging noemen. 

Nu ze al enkele bestuursvergaderingen 
achter de rug heeft, zijn we benieuwd naar 
haar eerste indrukken. Ons idee van een 100% 
mannelijk bestuur bij een voetbalvereniging 
is een vergadering met ‘kleedkamerpraat’ 
en zo nu en dan een vrouwonvriendelijke 
opmerking. Een setting alla Veronica 

Inside met Arie Schriders in de rol van 
Johan Derksen. Tot op heden kan Carolijn 
dit beeld van ons niet bevestigen en is de 
sfeer bij de vergaderingen uitstekend en 
de gesprekstof voornamelijk inhoudelijk. 
Wellicht dat het scheelt dat ze in een 
mannenwereld is opgegroeid geeft ze aan. 
Wat haar wel opvalt is dat ‘vergaderen’ 
bij de oudere garde in het bestuur er 
net wat anders aan toe gaat dan wat ze 
zelf gewend is. Wij als jonge generatie, 
Carolijn en mede jeugdig bestuurslid 
Erik van Riet, zijn opgegroeid met strak 
geleidde vergaderingen. Vergaderingen 
waar de onderwerpen puntsgewijs worden 
afgehandeld. Nu duren vergaderingen al 
snel 2 uur of langer, waar die ook in de helft 
van de tijd kunnen worden gehouden. De 
nieuwe generatie is meer van de kwaliteit 
dan van de kwantiteit. Met een knipoog 
geeft ze aan hier samen met Erik nog wel 
verandering in te gaan brengen. 

Als penningmeester zal ze zich inzetten 
om alle inkomsten en uitgaven netjes bij 
te houden in een balans. Volgens haar 
voorganger Kevin zal haar dit ongeveer een 
half uur per week aan tijd kosten. Voor nu 
is Carolijn ook bezig met het voorbereiden 
van een investering in zonnepanelen op de 
kantine. Uitzoeken voor welke subsidies we 
als vereniging in aanmerking komen is nu 
een van de bijkomende taken. 

We wensen Carolijn veel succes met het 
invullen van haar functie als penningmeester 
en hebben er vertrouwen in dat ze deze 
met verve zal vervullen. 

Jarno en Johan
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Wellicht dat u het al vergeten bent. Maar in 
de vorige editie van dit clubblad, ofwel de 
laatste uitgave van vorig seizoen, hebben 
we u proberen uit te dagen voor een 
bierenjacht. We zaten aan het begin van 
een nieuw tijdperk, de Coronacrisis. Al het 
voetbal lag stil, geen wedstrijden en een 
gesloten kantine. Heel horeca Nederland 
had de deuren tijdelijk gesloten en velen 
van ons waren verplicht om thuis te moeten 
werken. 

Wij dachten onze Vessemse medemensen 
redelijk goed te kennen. Waarmee zorgen 
we nu dat onze leden de Coronacrisis net 
wat makkelijker doorkomen? Een aantal 
aanwijzigingen die vervolgens leiden tot 
speciaalbieren die bij huizen in Vessem 
achter het raam stonden. Het idee was 
dat jullie deze aanwijzingen oplosten 
om vervolgens door Vessem te lopen 
en aan ons doorgaven welk speciaalbier 
bij welk persoon voor het raam stond. 
Onderstaande aanwijzing bijvoorbeeld gaf 
als uiteindelijke hint; Rein van Rooij. 
 

Bij deze willen we de winnaar van 
‘Loeierke’s bierenjacht’ bekend maken. 
Horen kan hij niet zo goed, maar lezen, 
puzzels oplossen en op jacht gaan des te 
beter. Ruud Verbaant is de winnaar van de 
bierenjacht. Hij is tevens de nummer 2 en 
3, aangezien hij de enige inzending had. 
Ruud, gefeliciteerd met je bierpakket!

Dat het animo voor deze puzzel laag was, 
doet ons pijn. We dachten dat velen van 
jullie zich verveelden en thuis stil zaten op 
de bank. Maar de geluiden die de laatste 
tijd tot ons komen, doen ons deugd! Velen 
hebben juist niet stil gezeten en hebben 
gezorgt voor nageslacht. 

Toekomstige utibreiding van onze 
vereniging, dat hadden meer mensen 
moeten doen! 

Prijsuitreiking
Loeierke’s BIERENJACHT



17

‘ t  Loeierke

Auto- en motor
rijschool

Menno
Aalders

Tel. (0497)-591845
VESSEM
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Back to the verleden
Ik heb zelf ooit 10 jaar in Vessem 
gevoetbald. Langer zeker niet, iets korter 
zou wel kunnen, maar het zal niet veel 
schelen. Mijn debuutseizoen was prima. Ik 
scoorde een hele kleine 30 goals, en met de 
Scudetto op zak gingen we van sportpark 
de Klep met de platte wagen naar Vessem, 
om daarna nog een rondje door Wentersel 
te rijden. Dat ging geweldig mooi, met als 
hoogtepunt een rondje voor het huis van 
de toenmalige voorzitter van de VV DEES. 
Onze band was indertijd een stuk minder 
dan nu. We zijn wat ouder geworden, 
milder, en waarschijnlijk ook verstandiger. 
Na mijn debuutjaar werd het rap minder. 
Ik was tenslotte al 23 dus mijn beste jaren 
zaten er op.

Half Wintelre stond rond de eeuwwisseling 
op zijn achterste poten: wat gaan die 3 
jong hier uit het dorp toch in Vessem doen? 
Landverraders. Heidenen! Wij gingen na 
een	 akkefietje	 op	 de	 Meren	 in	 Vessem	
voetballen, en niet in Oerle of Middelbeers. 
Puur om de emotie die een vertrek naar de 
aartsvijand indertijd opriep. In Wentersel 
overigens meer dan in Vessem.
En daar wou ik het nu eens over hebben. 
Wat vroeger niet kon, is nu de normaalste 
zaak van de wereld. Jongens en meisjes uit 
Vessem komen trainen in Klepbroekenbult, 
en	 de	 jeugd	 uit	 Struifdonk	 fietst	 naar	
Wintelre voor de training. Ze dragen blauw-

groene tenues. Mijn dochter spreekt af met 
een Vessems meisje uit haar team, om te 
spelen.

En dat alles vind ik niet cool. Waar zijn 
die hatelijke opmerkingen naar elkaar 
gebleven?  Die heerlijke steken onder 
water? Straks is het uitgraven van een 
middenstip, of een leeuw groen verven 
echt verleden tijd. 

Ik ben er met mijn 4 Wenterselse kompanen 
van vroeger trots op dat wij de weg vrij 
gebaand hebben voor de samenwerking 
tussen Wintelre en Vessem zoals deze er 
nu is. Wij (Wilbert, Bram, Rolf en ikke) zijn 
wat dat betreft pioniers geweest. Maar we 
moeten niet doorslaan. 

Ineens is alles wat Vessem is leuk:
Hul Nest Jansen mag 30x per jaar bij dn 
Babbel optreden, want Vessemse muziek is 
zo goed.

Meiden uit Wintelre moeten met alle 
geweld een vriendje uit Vessem hebben, en 
jongens uit Wintelre een meid uit Vessem, 
want Vessem is cool.

“He, er zitten 2 halve zolen 11 dagen op een 
dak in Vessem, kom dan gaan we er met 50 
man uit Wintelre naar toe, want Vessem is 
leuk”. 
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Beerze Bier in de schappen van onze 
Wenterselse Coop, want bier uit Vessem is 
zo enorm hip! 

Wintelrese	 en	 Vessemse	 fietsliefhebbers	
gaan samen koersen in de Limburgse 
heuvels, want de Wenterselse 
meesterknechten vinden de Vessemse 
kopmannen zo sportief. 

En dat kan zo niet langer. Ik kan het niet 
meer aanzien. So haben wir es nicht 
gewusst 20 Jahr geleden. Ik kan de fusie niet 
meer terugdraaien, maar ik ga alles in mijn 
omgeving toch weer zoveel mogelijk naar 
het oude proberen te krijgen. Te beginnen 
met deze column. Wellicht veroorzaak dit 
de eerste voorzichtige barstjes in onze 
hechte groen-blauwe Freundschaft. 

Ik heb me als trainer van het team van 
mijn zoontje aangemeld, waardoor ik 
onzichtbaar al wat onrust kan gaan stoken. 
Ik begin met wat ironische opmerkingen 
over	 de	 afkomst	 van	 de	 mannekes	 uit	
Vessem, waarna die opmerkingen langzaam 
de sarcastische kant in gaan.

Ik ga de ballen die de kinderen uit Wintelre 
tijdens het trainen de mais in schieten 
zelf halen, en de ballen van de jongens uit 
Vessem mogen ze zelf gaan halen, inclusief 
10x opdrukken. 

Bij nederlagen moet iedereen uit Vessem 
na 3 rondjes om het Ouw Meer (nee, het 
is gvd niet het Vessems Ven) terug naar 
Vessem lopen, en het Wenterselse volk 
mag met de auto terug.

En zo zijn we voor aankomende winterstop 

waarschijnlijk weer terug bij af, en zitten 
we weer in de situatie als een jaar of 
20 geleden. De goeie ouwe tijd van het 
heerlijk sneren naar elkaar. De tijd dat ik 
in Wintelre rondliep met een “Fuck you 
we’re from Vessem” shirt. De zaak lekker 
opnaaiend. Dat de makers van dat shirt het 
verkeerd hadden laten drukken was voor 
de Wintelrenaren weer reden om lekker te 
gaan drijnen zoals ze dat in Vessem zo mooi 
zeggen.

Dus als het aan mij ligt komt het nooit meer 
goed tussen ons, ondanks dat de jeugd 
het waarschijnlijk compleet anders ziet. Ik 
hoop dat de messen weer geslepen zijn, en 
dat de verhoudingen weer op scherp staan.
Rest mij nog iedereen een prettig seizoen 
toe te wensen, en dat iedereen iets 
verderop in het Loeierke de betekenis van 
het woord ironie eens tot zich wil nemen 
alvorens ik eerdaags voor de 2e keer 
gestenigd word. 

En toch….. Toch wil ik graag naar het 
Vrienden van het Loeierke feestje komen. 
Zelfs al moet ik daarvoor naar Vessem 
fietsen.

Halleeee, E.J uit W. (onze lieve Heer zijn 
atelier)

Ironie 
de ironie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ir’oni] (uit het 
Grieks: είρωνεία (eirooneia) = geveinsde onwetendheid) 
is een stijlfiguur waarbij dat wat klaarblijkelijk gezegd 
wordt, afwijkt van dat wat bedoeld wordt. Zodoende 
is ironie veelal alleen herkenbaar voor de geoefende of 
ingewijde verstaander...
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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
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Knock-out-systeem 
Champions League op de schop?

Maandenlang was er geen livesport 
op tv. Niks. Herhaling na herhaling en 
vaak daarvan weer de herhaling. Oude 
sportwedstrijden, ik heb inmiddels de 
laatste 10 edities van de EK’s en WK’s 
gezien denk ik. Maar uiteindelijk keerde de 
livesport terug.

En zo ook het voetbal. Als eerste ging de 
Bundesliga weer van start. Daarna volgde 
andere nationale competities en uiteindelijk 
ook de Champions League. Op 7 augustus 
werd er voor het eerst weer afgetrapt. 
Juventus - Lyon. En het uitspelen van de 
CL zou op een bijzondere wijze verlopen. 
Want het ging niet meer om de totaalscore 
van een uit- en thuiswedstrijd. Maar het is 
één wedstrijd. Verliezen en het is klaar. Net 
als op een EK of WK. En dat is mij eigenlijk 
heel goed bevallen.

Eén kans
Want er zaten een paar pareltjes van 
wedstrijden bij. De legendarische 2-8 van 
Bayern tegen Barcelona bijvoorbeeld. 
(Schrijf die maar alvast op voor de volgende 
quiz van ‘t Loeierke). En wat te denken 
van Bergamo – PSG. Eigenlijk de hele 
wedstrijd leek het erop dat Bergamo zou 

gaan winnen. Wat een verhaal! Het door de 
corona	zeer	zwaar	getroffen	Bergamo	gaat	
PSG uitschakelen. Maar in de 90e minuut 
valt de 1-1. Verlengen, zou je denken. En 
dan in de 93e minuut valt alsnog de 1-2 
en	 ligt	 Bergamo	 eruit,	 klaar,	 finito.	 Geen	
kans meer om het goed te maken in de 
uitwedstrijd. Dat is keiharde topsport.
Zoals ik al aangaf vond ik deze opzet 
heel geslaagd. Geen afwachtende, 
verdedigende ploegen die alles op 
alles zetten om te voorkomen dat de 
tegenstanders dat uitdoelpunt krijgt. Om 
dan in de return wel een keer toe te slaan. 
Nee, ze moeten, moeten in déze wedstrijd, 
hebben geen keus. Als ze geen goal maken, 
zijn ze sowieso niet door. Van mij mag 
de Champions League altijd deze opzet 
hebben vanaf de knock-out fase. 

Hoe dan?
Maar dat gaat natuurlijk nooit gebeuren 
– deze bijzondere coronaperiode buiten 
beschouwing gelaten – want dat levert 
natuurlijk veel problemen op. Bij het EK en 
WK gebeurt dit natuurlijk wel. Alleen is dat 
in één land in een aaneengesloten periode. 
Alle ploegen zijn daar, alle supporters. Er 
wordt gespeeld op neutraal terrein (het 
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thuisland daargelaten dan) en de kaarten 
worden redelijk evenredig verdeeld. Er is 
weinig uit-thuis voordeel.

De Champions League is geen toernooi in 
één land op neutraal terrein. Het slalomt 
tussen de gewone competities door. Dus 
hoe ga je dat dan doen als er maar één 
wedstrijd gespeeld wordt in de knock-out-
fase? In wiens stadion speel je? Want elke 
club wil natuurlijk thuis spelen. Niet alleen 
voor de sfeer en support, maar ook voor 
het geld. Wat doe je met de kaartverkoop? 
50/50 is het eerlijkst bij één wedstrijd, maar 
natuurlijk niet realistisch.

Het geld van de kaartverkoop is slechts een 
klein	onderdeel	 van	het	financiële	plaatje.	
Het gaat om nog veel meer geld. Uit én 
thuis spelen betekent twee keer zo veel 
wedstrijden na de winterstop. Dus twee 
keer zoveel tv-gelden, reclame-inkomsten, 

kaartverkoop. Centen die de UEFA niet zal 
laten liggen en waar ook de clubs heel bij 
mee zullen zijn. 

Eenmalig
Het seizoen 2019/2020 was een bijzondere. 
Met een bijzonder einde van de Champions 
League, die trouwens gewonnen is door 
Bayern, wie anders… Maar hoe goed ik 
de directe knock-out-regeling ook vond, 
het lijkt mij niet dat dit een blijvertje is. 
De UEFA en clubs zullen hier nooit mee 
instemmen. Hoe dan ook zal afgelopen 
seizoen de geschiedenisboeken ingaan. 
Met een ellelange pauze midden in de 
knock-out-fase. Spannende en historische 
wedstrijden en misschien wel de enige keer 
dat	de	wedstrijden	vanaf	de	kwartfinale	op	
één wedstrijd werden beslist.

Sven ‘the man’ Trommelen
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LLIIEEBBRREEGGTTSS  EELLEEKKTTRROO  
VVEESSSSEEMM  BBVV  

 
     Elektrotechniek    E-mobility      
          
     Telecom / Data-installaties   Zonnepanelen 

  
     Inbraakbeveiliging     Brandbeveiliging 
 
     Centraal stofzuigsystemen   Klimaattechniek 
    

     De Hoefse Weg 25 - 5512 CH Vessem 
     Tel 0497- 592322 - Mobiel 06-53133188 / 06-51367737 
     info@liebregtselektro.nl    www.liebregtselektro.nl  
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Voor al uw 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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10 punten - Daan Soetens
Keepers zijn ooit rare wezens en dat weet Monique Soetens ondertussen maar al te 
goed.	Na	een	avondje	stappen	moest	Daan	‘s	nachts	nog	even	naar	huis	fietsen.	Na	een	
aantal	moeizame	kilometers	kreeg	Daan	pech	en	wilde	zijn	fiets	niet	verder	dus	Daan	
belde maar aan bij de eerste boerderij die hij tegen kwam, of hij daar de nacht mocht 
doorbrengen. Helaas daar was de bewoner niet zo blij mee. Ook bij het 2e adres was 
geen lekker warm bedje te krijgen. Dan toch maar naar Mona bellen om hem op te 
komen halen. Hij liep in zandoers zo had Daan aangegeven en dus ging Mona op pad. 
Maar helaas geen Daan te bekennen dus toch maar even bellen. Na wat zoeken naar 
straatnaambordjes	 kwam	 hij	 er	 één	 tegen.	 In	 all	 comotie	 was	 ondertussen	 zijn	 fiets	
ook verdwenen en echt nergens meer te vinden. Gelukkig stond de week erop in een 
weekblad	een	advertentie	dat	er	een	fiets	gevonden	was	ergens	tussen	Hoogeloon	en	
Casteren.

9 punten - Merijn van Ham
Kon het maar niet verkroppen dat ze het tegen 
Hoogeloon 1 hadden laten liggen. De week erna zag hij 
zijn kans schoon om de vriend van Michelle Maas en 
tevens speler van v.v. Hoogeloon 1 even goed terug te 
pakken. Een goed geplaatst schot vloog keurig over de 
goal richting vooruit van zijn auto. 

8,5 punten - Harm Gilsing
Het blijkt maar weer dat universitaire geschoolde 
mensen niet goed met hun handen kunnen werken. 
Hoewel de ene student meer handwerk verricht dan een 
ander.	Enfin	tijdens	het	kamperen	met	de	vrienden	dacht	
Harm iets met een schop te moeten doen maar wist niet 
goed wat, hij stak deze dus maar in zijn eigen been. Dit 
leverde hem een bezoek op aan het ziekenhuis met wat 
hechtingen als resultaat. 
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8 punten - Piet van Rooij
Ging na een potje tennis op donderdag avond met Jos Soetens een pilsje vatten. Op een 
gegeven	moment	naar	huis,	maar	hij	kon	zn	fietssleutel	niet	vinden.	Overal	gezocht,	maar	
niks. Toch maar even naar huis gebeld om te vragen of ze m op konden halen. Hannie nog 
waarschuwend zit ie niet in je andere (trainings) jas? Na een dubbele check toch maar 
naar het tennisveld om Piet op te halen. Hannie pakte meteen de trainingsjas die piet op 
de	heenweg	aan	had,	en	jawel	hoor,	de	sleutel.	Maar	nou	ze	er	toch	was,	fiets	achterin	en	
naar	huis.	Eenmaal	thuis	gooit	Piet	de	tas	op	het	bankje	buiten	en	zet	de	fiets	in	de	stalling	
terwijl Hannie naar binnen ging. Hannie dacht hij komt zo wel binnen, tot dat ze buiten 
piepende bandjes hoorden. Even later komt de bus weer thuis met een verontwaardigde 
Piet.  Hij was zn tas kwijt en maar even terug gereden. Tot zn grote vreugde lag die nog 
steeds op het bankje buiten.

7,5 punten - Dirk Jacobs
Wist vaak onder de radar te blijven van ‘t Loeierke maar kon niet meer ontkomen na een 
barbecue met Vessem 3.  Oké er was dan misschien wat weinig vlees (slechts 5 stukken 
p/p) waardoor je op een half lege maag aan het drinken bent en er minder tegen kunt. 
Maar de gevolgen waren de volgende dag merkbaar in zowel de broek als gezichtg toen 
Dirk gezellig met het gezin op vakantie ging.

7 punten - Ruud van Aaken
Als jarenlange vriend en neef van Bram Dekkers feliciteerde Ruud, Bram met de geboorte 
van zijn zoon in dit blad. Dat je je vandaag de dag ooit vergist dat een naam zowel voor 
een jongen als meisje zou kunnen zijn, kan gebeuren. Maar als het kaartje roze is, dien je 
toch te weten dat het een meisje is.

6 punten - (ex) vrijgezellen Bas de Laat en Adrie Huijbers
Sommige mensen werken altijd hard en zijn gewoon wat sneller moe als de rest, anderen 
kunnen gewoon niet tegen drank en de toppers gebruiken dat eerste excuus voor die 
andere eigenschap.  Waar Bas en Adrie onder vallen mogen de vrienden bepalen, feit was 
wel dat ze beide goed bijgeslapen hebben tijdens hun eigen rustige corona goedgekeurde 
vrijgezellenfeest. Bas lag onder een heg in de tuin bij Vugts, Adrie gevouwen om een 
‘paaldanspaal’. Verschil zat er wel in dat de vrienden van Bas nog overal naar hem gezocht 
hebben en de vrienden van Adrie net deden of ze hem niet zagen staan.

5 punten - Harry van Rooy
Had de eervolle taak om Hein en Niek na 11 dagen van het dak af te halen. Had hiervoor de 
beschikking over zijn spikssplinter nieuwe verreiker die hij nu als een klein kind graag aan 
iedereen in ‘t dorp wilde laten zien. Omstanders waren echter minder enthousiast over 
die verreiker die olie om zich heen spoot.
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4 punten - Rob Couwenberg
Tijdens het evenement van de dakzitters was meerdere malen het bier wat Lian de Kuiper 
schonk, niet van de gewenste temperatuur. Na enkele klachten hierover aan het adres van 
Lian, was het probleem niet verholpen. Onder het mom “wie niet horen wil, moet maar 
voelen…” gooide Rob een dienblad lauw bier naar Lian.

1 punt - Piet de Laat
Het lijkt wel of Piet onder een vergrootglas ligt, alles komt bij de redactie terecht....
2 jaar geleden deed familie de Laat maar liefst 16 uur over de terugreis van de vakantie 
in Frankrijk. Dit hadden er 10 kunnen zijn, maar de auto liep telkens warm. Vorig jaar was 
Veronique degene die de auto bestuurde (reden zie voorgaande punten) en was men 
mooi na een uurtje of 10 op de Butterswal. Dit jaar was de beurt weer aan Piet en duurde 
de terugreis, wederom door een warmloper, weer een uurtje of 16.

3 punten - Willem Meulenbroeks
Is opgegroeid in de C1000 en vulde altijd de rij met 
alcoholische drank. Ze noemen hem ook wel Willem-nooit-
genoeg. Bij het teamfeest van het 3e bij Willem van der 
Vondervoort dacht hij ’s nachts na tweeën nog een lekkere 
fles	wijn	 uit	 te	 koelkast	 te	 halen.	 Niet	wetende	 dat	 ze	 bij	
familie Vondervoort al geen wijn meer dronken sinds Gied 
naar	 het	 dorp	 was	 vertrokken.	 Deze	 fles	 van	 jaren	 over	
datum kon Willem Meulenbroeks niet baas. Toen het tijd 
was	om	vanaf	het	Halfmijl	naar	huis	te	fietsen,	lag	Willem	na	
50	meter	al	met	fiets	en	al	in	de	sloot.

2 punten - Gijs Leermakers
Als ‘mister social media’ van onze vereniging weet hij als 
geen ander wat het met een mens doet om felicitatie van 
iemand te krijgen via Facebook, Instagram of Twitter. Met 
het Twitter account van V.V. Vessem feliciteerde hij daarom 
zijn eigen persoon.
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De Terugkeer

Afgelopen maanden waren de maanden 
van de terugkeer en wel op meerdere 
fronten. De belangrijkste is de rentree in 
het normaal. Om te beginnen de terugkeer 
in de kroeg en in de kantine. Ik was sinds 
de uitbraak van het coronavirus niet meer 
naar de kroeg en de kantine geweest. 
Jeetje, hoe lang is dat wel niet geleden 
bedacht ik me, dat ik daar zo lang niet ben 
geweest. Dus toen het enigszins kon, togen 
mijn mede ex-klepbroek Rolf Liebregts en 
ik weer eens richting Vessem centrum. We 
kwamen o.a. Lianne van de Ven tegen, die 
van de nood een deugd heeft gemaakt en 
haar kroeg eens grondig heeft gepoetst 
in de Coronastop. Waar ik dacht, dat hier 
een jaar of twee voor nodig was, heeft ze 
dit in een dag of wat voor elkaar gekregen 
zei ze. Toch denk ik, dat Rob Geus van de 
smaakpolitie er toch nog maar geen check 
hoeft uit te gaan voeren.. Bij de Gouden 
Leeuw was alles weer spik en span en leek 
het alsof er niks was veranderd, op het 
verplicht moeten zitten na dan.

Maar gelukkig konden we niet alleen weer 
naar de kroeg, maar ook naar ons sportpark 

De Lille. Waar dit begon met trainen op 1,5 
meter afstand van elkaar, waar meerdere 
spelers zich al jaren aan houden, ging ook 
dit terug naar het normaal, met daarbij de 
heropening van de kantine. Wat voelde dit 
goed. Oftewel, de rentree naar de kroeg en 
het voetbalveld lijkt al geslaagd. 

Tijdens deze rentrees bedachten ook 
meerdere	 gelouterde	 al	 dan	 niet	 officieel	
gestopte profvoetballers het om hun 
voetbalkicksen opnieuw aan te trekken, 
met als meest in het oog springend, Arjen 
Robben. Deze in Bedum opgegroeide en 
met name in Eindhoven groot geworden 
wereldvoetballer, die later uitbolde bij 
Chelsea, Real Madrid en een decennium 
Bayern München, kan het spelletje toch niet 
los laten. Wat moet je hier nu van vinden 
of moeten we hier iets wel van vinden? 
Robben is vrij om te doen en laten wat 
hij wil en voor de guldens, Britse ponden, 
Spaanse peseta’s, Duitse marken of euro’s 
hoeft hij het niet meer te doen. 

Ik hink op twee gedachten. Als 
voetballiefhebber	 juich	 ik	 zijn	 rentree	
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alleen maar toe. Want wat is er nu mooier, 
dan dat een wereldvoetballer voor zijn 
plezier in de Eredivisie komt spelen. Of 
dit nu maar vijf wedstrijden zijn of twee 
seizoenen, wat maakt het uit. Groningen is 
er goed mee gezien de extra shirtverkopen 
en toename van en blijven van sponsors in 
deze barre tijden. Mooi feitje is, dat na de 
terugkeer van Robben op één na de shirtjes 
de naam Robben mee kregen. De enige 
andere was met Van Hintum begreep ik. 
Daarnaast krijgt de Eredivisie meer aanzien, 
want zeker in Duitsland gaan ze zijn rentree 
volgen. Daarnaast kunnen zijn medespelers 
denk ik heel veel leren over wat je er voor 
moet doen om de top te halen, aan de top te 
blijven, maar belangrijker nog, wat je er voor 
moet laten.. Dit laatste is doorgaans nog 
moeilijker, omdat je aan alle verlokkingen 
des levens wordt blootgesteld (lees drank 
en heel veel vrouwen…).

Daar tegenover staat mijn ietwat 
sceptische houding. Zou Robben bang 
zijn om in het welbekende zwarte gat 
te vallen? Hoe reageert hij op het niveau 
van zijn medespelers van Groningen, als 
hij jarenlang de wereldtop gewend is 

geweest, zeker in Eindhoven bij PSV? Is het 
afbreukrisico	niet	groter	dan	de	mogelijke	
winst? Hoe reageren zijn medespelers op 
het super gedreven zijn van hun Arjen, 
werkt dit stimulerend of afstotend? 
Allemaal logische en terechte vragen, maar 
ik heb me voorgenomen met de positieve 
inslag te kijken. Hoe hij bijvoorbeeld AJAX 
gaat vellen in de Arena.

Maar los van Robben, zijn er nog meer 
helemaal of half gestopte spelers, die een 
rentree overwegen of overwogen. Wesley 
Sneijder overwoog een rentree, maar niet 
bij de club waar hij groot is geworden (niet 
letterlijk groot geworden…), maar bij zijn 
FC Utrecht. En ik denk hoezeer hij het wel 
zou willen, wil hij nu nog meer genieten 
van het leven dan hij al deed tijdens zijn 
carrière. Als zoveel voetballers is hij weer 
eens van zijn (2e) vrouw af of is de vrouw 
weggegaan en weet hij het lekkere eten en 
drank ook te vinden. Waar hij enkele jaren 
terug nog afgetraind was, is hij nu helaas 
op zijn 36ste een mini Michelin mannetje. 
Hij blijft echter wel één van de beste 
Nederlandse spelers ooit.

Verder hebben we Gregory van der Wiel, 
die ook nog eens bij een Tobclub wil spelen 
in plaats van een Topclub. Ik denk, dat 
hem door de heer Mandemakers bij RKC 
een nieuwe keuken in beloofd. Zijn mattie 
Vurnon Anita is daar ook aangehaakt en 
vorig jaar wilde Pietje Velthuizen bij Telstar 
aan de slag. Geen idee, wat hij daar voor 
kreeg. Ik denk misschien een karper voor in 
zijn eigen visvijver.
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De genoemde spelers hebben allen hun 
eigen verhaal en redenen om weer te gaan 
voetballen. Hoewel rentrees doorgaans 
gedoemd zijn te mislukken door een te 
hoog verwachtingspatroon, kijk ik toch uit 
naar deze rentrees. We hebben in ieder 
geval weer genoeg stof om over te bomen 
in de kantine na weer een overwinning van 
ons urste. 

Zoals Vessem 1 nu draait, laat ik overigens 
een rentree maar achterwege, dat haalt 
niks meer uit. In mijn kop weet ik goed 
hoe ik moet lopen en waar ik wel moet 
zijn, maar ik ben er niet. En hoewel ik er 
nog best mag wezen :) laat mijn fysiek me 
op het voetbalveld inmiddels meer dan 
regelmatig in de steek.

Ik heb daarom twee jaar geleden mijn 
entree gemaakt als trainer van deze 
talentvolle groep en we willen gaan voor 
een entree naar de derde klasse. Dit kan 
alleen mogelijk worden gemaakt, als 
alle supporters, ook tijdens de huidige 
coronaperikelen, hun rentree naar ons 
sportpark weten te vinden. Echter, dat 
is een zekerheidje met onze trouwe 
supportersschare.

De Strateeg
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Wie had dat gedacht…
Tja, wat moet je er toch van zeggen. De 
aangekondigde maatregelen worden er 
niet bepaald milder op, nu zelfs onze trouwe 
aanhang zich minimaal drie weken koest 
moet houden. Uit de cijfers moeten we 
constateren dat het virus bezig is met een 
gevaarlijke opmars. Ook lokaal. Niet daags 
na het dakzitten, maar enkele dagen na de 
start van de reguliere voetbalcompetities. 
Ontzettend zonde, zeker aangezien iedere 
voetballiefhebber	er	weer	zo	aan	toe	was.

Persoonlijk vraag ik me af in hoeverre het 
weren van fans op amateurniveau helpt 
bij het terugdringen van de besmettingen. 
Maar goed, nu voelen de supporters 
ook eens hoe het voelt om (on)terecht 
buitenspel te staan. De vlag van het kabinet 
ging maandag 28 september resoluut 
en zonder twijfel omhoog. Conclusie: 
supporters in het voetbal zijn de komende 
tijd persona non grata. De VAR had van 
tevoren al meegekeken, onder leiding van 
onder andere de gerenommeerde viro-
arbiters Jaap van Dissel en Ab Osterhaus. Ik 
prijs me gelukkig dat ik op het moment niet 
in hun schoenen sta. Laat staan in de stalen 
neuzen Mark Rutte. Die schopt bij iedere 
nieuwe maatregel wel een bevolkingsgroep 
tegen de schenen. Kei-hard, zonder ook 
maar één verkeerde intentie. Eigenlijk 
identiek aan Joris van Ham zoals hij in zijn 
hoogtijdagen bij Vessem 1 ook wel eens 

deed. Zijn tegenstander had er vervolgens 
ook nog dagen last van. 

De Nederlandse bevolking momenteel 
tevreden houden lijkt bijna net zo lastig 
en ingewikkeld te zijn als het promoveren 
met DEES 1 naar de vierde klasse. In 
tegenstelling tot onze oosterburen zijn wij 
als vereniging zowel sportief als innovatief 
een aantal stappen verder. Innovatie staat 
voorop, zoals de vereniging de laatste jaren 
heeft laten zien met de sproei-installatie, 
statribune en gerenoveerde kantine. Een 
livestream zou ook niet misstaan. Wellicht 
kunnen we de supporters tegemoetkomen 
door enkele wedstrijden te streamen. Voor 
alle digibeten en iedereen geboren vóór 
1960:	 dat	 is	 filmen	 en	 vervolgens	 direct	
uitzenden via het internet. Indien Windows 
98 het toelaat kun je de wedstrijd dan 
rechtstreeks virtueel bekijken. Ik vraag 
me overigens wel af of er dan net zo veel 
mensen kijken als naar Hein en Niek met 
het dakzitten. Sensatietelevisie zoals 
Temptation Island of iets dergelijks blijkt in 
Vessem niet eens nodig te zijn. In principe 
was het gewoon oerdegelijke reality-
televisie, alleen dan zoals Rail Away. Een 
programma waarbij je alleen een trein het 
landschap ziet passeren. Bij Hein en Niek 
was het dan alleen precies andersom. Het 
landschap passeerde hen als het ware en 
de heren zaten op hun zetel op het gemak 



35

‘ t  Loeierke

te wuiven. Fantastisch. John de Mol zou er 
iets mee moeten doen. 

Overigens zijn Hein en Niek niet de enige 
Vessemnaren die inmiddels hun prille media-
carrière een boost gegeven hebben. Zo zijn 
we	 laatst	 met	 Vessem	 1	 gefilmd	 voor	 de	
promo-video van de nieuwe tenues, al ging 
dat niet zonder slag of stoot. De showroom 
van P. van de Ven is sindsdien enkele 
plafondplaten armer en daarnaast moeten 
wellicht enkele bumpers nog uitgedeukt 
worden. Ook was het achteraf niet zo’n heel 
verstandig idee om gezamenlijk op enkele 
loaderbakken van Verkooijen te gaan 
zitten met de (toen nog) maagdelijk witte 
broekjes. Onder het genot van een bakkie 
koffie	werd	op	het	gemak	het	enerverende	
weekend besproken. Ik vermoed dan ook 
dat	er	na	afloop	van	de	wedstrijd	een	pot	
Vanish Oxi Action White in de tas met vuile 
shirts richting de wasvrouw is gegaan. Ik 
ben daarnaast ook heel benieuwd naar het 
uiteindelijke resultaat van de video. Het 
blijft toch zondagochtend hè. 

Terugkomend op het coronavirus valt het 
me op dat de media tegenwoordig zo snel 
gaat dat iedereen al op de hoogte is van de 
maatregelen, vóórdat de persconferentie 
überhaupt begonnen is. Nu ik dit stuk aan 
het schrijven ben lees ik ondertussen dat 
ook de kermisattracties dit jaar niet op 
het terrein komen te staan. Waar iedereen 
medio 2020 nog de hoop had dat Vessem 
kermis (onder bepaalde voorwaarden) 
“gewoon” door kon gaan, is er een groot 
rood kruis doorheen gezet. Op een of 
andere manier zie ik die man van de Telfort-
commercial al voorbij komen: “Wie had 
dat gedacht… Van een vol kermisterrein 
met menselijke attracties op het dak 
van de Kuiper in augustus, naar een leeg 
kermisterrein zonder attracties, muziek en 
alcoholische versnaperingen in oktober”. 
Al die veranderende regels, het lijkt wel een 
mallemolen. 

Allen, blijf gezond, houd je aan de regels en 
hopelijk tot snel op SP de Lille.

Frans



‘ t  Loeierke

36

www.mcbdirect.eu

MCB Direct is een voorraadhoudende groothandel, met vestigingen 
in het hele land. U kunt bij ons terecht voor metalen en non-ferro. 
Eindproducten en hal� abrikaten, naar wens verpakt, gesorteerd, 
op maat gezaagd en bewerkt. Wij denken met u mee en tillen uw 

business samen naar een hoger niveau.

“We doen zaken op een 
toegankelijke manier en 
maken het proces niet 

onnodig complex. Eenvoud 
dichtbij. Want klanten 

doen geen zaken met een 
hoofdkantoor, maar met 

lokale mensen die dezelfde 
taal spreken. 

Couleur locale.”

MCB Direct
Vestiging de Kempen
Diamantweg 47, 5527 LC Hapert
dekempen@mcbdirect.eu

MD0096 Algemene adv Hapert (A5).indd   1 12-12-2019   12:42
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1. Wie ben je?
Rob Couwenberg

2. Wat zijn je hobby’s?
Darten, voetbal, biljarten en de Guld.

3. Wat voor bijdrage lever je aan 
voetbalvereniging Vessem?
Oud ijzer ophalen en spelen bij Vessem 2.

4. Wat is je bijnaam en hoe is die ontstaan?
Koos, zoals iedereen weet. Waar ie vandaan 
komt geen enkel idee.

5. Wat bestel je bij de plaatselijke snackbar?
Bij de friettent bestel ik graag friet belze 
mayo, pittige bami en hotwings.

6. Wat zit er in je broodtrommel?
Broodtrommel heb ik niet maar mijn LUPA is 
meestal brood met belg en een banaan.

7. Saus erop of ernaast (en waarom)?
Saus erop of ernaast maakt niet uit, als het 
er maar bij zit.

8. Hoe bereid(de) jij jezelf voor met een 
voetbalwedstrijd op het programma?
Bier drinken de avond ervoor en zorgen dat 
ik op tijd wakker ben.

9. Seks voor de wedstrijd?
Daar zou niks mis mee zijn, maar nee.

10. Waar krijg je een kick van?
De Europa League finale van Ajax op het 
museumplein en het Vessem 2 uitje naar 
Engeland.

11. Waaraan heb je een enorme hekel?
Ik heb een hekel aan muggen, wespen en 
lauw bier.

12. Wat is het meest gênante moment uit je 
voetbalcarrière?
De uitwedstrijd naar de klepbroeken toen 
m’n koffie voor vertrek niet goed was 
gevallen en er onderweg weer uit kwam.

13. Door welke vrouw zou je wel eens 
versierd willen worden en waarom?
Door een walk-on girl.

14. Borsten of billen (en waarom)?
Beide.

15. Wie is de kleurrijkste lid van onze 
vereniging?
De rooi witte, de naam zegt het al.

16. Wie is het meest kleurloze lid van onze 

‘t Knuppeltje 2.0
Rob ‘Koos’ Couwenberg
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vereniging?
Zou ik geen weten.

17. Zwarte of felgekleurde 
voetbalschoenen?
Zwarte schoenen is gewoon prima.

18. Welke speler zou je graag terugzien in 
Vessem 1?
Speler voor Vessem 1 zou ik niet weten, denk 
dat het prima is zo.

19. Wie is de meest overschatte voetballer 
binnen onze vereniging?
Ik denk dat tijdens het voetbal niemand 
zich overschat, alleen in de kantine kan dat 
weleens voorkomen.

20. Wie is de meest onderschatte voetballer 
binnen onze vereniging?

Geen idee.

21. Wat vind je van de fusie?
Jammer, maar wel nodig om voldoende 
teams te houden.

22. Waarom denk je dat je de eer hebt 
gekregen om de vragenlijst van ’t 
Knuppeltje in te mogen vullen voor ’t 
Loeierke?
Ik heb enkele jaren samen met Daan Somers 
gespeeld in Vessem 2.

23. Waar zie jij jezelf over 10 jaar?
Over 10 jaar dat is moeilijk te zeggen, ik 
bekijk het liever van dag tot dag.

24. Aan wie geef je ’t Knuppeltje door?
Louis van Diessen.
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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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TEL. 0497-591252
WWW.DEGOUDENLEEUWVESSEM.NLJAN SMULDERSSTRAAT 24, 5512 AZ  VESSEM

DE PERFECTE TIJD VOOR 
EEN HIGH WINE OF HIGH BIER

   DE

HERFST
            KOMT ER
           WEER AAN!

5 SPECIAALBIEREN / WIJNEN 
MET 5 HEERLIJKE HAPJES

€ 29,50
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Op zoek naar meer naamsbekendheid?

Wordt adverteerder in het mooiste 
clubblad van Nederland: ‘t Loeierke!
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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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Avondje Piel
Gezien de stand ging het afgelopen 
seizoen met het 3 de nog niet zo beroerd. 
Waarschijnlijk komt dit door goalgetter 
Willem Keulenbroeks, of culinaire roberto 
die iedere week iedereen met zijn acties 
verbaasd,of Rhino die zich bij Dads army 
heeft aangesloten. 

Geregeld na een wedstrijd van het derde 
blijven we nog even in de kantine hangen 
omdat het daar simpelweg gezelliger is 
dan thuis. Onder het genot van wat er op 
dat moment op de kaart staat wordt de 
wedstrijd doorgenomen. meestal wordt 
dan de nadruk gelegd op de dingen die 
mis gingen,dus de tafel blijft voorlopig 
bezet. Dit doe ik vaak met Goofy en Pena 
(ouwe getto genoten)Stino, en Willem 
Keulenbroeks.

We vragen ons vaak af ,ondanks de vele 
uren die we vroeger gespendeerd hebben 
aan het spelletje, nog niet in staat zijn om 
een fatsoenlijke pass te versturen,of zelfs 
een geldige ingooi te verrichten. Of als er 
een bal richting de hoek gaat,ik er als een 
zak aardappelen heen duik.

Vroeger was het veldje aan de Hooge akker 
,in de volksmond de put genoemd het 
vertier van de Getto. Goofy, BB king, spijker, 
q bil, Leon, Pena, pamper, Terherne, als de 
playboy nog niet in de bus lag van dijk, kon 
je er geregeld vinden, en dun Toep waagde 
de oversteek van de Flinkert naar de Put. 

Het veldje grensde aan de tuin van Huub 
Soetens, die tevergeefs iets van zijn tuin 
probeerde te maken. maar door de toen 
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al afwijkende traptechniek volgde er een 
kaalslag op de heg en planten, Tsjernobyl is 
er niks bij. qua talent stak Terherne er met 
kop en schouders boven uit, maar ja die is 
ook drie benig. 

Maar het mooiste van deze getto was 
toch wel het buurt/opvang tehuis voor 
kansarme jongeren van deze buurt. Huis 
was herkenbaar vanwege de scheve 
lantaarnpaal (auto parkeren) voor de 
deur, oftewel het huis van Joske Piel. Na 
een thuiswedstrijd mee het derde tegen 
zuiderburen	 maar	 weer	 efkes	 de	 kantine	
in. Daar met Goofy in conclaaf,we moeten 
maar weer is bij de Piel op bezoek gaan, 
en zo geschiedde. bij binnenkomst braken 
we bijna onze nek over de schilderijen. 

Het werd een mooie avond, met prachtige 
verhalen uit het verleden en heden. Aan 
het einde van de avond had Joske een 
mistbank gecreëerd,en had er een buil 
doorheen. Door de rookontwikkeling had 
Goofy inmiddels de ogen van een albino. 
We hebben daar een kostelijke avond 
gehad. Ik raad iedereen aan die zit te 
wachten op een show van Theo Maassen, 
Hans Teeuwen, Ad Nouwens of met een 
slaapzak bij de gouden leeuw ligt voor de 
kaartverkoop van de zittingsavonden. Ga 
is een avondje naar Joske Piel, amusement 
waarde doet er niet voor onder. Je moet 
snel zijn, zul je zien dadelijk komt ie bij man 
bijt hond, Word ie BNer en is ie volgeboekt.

Zeefje
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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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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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Nog even volhouden 
jongens

Het was misschien nog niet meteen 
echt balen. Het moment nadat Minister 
President Rutte had aangekondigd dat 
we voorlopig even niet het leven konden 
leiden wat we gewend waren. We stonden 
er ook nog niet zo bij stil dat het echt zo 
erg was. “Het zal allemaal wel meevallen” 
was het meest gehoorde op straat. Een 
enkeling nam de maatregelen direct wat 
serieuzer en rende 5 minuten voordat de 
inteligente lockdown in zou gaan nog even 
snel naar de friettent voor misschien wel 
het laatste frietje wat voorlopig besteld 
kon worden. Anderen haalde de schouders 
een keer op en bleven gewoon zitten waar 
ze	zaten	met	een	fles	Dommelsch	voor	zich	
op de hangtafel in ‘t café.

Nu maanden later is het besef wel 
binnengekomen dat het niet zomaar zou 
over waaien. Een verjaardag vieren gaat 
niet zomaar meer, het ziet er naaruit dat 
we dit jaar de carnaval ook maar een keer 
overslaan en kermismaandag gaat een 
erg rustig dagje worden in het centrum. 
Daarnaast konden we ook nog eens een 

tijd niet normaal gaan voetballen, want 
ondanks dat we normaal ook niet zo kort 
dekken was verplicht 1,5 meter afstand 
houden toch wel heel erg gemakkelijk voor 
de aanvaller. Om de ellende dan helemaal 
compleet te maken zat ik persoonlijk 
‘opgesloten’ op zolder achter mijn 
beeldscherm. Had ik net een nieuwe auto 
uit mogen kiezen, kan ik er hooguit nog 
mee naar de COOP rijden.

We raakten met zijn allen wat geisoleerd 
en het sociale kringetje werd erg klein. 
Gelukkig kon een interview bij ‘t loeierke 
online nog doorgaan maar een urenlang 
gesprek met bier, een kaasje en worstje zou 
het nooit worden. Het meest opvallende 
was nog wel de agenda. Als de vraag kwam 
of we van ‘t weekend iets te doen hadden 
keek ik zoals gebruikelijk altijd eerst even 
in mijn agenda want daar zou vast wel iets 
in staan. Leeg, helemaal niets stond erin. 
Verschrikkelijk!

Gelukkig komt het leven weer beetje bij 
beetje op gang. Nog niet zoals voorheen 
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en we doen het nog wat voorzichtig maar 
er kan tenminste weer lekker gevoetbald 
worden. Een donderdagavond trainen al 
blijft de nutteloze discussie naderhand in de 
kantine voorlopig even weer achterwege.

We konden toch nog lekker op een terrasje 
gaan zitten. Niet te uitbundig worden maar 
gewoon lekker zitten en genieten van een 
zonnetje en een speciaal biertje. 

En nu ook weer op een zondag ochtend 
uit bed mogen gaan om een wedstrijd te 
gaan voetballen, vaak nog zonder kater 
omdat je de avond ervoor niet weg bent 
geweest. Een paar weken konden we dan 
na	afloop	nog	een	uurtje	op	het	gras	blijven	
uitzweten met een rondje van de pas jarige 
teamgenoot voordat we de douche in 
moesten. Heerlijk genieten.

Verder blijft het thuis rustig, weinig 
avonden dat er echt iets te doen is. Geen 
vergadering voor de carnaval, want dat kan 
veel kans toch niet echt door gaan dus valt 
er ook niet veel te regelen. Geen spontaan 
ontstaande ideeen voor een evenement in 
het dorp waarvoor nog wat geregeld moest 
worden. Een avondje op de bank zitten of 
gewoon	spontaan	ergens	op	de	koffie	gaan	
of een pilsje pakken. Een lekker avondje op 
de	bank	een	hele	Netflix	serie	 in	één	keer	
afkijken	 of	 ouderwets	 een	 spelletje	 doen	
met een glas wijn erbij. 

Op het werk betrapte ik me er laatst ook al 
op dat ik een afspraak met een klant had 

afgezegd omdat het ‘misschien wel niet 
zo verstandig was om helemaal naar de 
andere kant van België te gaan’. Of ik het 
echt vond was een tweede maar gewoon 
thuis werken was ook wel lekker. Tussen 
de middag gezellig thuis eten en een lekker 
broodje halen of eitje bakken.

Eigenlijk kan ik wel wennen aan deze 
Corona tijd. Alles is veel rustiger,  de agenda 
blijft leeg, we kunnen lekker genieten van 
alles, voor het sociale gaan we even een 
ontspannen	 potje	 voetballen,	 geen	 files	
voor het werk en als een klant lastig wordt 
kunnen we altijd de slechte verbinding de 
schuld geven dat je wegvalt.

Ik zou bijna denken dat het zo ook na de 
Corona wel mag blijven. Heerlijk!

Alhoewel, die kermis vorig jaar was toch 
ook wel erg leuk... En de carnaval een jaar 
moeten missen... En die gezellige uitstapjes 
met Vessem 3... Het mannenweekend is ook 
wel iets waar we echt naar uitkeken... En 
die muren op de zolderkamer hebben ook 
nog niet veel teruggezegd... En een avondje 
Hanentoepen op een donderdagavond in 
de kantine zou al helemaal mooi zijn...

Misschien toch maar hopen dat het weer 
snel als vanouds lekker druk wordt.

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

Martijn Nouwens 

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

Visits_Nouwens.indd   1 03-02-11   14:34
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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 en 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/speelster van jouw team?
Wat is de naam van je school?
In welke groep zit je?
Favoriete les?
Wie vind je het leukste meisje van jouw 
klas?
Wie zou je het allerliefst ontmoeten, en 
waarom?
Wat is je favoriete dier?
Eet het liefste?

Profieltje van

Wess Liebregts, heeft mama bedacht
24-1-2012
Veldhoven
Rolf Liebregts
Keetie Kolsters
1 broer, Jari
Ties van Aaken, Ravi van Herk, Luca 
Verhagen
JO9-1
Multifunctioneel, dus overal. Maar 
meestal middenvelder
Papa, Gerard van Loon, Ruud van Aaken 
en Dirk Jacobs
zeker 1x
Altijd, uit en thuis 
AJAX, die zijn gewoon de beste
Kylian Mbappé (PSG)
Liverpool
Juup van de Berg
Basisschool Sint Lambertus
Groep 5, met juf Iris en Juf Marie Jose
Rekenen
Ik vind ze allemaal leuk

Virgil van Dijk, want hij is een goede 
voetballer
Een patrijs (onze Boegie)
Tosti en gemarineerde gebakken spek

Wess Liebregts
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Wess Liebregts 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 dag?
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?
Helaas voor jullie pap zal het de komende 
editie nog niet zo zijn, maar denk je dat 
jullie pap ooit Prins Carnaval zal worden?
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
 : intelligente lockdown of school
 : doelpunt maken of winnen
 : kermis of carnaval
 : binnen of buiten spelen
Wanneer en waarom heb je voor het 
laatst in ’n deuk gelegen?
Wie vind je de beste voetballer van Ves-
sem 1?
Voetbal je nog ooit met je broer in Ves-
sem 1?
Wat vind je het leukste voetbaltrucje?
Hoe ben je de Corona tijd doorgekomen?
Is er over een jaar nog Corona?
Wat vind je van ’t Loeierke en wat zou er 
beter kunnen? 
Wat wil je nog kwijt?

Erwtjes
Dat de tosti’s in de kantine gratis worden

Before you go van Lewis Capaldi
Gamen (Brawlstars)
Youtube
Boomerang
PSV TV
De Veluwe, want het is daar heel mooi en je 
kunt	er	mooi	wandelen	en	fietsen
1 uur
20.00 a 20.15 uur
€ 1,-
Dat ik profvoetballer word en heel rijk
In een pretpark werken, want dan kan ik 
stiekem in de achtbaan
Dat Jari mij plaagt
Jurassic World
Nee en papa zelf ook niet

Natuurlijk, maar dat ben ik al en ik kan harder 
lopen
Leuk, want dan leer ik weer nieuwe kinderen 
kennen uit Wintelre

Intelligente lockdown
doelpunten maken
carnaval
buiten
De mop, die Joep van Korven vertelde over 
Jantje. 
Roel Sterken

Ik denk van wel, duurt alleen nog wel een paar 
jaar
De Akka
Gamen en chips eten en veel bankzaken 
gedaan
Ik hoop het niet
Leuk, niks veranderen
Ik wil graag met het trainen samen met JO9-2 
en JO9-3 partijtje doen
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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

O11-1 4 12 3.00 34 6 +28

O10-1 4 12 3.00 37 9 +28

O11-2 4 12 3.00 28 8 +20

O13-1 2 6 3.00 20 1 +19

O15-1 2 6 3.00 13 5 +8

O17-1 2 6 3.00 5 1 +4

O9-1 4 9 2.25 33 18       +15

O8-2 4 6 1.50 28 24 +4

O13-2 2 3 1.50 2 9 -7

O8-1 4 4 1.00 13 38 -25

O9-2 4 3 0.75 21 32 -11

O9-3 4 3 0.75 15 35 -20

O15-2 2 1 0.50 3 6 -3

O19-1 0 0 0.00 0 0 0

‘De SUPERCUP’
Jeugd - Clubcompetitie 2020-2021

Tussenstand 
SUPERCUP
 SEIZOEN
2020-2021

SPONSOR:
Super Service

Henst

STAND BIJGEWERKT t/m 26 september
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PRIKBORD

Denk aan het
invullen van de 
Vessem 1 pool!

DE KANTINE IS TOT NADER 

ORDER GESLOTEN VANWEGE 

CORONA

GEZOCHT, FOTO’S VOOR 
LOEIERKE GOES AROUND THE WORLD

inleveren bij de redactie

31 OKTOBER
OUD IJZER
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Oh, 

Niek van Rooij goed

aan het seizoen 

begonnen?
Ja, 

hij had genoeg vanal dat zitten op een 
bank!





‘t Loeierke goes 
around the world!

FC UTRECHT


