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Nog voor aanvang van het nieuwe seizoen
moest opnieuw een zwarte bladzijde wor-
den bijgeschreven in het bestaan van onze
voetbalclub. Het tragische overlijden van
Roel is voor velen als een mokerslag aan-
gekomen. Dagenlang lag er een sluier over
de Vessemse gemeenschap. Ook nu nog
schieten woorden tekort! Ter nagedachtenis
aan Roel heeft het bestuur in dit loeierke
een ‘in memoriam’ geplaatst.  

Ondanks deze droeve omstandigheden
heeft de redactie gepoogd om dit loeierke
zo goed mogelijk te vullen. Helaas heeft
Sander Cox besloten om na 8 jaar zijn
redactiepen aan de bekende wilgen te han-
gen. Wel heeft hij beloofd om in het volgen-
de loeierke jullie een terugblik te gunnen op
de periode dat hij deel uit maakte van onze
redactie. Vanaf deze plaats willen wij
Sander alvast bedanken voor zijn inzet en
columns waarmee hij ons clubblad vulde. 

Th. de Bie schrijft in dit loeierke over een
groot probleem binnen onze voetbalclub.
Nee, niet over de trainingsopkomst van de
selectie, en ook niet over het gebrek aan
tactisch inzicht van Han Wouters, maar over
gras.  

Niet over "lang gras", en ook niet over het
groener lijkende gras van zijn buurman,
maar over het gras wat normaal behoort te
groeien op onze voetbalvelden. 

DEZE MAAND:
nummer 1 - jaargang 33

• Van het bestuur
• In memoriam: Roel van Heijst
• Oprichting klusteam
• Tennisvoetbaltoernooi
• Sponsor in het licht
• Rebus
• Cox’ Column
• Inspiratie
• Op het jeugdleidersfeest
• Frotlip van het joar
• Voorvocht en nazaat
• Leiders en trainers in het nieuw !
• Kefin fan Helfoort
• Gras
• 75-jarig jubileum
• Agenda
• Supercup
• De voorbereiding
• Langs de Lijn
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Sterker, hij beperkt zich ditmaal niet tot het
aankaarten van het probleem, maar komt
(waarschijnlijk voor het eerst in zijn leven)
ook met een oplossing! 
Daan Somers had ook ditmaal weer zoveel
inspiratie voor het schrijven van 'n stukje dat
hij maar moeilijk 'n  keuze kon maken waar-
over hij ging schrijven.. Trots als hij is wilde
hij niet onvermeld laten dat hij (suiker) oom
is geworden. Het zou mij niet verbazen als
Daan in het eerst volgende loeierke mede-
delingen doet of, en zo ja hoe vaak, hij al
vader is! 

In voorgaande seizoenen nam Kefin fan
Helfort niet zelden tijdens de wedstrijd al
eens een snipperdag. Nu echter heeft hij
een sabbatical van 1 jaar ingelast. In dit loei-
erke het exclusieve verhaal over het hoe en
waarom van deze langdurige pauze.

Nieuw is de rubriek "de Frotlip van ut joar!".
Aan deze competitie kunnen alle leden en
supporters van onze voetbalclub deelne-
men. Degenen die de amusementwaarde
door hun oliedomme handelen en/of uit-
spraken verhogen worden gehonoreerd
met punten voor deze nieuwe rubriek. Aan
het eind van het seizoen zal blijken wie zich
mag laten kronen tot de opvolger van Hans
van Diessen, die vorig seizoen beslag wist
te leggen op de titel "de Sloapzak van ut
joar". Uiteraard wenst de redactie ook Hans
weer veel succes!

Verder in dit loeierke een gloednieuwe
rebus van Daan en de vaste rubrieken als
"Voorvocht en Nazaat", "Langs de lijn" en "'t
loeierke goes around the world".  

Helaas geen verslag van de finale om de
penaltybokaal en de prijsuitreiking van de
felbegeerde Supercup. 

Beide stukjes had ik in een overijverige bui
al netjes uitgewerkt en veilig opgeslagen op
mijn computer. Helaas noodzaakte een
even irritant als hardnekkig computervirus
mij om heel de zooi opnieuw te laten instal-
leren. Na herinstallatie van de software ben
ik niet alleen 60 euro kwijt, maar ook alle
door mij gedownloade natuurfilmpjes en
eerder genoemde verslagen met bijbeho-
rende foto's! 

Aangezien het inmiddels 2.00 uur in de
nacht is, en ik op teletekst nog even de
standenlijst van de Jupilerleague wil bestu-
deren wil ik deze aftrap afsluiten met jullie
veel leesplezier toe te wensen!

Groeten,

Henri Swaans.

P.s. Indien iemand foto's heeft gemaakt van
de finale om de penaltybokaal en/of uitrei-
king supercup zouden wij dit graag verne-
men!
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VAN HET BESTUUR
In de aanloop naar het nieuwe seizoen wer-
den wij opgeschrikt door het overlijden van
selectie-speler Roel van Heijst. Roel speel-
de de afgelopen jaren, tussen veel blessu-
releed door, voornamelijk in het tweede elftal
van onze vereniging. Ook was hij een graag
geziene gast tijdens activiteiten die door de
club werden georganiseerd. Het bestuur
wenst familie en vrienden van Roel veel
sterkte met het verwerken van dit grote ver-
lies.

Aan het begin van dit nieuwe seizoen willen
we toch even terugkijken naar het vorige.
Het afgelopen seizoen kende hoogte- en
dieptepunten, zowel op het veld als erbui-
ten. Er waren natuurlijk de kampioenschap-
pen van de diverse jeugdteams aan de ene
kant, en de moeizame resultaten van enke-
le seniorenelftallen aan de andere kant. Ook
hebben enkele leden afgelopen jaar hun
gezinnetje uitgebreid, wat natuurlijk per-
soonlijk geluk betekent. Helaas zijn vorig
seizoen voorzitter Jan van Rijen en sponsor
Wim Ansems overleden. Op de jaarverga-
dering in juni hebben we met een moment
stilte bij hun overlijden stilgestaan. 

Op dezelfde jaarvergadering werd door
Joost Roefs een presentatie gegeven over
de nieuw te bouwen uitbreiding van onze
accommodatie. Rene Swaanen en Joost
hebben een mooi functioneel gebouw gete-
kend, wat prima in de omgeving past. Het is
te hopen dat zo snel mogelijk met de bouw
ervan kan worden begonnen. 

Verder is op de jaarvergadering na een
stemming besloten om de leden niet meer
te laten collecteren voor de verschillende
goede doelen. Wij als bestuur merkten dat
de animo ervoor erg afgenomen is en de
weerstand ertegen flink toegenomen. Op dit
moment denkt het bestuur na over manie-
ren om deze goede doelen toch te blijven
ondersteunen. 

In dit eerste Loeierke van het seizoen willen
we ook nog even stilstaan bij het fantastisch
verlopen Pinkstertoernooi. Sportief succes,
ook bij de Vessemse teams, mooi weer en
een gezellige drukte hebben 3 dagen
geheerst op sportpark de Lille. Wij willen alle
spelers, scheidsrechters, bezoekers, de
weergoden en natuurlijk vooral de vele vrij-
willigers bedanken voor hun inzet, welke
ervoor heeft gezorgd dat het 44e
Pinkstertoernooi een geweldig succes is
geworden! 
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Aan het begin van een seizoen is het ook
tijd om vooruit te kijken. In dit seizoen
bestaat de Voetbalvereniging Vessem 75
jaar. Vooral in en na de tweede helft van het
seizoen zal dit te merken zijn door de ver-
schillende festiviteiten. Op dit moment werkt
de jubileumcommissie samen met de activi-
teitencommissie al aan een spetterend
feestweekend in juni om het 75-jarig
bestaan te vieren. 

Het bestuur wenst iedereen komend sei-
zoen veel succes en plezier op en rond de
voetbalvelden! En zou het niet mooi zijn als
we de viering van ons 75-jarig bestaan kun-
nen opleuken met een kampioenschap van
ons eerste elftal…...?

Het bestuur

VAN HOOF

INSTALLATIEBEDRIJF

Jan Smuldersstraat 12
5512 AZ Vessem

Tel. 0497-591253-591463

- Centrale verwarming
- Sanitair + waterleiding         +

riolering
- Zinkwerk + dakwerk

V.V. Vessem 

75-jaar
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x x

• Baby en kleuter-
zwemmen

• Vrij zwemmen op
afspraak

• Kinderfeestjes

Telefoon 0497-591516
Mobiel: 06-51335946

Gespecialiseerd in aluminium

Kozijnen - Deuren - Schuifpuien - Vouwwanden
     Rechtstreeks uit eigen fabriek geleverd en gemonteerd

          Leverbaar in alle gewenste kleuren

              10 jaar garantie

Hoefseweg 1, 5512 CH Vessem

Tel: 0497-59 23 38

aluminium B.V.

Paro

Ook adverteren in

clubblad ‘t Loeierke?

Neem contact op met

de sponsorcommissie

van V.V. Vessem!
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IN MEMORIAM

Op donderdag 30 juli 2009 is Roel van Heijst, speler van onze selectie, 

op 23-jarige leeftijd overleden.

Roel werd op 1 november 1993, op 7-jarige leeftijd, lid van onze vereniging. Hij speel-

de in alle jeugdelftallen, behalve in de A, want hij verruilde in 2003, toen hij 17 was, de

B1 voor de selectie bij de senioren. Tussen veel blessureleed door was Roel een snelle,

aanvallend ingestelde speler. In de selectie speelde Roel, samen met veel van zijn

vrienden, voornamelijk in het 2e. Hij was binnen de vereniging vaak betrokken bij vrij-

willigerswerk en ook bij festiviteiten was Roel een graag geziene gast.

Wij wensen Elly en Dolf, Tinus en Maria, Monique en Stijn en alle overige familieleden

en vrienden veel sterkte toe bij het verwerken van dit enorme verlies.

Bestuur en leden

Voetbalvereniging Vessem

Roel van Heijst
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AUTOBEDRIJF

Fr. Schoenmakers
RADIATEURENSERVICE

reparatie alle merken auto’s
in- en verkoop gebruikte en nieuwe auto’s

Putterstraat 4 - 5512 BM Vessem
Tel. 591623

harrie soetens
KWALITEIT IN STUCWERK

KUILENHURK 27B 5512 CA VESSEM

TELEFOON 0497-591834

Steek bij ons uw licht eens op!
Jan Smuldersstraat 14A

5512 AZ Vessem

Tel. 0497-592322

Fax 0497-592342

Auto tel. 06-53133188

PRIVE: AD LIEBREGTS

Eikenbocht 1, Knegsel

LIEBREGTS ELEKTRO

VESSEM
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Auto en Bandenservice

Inkoop en verkoop van

gebruikte auto’s

APK-keuringen

Benzine en LPG station

Heike 4-4A - 5512 NJ Vessem

Tel. 0497-591453
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Oprichting klusteam
Bestuur en Bouwcommissie van V. V.
Vessem zijn voornemens een klusteam op
te richten om samen kleine onderhouds-
werkzaamheden op ons sportpark of aan
onze gebouwen te verzorgen.
De uitstraling van onze accommodatie
wordt daardoor positief beïnvloed voor
bezoekers en voor onze eigen leden, het
zal daarbij ook prettiger zijn voor onze eigen
vrijwilligers zoals Leiders- Trainers en com-
missie leden om op een verzorgd sportpark
te verblijven.

Het werk dat door de leden van het kluste-
am gedaan wordt moet in alle gemoedelijk-
heid plaatsvinden, er wordt geen druk opge-
legd, er worden geen verplichtingen opge-
legd, op tijd een bakje koffie en een praatje
is van groot belang, de sfeer moet goed zijn
en blijven, alleen daardoor kan er een conti-
nuïteit gewaarborgd worden.

De data zullen gezamenlijk bepaald worden,
vooruit denkend zou maandagmorgen van
09.00 uur tot 12.00 uur een mogelijkheid zijn
omdat meestal de poetsploeg dan ook aan-
wezig is.
Binnen onze club is men bezig de website
te optimaliseren zodat we straks makkelijk
mededelingen over data en onderhoudspro-
gramma kunnen doen.

Eerste werkzaamheden die gedaan moeten 
worden zijn afwassen muren kleedlokalen
en opnieuw texen, de doelen afwassen, de
nieuwe goaltjes van netten voorzien, de
nodige werkzaamheden aan het groen en
de ballen en ballenhok verzorgen.

In eerste instantie willen wij vrijwilligers voor
het klusteam persoonlijk benaderen, ook wil-
len wij het in het eerst volgende Loeierke
vermelden zodat iedereen de mogelijk krijgt
om hieraan deel te nemen.

Aanmelden kan bij Jan Soetens, Jan van
de Sande en Wim van Doren.
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W i l h e l m i n a l a a n  5 6 ,  5 5 1 2  B K  V e s s e m ,  Te l e f o o n  0 4 9 7 - 5 9 2 1 2 8

Nu hair-extensions
en 

bruids- & 
dagmake-up!

Geopend van dinsdag t/m zaterdag tot 17.30 uur
Op woensdagavond tot 20.00 uur

Markt 32a

5521 AN Eersel

Tel.: 0497-516412

Fax: 0497-518628

Studio: Braak 3, Vessem

E-mail: eric.de.laat@hetnet.nl

(digitale) Fotocamera’s

(digitale) Videocamera’s

1-uurs Printservice

Pasfoto’s

Portretfotografie

Bruidsfotografie

Schoolfotografie

Bedrijfsfotografie

Communniefotografie

Ook het adres voor:
Lijsten • (groot)Ouderboekjes • Bedankkaartjes 

• Handtekeningkaartjes
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Voor iedere klant
een specifieke oplossing

MCB is al decennia lang een gewaardeerde partner van de
Nederlandse metaalverwerkende industrie. In de uitgestrekte
magazijnen van MCB ligt een uitgebreid assortiment buizen, pla-
ten, staf en profielen klaar voor onmiddelijk transport naar de
klant.

MCB beschikt over een eigen Service Center en kan materialen
exact op maat en volgens de gewenste specificaties leveren.
Omdat kwaliteit en milieu belangrijke onderdelen van het
bedrijfsproces zijn, is MCB Nederland op deze gebieden ISO-gecer-
tificeerd.

Service in metaal

MCB Nederland B.V. Postbus 2 5550 AA Valkenswaard

Tel.: 040-2088333 Fax: 040-2043795

Internet: www.mcb.nl

Nederland
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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



CAFETARIA-EETHUIS

JOROCA
Theo Rini

Diverse soorten ijs
VESSEM - Wilhelminalaan 23 - Tel. 0497-591523

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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VRIJDAG 23 OKTOBER 20.00u

Op vrijdagavond 23 oktober vanaf 20.00u vindt er een uniek evenement plaats wat voortge-
komen is uit een samenwerking tussen de 2 grootste verenigingen van Vessem, TV
Vessem en VV Vessem: 't OH OH MEXICO TENNISVOETBALTOERNOOI

Op de tennisbanen aan de Lille zal er in teams van 4 of 5 personen wedstrijden worden
gespeeld. De spelers zijn daarbij verplicht om sportschoenen zonder noppen te dragen.
Deelname is geheel gratis, maar toch zijn er grote prijzen te winnen. Met name voor het
team met de meest origineel geklede spelers. Aanmelden kan per team (van minimaal
4 en maximaal 5 personen) of individueel (de organisatie zorgt dan voor indeling bij een
team). Deelnemers kunnen zowel man of vrouw zijn, maar dienen wel 16 jaar of ouder te
zijn. Personen met Mexicaanse griep zijn uitgesloten van deelname aan deze wedstrijden.

Naast de Mexicaanse kleding en aankleding zal het Mexicaanse
bier rijkelijk vloeien waardoor ook de temperatuur in de kantine
kan oplopen tot Mexicaanse hoogte.

Wij hebben 4 tennisvelden beschikbaar.
Op 2 velden wordt getennisvoetbald 4 tegen 4 en op 2 andere velden
wordt getennist 2 tegen 2 (ook wel dubbel genaamd)
Speeltijd vanaf 20.00 uur tot max 24.00 uur, waarbij de rondetijden nog
bepaald moeten worden.

Ieder team dient minimaal 2 spelers ook te laten tennissen, mag ook
afwisselend als alle spelers van het team willen tennissen. Tevens dient
men ook in de ronde dat men niet speelt 1 scheidsrechter te leveren.

Spelregels zijn nog niet definitief (goedkeuring FIFA is aangevraagd) maar
je moet denken aan:

TENNISVOETBAL
TOERNOOI
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TENNISVOETBAL

- afmeting veld buitenste belijning tennisveld.
- handjes niet toegestaan.
- beide partijen kunnen scoren.
- service draait door nadat deze is overgegaan naar de       
andere partij.

- service verplicht in servicevak (zoals bij tennis), en is pas 
speelbaar nadat bal de grond geraakt heeft in het servicevak.

- service mag uit de hand of na stuit op de grond.
- maximaal 3 keer overspelen
- telling tie-break tennis zonder wisselen van speelhelft en zon-
der sets.
team met de meeste gewonnen tie-breaks heeft wedstrijd gewonnen.
indien tie-break nog niet is afgespeeld bij eindsignaal komt deze te
vervallen.

- er wordt op tijd gespeeld en halftijd wisselen van speelhelft.

TENNIS

- afmeting zoals bij dubbelspel gebruikelijk  
- spelregels conform KNLTB met als aanpassing onderstaande   
regels.

- geen 2e service.
- telling tie-break zonder wisselen van speelhelft en zonder sets
- er wordt op tijd gespeeld en halftijd wisselen van speelhelft.

Voor tennisballen en voetballen wordt gezorgd.
Sportkleding, schoenen (zonder doppen) en een tennisracket zelf
voor zorgen.

Zorg dat je erbij bent bij het 1e tennisvoetbaltoernooi in Vessem!

Je kunt je tot uiterlijk 16 oktober opgeven bij:

Hans Maas  594099 / de activiteitencommisie

of via tennisvoetbalvessem@live.nl



Zoals vele schrijvers van jullie clubblad ben
ik ook tegen de deadline aangelopen om
een stukje te schrijven. En ook ik heb mijn
excuses klaar. Het is zeer druk in de winkel,
alle verenigingen willen op tijd hun materia-
len, alle mensen die sporten en/of kinderen
die naar school gaan willen ook hun tenue
en/of schoenen weer op tijd in gereedheid
hebben en dan zult u wel begrijpen dat de
maanden augustus en september bijzonder
heftig zijn en dat deadlines niet altijd haal-
baar zijn. Maar geen klaagzang want we
zijn in de gelukkige omstandigheid dat we
(nog) niets van de recessie merken.

Er is me gevraagd om een stukje in het
Loeierke te schrijven. Dat grijp ik met beide
handen aan en wel om twee reden. Ten
eerste het is een mooie etalage voor mijn
winkel, immers jullie clubblad ziet er goed uit
en ik denk dat het door alle leden van begin
tot eind gelezen wordt(zo ook door mij) en
ten tweede is dit een mooie gelegenheid
om mijn klantenkaart(spaar) systeem uit te
leggen.

Fairsports is mijn sportwinkel waarmee ik 21
augustus 1991 gestart ben. Oeps al 18
jaar!! De formule waarmee ik 18 jaar gele-
den gestart ben is eigenlijk niet veel veran-
dert maar wel gefinetuned. 

Ik ben begonnen me te richten op alle veld
en zaalsporten aangevuld met badmode en
tennis. Dat doen we nog steeds. We heb-
ben een paar jaar ook uitgebreid sportieve
mode (kleding en schoenen) in ons assorti-
ment gehad omdat de moderichting zelf zat
te slapen maar daar hebben we al enkele
jaren geleden weer afscheid van genomen
en zijn teruggekeerd naar onze roots.

Wat bieden wij zoal? We hebben zeer ruime
collectie's op het gebied van (zaal)voetbal,
(zaal)korfbal, hockey, volleybal, tennis, wan-
delsport, running, fitness en badmode.
Aangevuld met de supportersartikelen van
Ajax en PSV. Onder ruime collecties ver-
staan wij schoenen, kleding en alle attribu-
ten (tassen, ballen, scheenbeschermers,
etc.) die noodzakelijk zijn om uw sport op
een plezierige manier te bedrijven. Sorry
voor de supporters van andere eredivisie-
clubs maar helaas daar zit minder handel in.
Wilt u toch iets van bijv. Feyenoord of
Willem II schroom niet en vraag ernaar dan
proberen wij u eraan te helpen. Sinds 12
jaar laten wij ook schoenreparaties verzor-
gen. Dit puur uit serviceoogpunt doordat er
sinds 12 jaar geen schoenmaker meer
gevestigd zat in het dorp. Ja u leest het
goed zat want deze week krijgen we in het
dorp een nieuwe collega ondernemer erbij
te weten een schoenmaker. 
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SPONSOR in

het

licht“ Fairsports Oirschot”



´ t  L o e i e r k e

21

Dat wil niet zeggen dat wij ermee stoppen,
immers vele van onze klanten zijn de goede
kwaliteit en service gewend. Service is iets
wat bij ons zeer hoog in het vaandel staat.
Hebben we iets niet op voorraad dan probe-
ren we het voor u te bestellen. Moet ik er
wel bij zeggen dat onze leveranciers steeds
minder op voorraad houden en wij hierin
ook wel eens mispakken. Maar ons best
doen we altijd al is het dan via een collega
winkelier. Hebt u problemen/klachten met
artikelen dan zullen wij onze uiterste best
doen om dit zo goed en snel mogelijk op te
lossen. Ook hier zijn we vaak afhankelijk
van onze leverancier maar we gaan tot het
uiterste.

Zoals je zojuist hebt gelezen hebben wij
veel op het gebied van teamsporten.
Hierdoor hebben we ook veel contact met
verenigingen. Wij werken op dit moment
samen met 24 verenigingen. Ik zeg samen-
werken omdat ik alle verenigingen waaraan
ik mag leveren ook sponsor. Mijn standpunt
is altijd dat we het samen moeten doen ofte-
wel de liefde moet van twee kanten komen
zoals in ieder goed huwelijk. Zo ook ben ik
binnen de voetbalvereniging Vessem een
vertrouwd gezicht. Ik heb recentelijk nog de
mooie nieuwe kaderlijn mogen leveren.

Maar ook met de korfbalvereniging in
Vessem jullie zustervereniging heb ik een
goede band. Hun jubileum shirts hebben we
zelfs speciaal laten maken. 

Zoals ik samenwerk met verenigingen doe
ik dat ook met individuele klanten. Door ons
klantenkaart(spaar) systeem belonen wij
onze vaste klanten. In het verleden kreeg
iedere klant een klantenkaart mee naar huis
maar de digitale wereld heeft duren geo-
pend en vandaar staat het al enkele jaren in
ons computersysteem. U hoeft dus niets
meer mee te brengen of te bewaren want
het staat allemaal in de computer. Hoe gaat
dit in zijn werk? Bij iedere € 5,00 die u als
klant bij ons besteed krijgt u 1 spaarpunt
(mits het geen afgeprijsd artikel is). Bij 50
spaarpunten oftewel een besteding van €
250,00 krijgt u bij de volgende aankoop €
25,00 korting, dat staat toch voor een 10%
korting. Voor degene die denken maar het
duurt lang voordat ik aan die 50 punten zit,
dat valt reuze mee. Ik weet niet of u mensen
kent in uw omgeving die vaak in onze win-
kel komen maar die zullen u kunnen vertel-
len dat het sneller gaat dan dat men ver-
wacht had. 

Dit was mijn bijdrage in de spotlight, mocht
u nog vragen hebben stel ze want rond-
lopen met onbeantwoorde vragen is niet
nodig. Rest mij om alle leden van de voet-
balvereniging Vessem een goed seizoen
toe te wensen. Hopelijk met leuke succes-
sen maar bovenal veel sportplezier.

Met de sportieve groeten van Willem van
der Vleuten
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De miljoenen van Real

94 miljoen euro. Hoe langer ik er over
nadenk, hoe meer ik ben geneigd om de
club Real Madrid niet meer serieus te
nemen. Helemaal als ik lees dat de
Portugese wonderboy naar verluidt 9 mil-
joen euro per jaar gaat verdienen. Dat komt
neer op 24.600 euro per dag, ruim 1000
euro per uur. En dan hoef je niet eens iede-
re week bij de club te zijn. 

Even voor de goede orde, dit is niet de eer-
ste monstertransfer waar De Koninklijke bij
is betrokken. Zo zwichtte een paar maan-
den geleden ook AC Milan voor het grote
geld. Naast Ronaldo speelt Milans sterspe-
ler Kaká vanaf volgend seizoen ook voor
het sterrenensemble. Dit keer werd 'slechts'
65 miljoen euro uitgetrokken voor een nieu-
we speler. Met vier transfers in de top 5 van
duurste transfers aller tijden is het duidelijk
dat Real dé sterrenclub bij uitstek is. Een
enorm contrast als je het vergelijkt met het
beleid van Reals grote vijand, FC
Barcelona. Monstertransfers zijn absoluut
geen garantie tot succes. Vooral als je al
zoveel sterspelers hebt. Een succesvol
voetbalteam moet simpelweg een mix zijn
van jonge hongerige talenten aan de enek
kant en ervaren en geslepen topspelers aan
de andere kant. De Champions League-
winnaar liet de afgelopen seizoenen zien
dat je een topteam kunt bouwen zonder al
te veel dure aankopen te doen. 

Als je maar aandacht besteedt aan je jeugd-
spelers, zij zijn ten slotte de toekomst van
de club.

Misschien moet de Europese voetbalbond
het systeem van de Amerikaanse voetbal-
competitie maar eens goed onder de loep
te nemen. In de MLS (Major League
Soccer) krijgt iedere club hetzelfde transfer-
budget. Wat mij betreft mogen ze dit demo-
cratische voetbalsysteem in Europa direct
invoeren. Niet dat dit nu zo'n realistische
gedachte is, daar is de voetbalwereld nog
altijd veel te conservatief voor. Bovendien is
de macht van de Europese grootmachten
zo groot dat zij een voorstel als dit nog altijd
kunnen tegenhouden. Ik geef toe dat een
gelijkwaardig transferbudget wellicht een tik-
keltje overdreven is. Maar waarom zou je
het voetbal niet wat eerlijker maker door het
geld gelijkwaardiger te verdelen? Het ver-
schil tussen de Europese top en subtop
wordt steeds groter. Vroeg of laat zal de
denivellering een punt bereiken dat ingrijpen
onomkeerbaar is. Daarom kunnen we er nu
al beter nadenken hoe we het probleem in
de toekomst aan gaan pakken. Want
nieuws over absurd hoge transferbedragen
als die voor Ronaldo en Kaká is hoe dan
ook slechte reclame voor het voetbal. 

Cox’ Column
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Voordat Kluun weer een van zijn geweldige
boeken gaat schrijven heeft hij het nodig.
Ook Steven Spielberg kan er niet zonder en
zelfs onze bloedeigen redactieleden kunnen
geen leuk stuk schrijven, voordat ze dit heb-
ben… inspiratie.

Jullie zullen in de afgelopen jaren regelmatig
gemerkt hebben, dat niet ieder redactielid
elk Loeierke een stuk schrijft. Waarom niet?
Geen tijd? Geen zin? Vaak is dit niet de
reden, maar ontbreekt het aan inspiratie. Als
je een leuk, goed idee hebt, is het geen pro-
bleem om een paar blaadjes van ons gelief-
de clubblad te vullen. Heb je echter geen
idee waar je over wilt schrijven, dan kost het
erg veel moeite en vaak kom je er na een
tijdje achter, dat alles wat je getypt hebt
eigenlijk nergens op slaat.

Vorig jaar ben ik bij de redactie gekomen en
ik (zelfs ik) ben erachter gekomen dat het
niet meevalt. Eerst schreef ik bijna ieder sei-
zoen wel 1 of 2 stukjes als gastschrijver.
Wanneer? Juist! Als ik inspiratie had..
Waar kun je dat dan halen? Hoor ik jullie
denken. Ik krijg het meestal als ik 's avonds
wil gaan slapen of als ik in de douche sta.
Anderen krijgen het als ze rustig in de tuin
zitten of tv aan het kijken zijn. Weer anderen
gaan naar de Killer. 'Doe mij 2 ons runder-
gehakt, 3 kogelbiefstukken en wat inspira-
tie'. Helaas meneer, ik heb geen inspiratie
meer..

Nu is het nieuwe seizoen weer begonnen
en zitten we met een ander probleem; te
veel inspiratie! Tijdens onze vergadering
komt altijd ter sprake wie er, naast de vaste
rubrieken, een stukje schrijft en waarover.
Vaak zijn er 2 of 3 mensen die geïnspireerd
zijn en vol enthousiasme vertellen. Maar
deze vergadering ging het anders. Iedereen
wil iets schrijven én heeft ook al bedacht
waarover. Als het goed is, is dit dus een
overvol Loeierke. Waarschijnlijk komt het,
omdat iedereen in de vakantie weer uit de
dagelijkse sleur stapt en iets anders ziet,
dan alleen de chagrijnige kop van je collega
op kantoor. Of die stapels stenen die elke
dag op elkaar gelegd moeten worden met
een bietje grijze smurrie ertussen.

INSPIRATIE

IN
S
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Archieffoto van Pierre toen hij nog inspiratie
genoeg had.
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Ook ik zit met hetzelfde probleem. Veel te
veel inspiratie. Ik zou bijvoorbeeld kunnen
schrijven over het feit dat ik voortaan op
mezelf woon en wel op de Kuilenhurk 30a.
Misschien hebben jullie na het Rietfestival
de rooksignalen gezien, die Jan Bliek in mijn
tuin aan het maken was. In plaats van een
lekker fris, strak gazonnetje is er sindsdien
alleen nog maar een zwarte krater te zien.
Of ga ik schrijven over de starterwoningen
op de Flinkert, waar ik volgend jaar hoop te
wonen.

Wellicht kan ik het beter over voetballen
hebben, omdat dit toch een voetbalblad is.
Ga ik het dan over Go Ahead Eagles heb-
ben? Deze staan op moment van schrijven
namelijk bovenaan in de Jupilerleague. Of
toch over ons eigen clubje? Ik kan (nu ik zelf
niet meegedaan heb) natuurlijk makkelijk

het 1e afzeiken, omdat ze van die klepbroe-
ken hebben verloren. 
Verder ben ik dit jaar leider geworden van
de F1. Samen met Hans van Diessen gaan
we proberen om die jongens en meiden iets
mee te geven van ons voetbaltechnisch
inzicht en talent. 
Ow ja, ik kan ook over de engerlingen in
ons voetbalveld vertellen. Of over de ker-
mis. Of over mijn voorbereidingen op het
tonpraten, waar ik dit jaar weer aan mee wil
doen.
Jullie horen het wel. Ik weet niet waar ik
moet beginnen. Ik hoop dat ik volgend
Loeierke wat minder inspiratie heb…

Groeten
Ome Daan 
(ben namelijk ook nog oom geworden van
Maud Somers)
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Geneesmiddelen

Homeopathie

Gezondheidssandalen

Babyartikelen, -voeding, luiers

Huid-haarverzorging

Parfumerie

Haarmode

Byoux

Kaarsen

Foto’s ontwikkelen en afdrukken

Jan Smuldersstraat 5G
5512 AW  Vessem

Voor al uw sportprijzen 

en vaantjes

J. Joosten

Putterstraat 53 - 5512 BL Vessem

Fax/Tel. 0497-591691

Mobiel: 06-51231408
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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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5512 CH Vessem

Hoefseweg 2

Telefoon 0497-592200

0497-592261

Fax 0497-592245

MACHINEFABRIEK

van knegsel b.v.
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UW BEZORGGROSSIER
Voor horeca, Sport- en
Bedrijfskantine
Recreatie en Institutionele Markt

SYMBOOL
VOOR

KWALITEIT
Polluxstraat 6 - 5047 RB Tilburg

Tel.: 013-5711790Industrieterrein Vossenberg bedrijvennummer 942

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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op het 
Jeugdleidersfeest

"Ik weet nog goed dat we vroeger in de
jeugd met de C van de Knegselse Boys
met 21 - 0 van Vessem hadden gewonnen,
ik was toen een echte penaltykiller". Aldus
een uitspraak van één van de jeugdleiders
die eerder die dag vernomen hadden dat
Henri Swaans na 3 jaar het 'jaarlijkse' jeugd-
leiderfeest eindelijk rond had, Willem Pieter
het vlees weer keurig op de schalen had lig-
gen en het gras van golfbaan 'Hof van
heden' er keurig bij lag. Rond 14:00 uur ver-
zamelden de eerste jeugdleiders zich op het
sportpark voor een bakje koffie of in geval
van Henri een glaasje water vanwege het
klassefuifje de avond ervoor van zoonlief.
Na de mededeling dat degene die bij het
golfen eerste en laatste zouden worden de
eer hadden om volgend jaar het jeugdlei-
derfeest te organiseren had Jan Bliek er
een ingewikkelde kansberekening op losge-
laten en alvast bedacht dat hij waarschijnlijk
één van de organisatoren werd. 

Op de golfbaan bleek het spelletje al snel
niet zo gemakkelijk als het leek. De ballen
vlogen in de struiken, bunkers en vijver in
plaats van de hole. En de zojuist geleerde
golfterm FORE (Flying Object Return to
Earth) moest meerdere malen gebruikt wor-
den. 

Naast de moeilijkheidsgraad van het spellet-
je zelf bleek ook de hitte al snel ondraaglijk
voor enkele golfers. Zo hadden Toon en

Edwin direct behoefte aan een koude
Hoegaarden. Aangezien ze daarmee ook
eindigden hadden ze de grote eer om zowel
eerste (minst aantal slagen gemaakt) als
laatste (minst aantal afgeronde holes) te
worden en mogen ze samen met de win-
naar en verliezer van de fanatieke(re) deel-
nemers (Dennis Willemsen en Jan Bliek)
het aankomende jeugdleiderfeest organise-
ren.

Na deze uitputtende middag was het tijd om
de verloren kilo's weer terug te brengen in
de lichamen. Net als bij het golfen wist onze
voorzitter ook hier met de beste mee te kun-
nen. Doordat een enkeling thuis even op
buienradar was gaan kijken en een moeder
doodongerust had ge-sms't aan haar zoon
begon iedereen voorzichtig naar boven te
kijken waar de voorspelde onweersbuien
bleven. Blijkbaar was Limburg op dat
moment al volledig ondergelopen en kwa-
men de buien richting Vessem. Het enige
water wat op dat moment neerviel was het
water van de beregening die Jan van de
Sande zojuist had aangezet. Ondertussen
werd er flink wat vlees op de bbq gegooid
stond onze voorzitter nog altijd vooraan bij
de bbq en besloot oud Knegselnaar, Jeroen
Tenbuelt, dat hij voor deze keer ook maar is
een pilsje moest pakken. 
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Op dat moment begon het, ondanks het
nog vroege tijdstip, toch steeds donker te
worden rond sportpark de Lille, maar vlogen
de zwaluwen nog erg hoog. Geen reden tot
paniek dus met als gevolg dat de bbq op ini-
tiatief van wederom diezelfde voorzitter voor
de 3e keer aangemaakt werd. Ondertussen
had de beregening zijn eindstemming
bereikt en bleef de beloofde storm nog altijd
uit ondanks dat het nog altijd erg donker
was rondom de kantine. Misschien was dat
ook niet zo gek want de volgende dag was
ondertussen alweer aangebroken. 

Terwijl Toon en Edwin nog druk in discussie
waren over de in hun ogen onterechte uit-
slag van het golfen besloot Jeroen dat hij
zijn eerder gemaakte opmerking kracht bij
moest zetten. 7 goals uit 10 penalty's zou
voor zo'n killer als hij zeker wel lukken en
dus werd er snel een bal en fototoestel

gepakt. Na 4 penalty's genomen te hebben
was het echter al duidelijk dat de 7 goals
niet gehaald werden.

Zowel het feest als de nacht begonnen bijna
op het einde te lopen en er was nog altijd
geen regen te zien. In korte broek en 't shirt
ging iedereen tevreden en voldaan lang-
zaam huiswaarts. De nieuwe organisatie
voor het komende jaar was bekend, de
voorzitter had zich weer goed van voren
laten zien en Jeroen was weer een illusie
armer. Om met 21-0 van Vessem te kunnen
winnen is er toch iets meer nodig dan een
penaltykiller die niet kan scoren.

Ruud van Aaken
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Een nieuw seizoen betekent een nieuwe eretitel voor de persoon binnen onze vereniging
die het meest constant presteert op het gebied van stommiteiten. Komende maanden
gaan we zien wie er de opvolger wordt van de Sloapzak van ut Joar Hans van Diessen.
Om de winnaar met Pinksteren enigzins verrassend te houden, hebben we besloten om
niet langer de tussenstanden te vermelden. Succes allemaal!

10 Punten Piet de Laat. 
Nadat hij vorig jaar Marijn voor de gek heeft gehouden was hij nu zelf aan de buurt. Ter
voorbereiding van Pinksteren deelde Marijn en Kees Henst Piet in om elke dag de vracht-
wagens / kleedhokken te komen poetsen. Niet lang na het rondbrengen van de werklijsten
ging bij Kees de telefoon; 'daar heb ik men eigen nie vor opgegeven Kees, want dan is die
van ons jarig!'. Nadat Kees vroeg of hij Marijn hier even over wilde bellen, viel het kwartje al
snel.

8 punten Bram Dekkers. 
Sloop 's nachts door de Leeuwerik naar huis. Niet omdat hij stiekem achterom binnen wil-
den komen, maar omdat hij moest voorkomen dat er bij hem achterom iets uit zou komen.
Met een gespannen sluitspier opende hij de poort. Maar op dat moment ging er meer open
dan alleen de poort…….Niemand weet of het na dit incidentje met zijn vriendin nog steeds
anus.

5 punten Ruud van der Heijden. 
Bereidde zich op vakantie in Kreta voor op het nieuwe seizoen. Met name zijn scorend ver-
mogen behoefde nog enige training. Die wierp nog niet meteen zijn vruchten af. Daarbij
bood de half afgemaakte kans op de laatste avond ook slechts een schrale troost.

3 punten Twan van Riet en Huub van Maasakkers. 
Gingen samen met de vriendengroep naar Zultewaregem kijken. Omdat ze een stadion-
fakkel afstaken kwam de politie. Twan en Huub konden in eerste instantie ontkomen maar
werden even later toch ingerekend...Wat wil je ook met een vaste jell van de jongens: Zult!

van ut Joar

de Frotlip
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De Sloapzak van ut Joar omringd door enkele andere soorten zakken.

Punten voor de

Frotlip van het joar? 

Bel, fax, sms of mail

de Frotlip tiplijn!
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Auto- en motor

rijschool

Menno

Aalders

Tel. (0497)-591845
VESSEM

INDUSTRIAL
P A C K A G I N G

EMBALLAGE

OP MAAT

Dirk Boutslaan 28
Eindhoven
Tel. 040-2115460

Frans 
van der Velden
machinale houtbewerking
timmer- en onderhoudswerk

Kerkstraat 46
5513 AP Wintelre
Telefoon 040-2052729
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Officieel

dealer van 
de Kempen

- ONDERHOUD EN REPARATIES ALLE MERKEN
- VERKOOP NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO’S
- SCHADETAXATIE EN REPARATIE
De Hoefseweg 3 - Vessem - Tel. 0497-591842



36

´ t  L o e i e r k e

Wat doen jullie normaal rond deze tijd
op zaterdag?
Jan: Normaal sta ik rond 9 uur op en ga ik
de krant lezen. Dan rij ik naar het voetbal-
veld om naar de jeugd te gaan kijken.
Gewoon een team dat thuis moet en waar
ik de keeper van train
Joost: Als het kan blijf ik graag in men nest
liggen. En dan doe ik ook nog regelmatig
wat tekenwerk als bijverdienste. Verder de
normale zaterdagklusjes als naar de winkel
gaan en zo.

Hoe ziet jullie dagelijkse leven eruit?
Jan: Ik werk 4 dagen in de week bij timmer-
bedrijf van Veghel in Eindhoven. (dat was
het eerste waar hij over begon. Sorry
Resi…) Verder heb ik een vrouw, 2 kinde-
ren en kleinkind. Trotse Joost terwijl hij drin-
ken aan het halen is; 'en 1 op komst vad-
der!!' 
Op woensdag ben ik vrij en doen Resi en ik
samen op ons kleinkind passen. Naast het
voetbal doe ik ook nog een bietje fietsen. In
de zomer op de weg en in de winter mee
de mountainbike de bossen in. 

Joost: ik heb een vriendin, Sandra (goed
opgelet bij Jan zijn antwoord) en verder
werk ik 4 dagen in de week in Eindhoven bij
architectenbureau Diederendirrix. Op vrijdag
werk ik samen met Rene Swaanen. We zijn
samen ook bezig om ons eigen bedrijfje op
te richten. Over de naam zijn we het alleen
nog niet helemaal over uit. Verder zit ik in de
sponsorcommissie en in de bouwcommis-
sie van de voetbalclub en train ik 2 keer per
week. 
Ook zit ik in de bouwcommissie van de
dorpsraad. Een druk bestaan dus. En
binnenkort wordt ik nog vader ook! 

Hoe ziet je loopbaan bij de voetbalclub
er uit?
Jan: Vroeger ben ik begonnen in Oirschot
met buurtvoetbal. We woonden in de Notel.
Toen zijn we samen met wat broers en
vrienden in de wei gaan voetballen tussen
de koeienstront. Dit was rond 1962/63. Toen
spraken we een paar andere jongens uit
andere buurten. Deze hadden ook een
voetbalteam opgericht. En zo kwam het dat
we tegen elkaar gingen voetballen. Een van
die clubs is later LSV geworden. 

In deze rubriek enkele vragen aan een vader (voorvocht) en deze keer 2

zoons (nazaat) die alledrie actief zijn binnen de voetbalclub. Vaders is

Voorvocht &
Nazaat
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Keeper Jan Roefs (rechtsboven) op archiefbeelden
van het buurtvoetbal in Oirschot

Hier mag het 1e komende jaar mooi tegen
gaan voetballen. Dat heb ik in de jaren '60
dus al gedaan. 

Toen ben ik op mijn 17e begonnen bij
Oirschot Vooruit in de A. Hier heb ik 3 jaar in
gevoetbald. In die tijd ben ik ook reserve-
keeper geweest van het 1e. Er werden toen
veel spelers en trainers van PSV en
Eindhoven weggekocht en daarom zijn we
3 keer op rij kampioen geworden. Op een
gegeven moment voetbalden we zelfs in de
1e klasse. 
In 1976 ben ik in Vessem gaan voetballen
in de selectie. Mijn directe concurrent was
Rooie Bert de Laat.  Dit heeft enkele jaren
geduurd. We hebben eigenlijk om beurten
in het 1e gekeept. Bert was een stuk rusti-
ger dan mij, maar ik durf wel te zeggen dat
ik technisch beter was! Uiteindelijk moest ik
toch terug naar het 3e. Dat jaar dat ik in het
3e stond werden we meteen kampioen met
een geweldig elftal. Na het 3e heb ik nog
enkele jaren in het 4e gekeept. 

Hier ben ik in 1987 mee opgehouden na
knieproblemen. Toen ben ik er een aantal
jaren tussenuit geweest. In 1991 ben ik
begonnen als keeperstrainer van de jeugd.
Dit doe ik nu nog steeds met heel veel ple-
zier. 

Joost: Ik ben op mijn 5e lid geworden van
de voetbalclub, zie ook deze foto:

Vroeger pakte ik altijd al een oude voetbal-
broek van ons pap en die trok ik dan aan
als ik naar school ging. 
Vanaf mijn 6e ben ik wedstrijden gaan voet-
ballen in de F. Mijn eerste wedstrijd kan ik
nog goed herinneren. Hierin wonnen we
met 5-0 en scoorde ik de eerste goal. Tot de
B hebben we altijd een heel goed elftal
gehad. En ik denk dat we tot de C ook
haast alles gewonnen hebben. We zijn ook
bijna elk jaar kampioen geworden.
Wat me nog goed bijstaat is de kampioens-
wedstrijd in de C tegen hapert. Deze moest
in Wentersel gespeeld worden en we won-
nen mee 2-0. verder hebben we in de B
nog de bekerfinale gehaald. Die hebben we
helaas niet gewonnen. 
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Vanaf mijn eerste jaar in de A heb ik al met
het eerste meegedaan, omdat er van het
eerste veel spelers mee opgehouden
waren. Sinds die tijd ben ik eigenlijk nooit
meer uit het eerste weggeweest. 

Wat zijn je mooiste herinneringen aan de
voetbalclub?
Jan: Het kampioenschap met het 3e. Dit
was echt een goed elftal. 
Joost: Het kampioenschap in de C is mijn
mooiste herinnering. Verder waren de 2 pro-
moties met het 1e ook mooi. 

Heb je tijdens je carrière ook dieptepun-
ten gekend?
Jan: een dieptepunt voor mij was mijn
knieblessure, waardoor ik moest stoppen
met voetballen. Verder dat ik terug moest
naar het 3e. Dit blijft ook een dieptepuntje in
mijn carriere. 
Joost: mijn grootste dieptepunt voor mij is
de verloren kampioenswedstrijd tegen
SDO. De volgende dag op het werk hing de
foto uit de krant, waar ik zowat jankend op
stond, op A0 formaat op kantoor. Ik had van
te voren een beetje een te grote mond
gehad..

Hebben jullie ooit samen in 1 elftal
gespeeld?
Nee, we hebben samen nooit in een elftal
gespeeld. Jan; Ik ben ook nooit trainer
geweest van onze Joost. 

Jan. Je bent al erg lang keeperstrainer.
Wie waren of zijn in jouw ogen echte
talenten?

Daan Soetens was een goede keeper. Hij is
nu goed bezig in Casteren, maar ik denk
dat hij er in Vessem meer uit had kunnen
halen. 
Willem van der Linden is ook een goede
keeper. Hij heeft alleen nog wat meer tijd
nodig om ervaring op te doen. Een keeper
heeft nu eenmaal veel wedstrijden nodig
om een goede keeper te worden.
Nu zitten er in de jeugd ook goede keepers,
die in de toekomst het eerste kunnen
komen versterken. Namen noem ik liever
niet, want iedereen doet erg zijn best 

Wie heeft er de meeste kampioenschap-
pen behaald?
Bijna in koor; Joost

Joost, je was woensdag naar de film
geweest. Was het een goeie film?
Nadenken.. Nadenken.. Film? Ik?
Nadenken.. Mee wie dan? 

Mee Sandra
Mee Sandra? Nadenken.. Ow ja! Natuurlijk.
Was een mooie film ja!

Was de hoofdrolspeler een jongen of
een meisje?
Dat konden we nog niet zien, maar volgens
Resi was het met zekerheid een jongen.

Jan, heb je er bewust voor gekozen om
Joost voetballer te laten worden, om
conflicten uit de weg te gaan?
Joost zag het keepen niet echt zitten. Hij
heeft het wel ooit gedaan in de jeugd, maar
al gauw bleek hij een betere voetballer te
zijn. Ik heb hem daarin helemaal vrij gelaten



39

´ t  L o e i e r k e

Wat is er zo mooi aan V.V. Vessem?
Jan: het is gewoon een kei gezellige club
Joost: als je voor Vessem voetbalt heb je
ook echt het gevoel dat je voor Vessem
voetbalt. Het is een echte club. In tegenstel-
ling tot andere clubs in bijvoorbeeld in
Eindhoven of in het betaalde voetbal waar
je zomaar van club verandert.
Echt het clubgevoel.

Hoe ziet het beste team van Vessem
aller tijden eruit?
Jan (die zegt zich niet voorbereid te heb-
ben) pakt zijn leesbril en een briefje uit zijn
borstzakje. (Zie bovenaan deze pagina)
Jan, jullie Joost ziet er best goed uit. Het
uiterlijk heeft hij dus duidelijk van zijn
moeder, maar welke kwaliteiten heb jij
eigenlijk overgedragen aan Joost?
Eigenlijk niks. Wat dat betreft weet ik eigen-
lijk niet of het er een van mij is.
Maar als ik toch iets moet zeggen, dan
denk ik dat Joost vooral mijn fanatisme
overgenomen heeft.

Buiten het voetbal heeft hij er ook veel ple-
zier in om dingen te maken. Dat heb ik zelf
ook.

Heeft hij zijn terugtrekkende haargrens
ook van jou?
Dat denk ik wel, maar op zijn leeftijd was ik
al wa verder

Wat is jullie mening over damesvoetbal?
Jan: Het gaat de goede kant op met het
damesvoetbal. Ik heb deze week het EK
voor vrouwen wel een beetje gevolgd. Dan
zie je dat de kwaliteit minder is dan bij de
mannen, maar het is al een stuk beter dan
eerst.
Joost: Het is algemeen bekend dat mannen
beter kunnen sporten als vrouwen. Maar ik
zou het zeker wel in Vessem willen zien. Als
ze maar niet in het vaarwater van de korf-
balclub gaan zitten. 

Het beste team van V.V. Vessem (aller tijden) door Jan en Joost

Bert Olislagers                          Ronnie Sterken                      Harrie Soetens 

   

 Harrie van Rooij  

Bart van der Heijden  Rene Swaanen 

   

 Toon Zigenhoorn  

   

Ruud Verbaant Toon van Helvoort Iwan van Hout 

   

 Michel Kox  

   

Trainer: Paul van Veghel   
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Wat is jullie mening over de fusie met de
korfbalclub? 
Joost: Het is niet echt een fusie, maar ik
vind het fantastisch. De korfbal heeft een
dramatische accommodatie. En nu hebben
we straks samen een perfecte accommoda-
tie. We worden er allebei beter van. 
Jan, hoe kijk jij naar een wedstrijd van
het 1e? Let je op Joost of de keeper?
Ik kijk het eerste naar de keeper. Hierna kijk
ik pas naar Joost. 
Voor mij is de keeper gewoon het belang-
rijkste. 

Zijn jullie sinds enige tijd, laat zeggen
sinds jullie Anouk een vriend heeft, al
veel waardevolle spullen op mysterieuze
wijze kwijtgeraakt?
Na even denken.
Het valt wel op dat de zolder van ons Anouk
in Veldhoven nu wel erg opvallend vol staat.

Wat ga je straks doen met de bouw van
de nieuwe accommodatie?
Joost: ik ben nu al erg druk bezig met het
tekenen van onze nieuwe accommodatie
samen met Rene. Hier gaat erg veel tijd in
zitten. Als we straks echt aan het bouwen
gaan, zal ik denk ik wel in de bouwbegelei-
ding gaan zitten. Dat ook alles gemaakt
wordt, zoals wij het getekend hebben. 
Jan: ik wil ook zeker wel meehelpen.
Vroeger heb ik ook altijd mee geklust bij de
voetbalclub. Zo heb ik die mooie groene
rand aan de kantine nog gemaakt. 

Hebben jullie nog wilde plannen met de
kermis?
Joost: Op zich ga ik niks bijzonders doen. Ik

zal er wel een paar dagen heen gaan en
misschien pak ik maandag ook wel vrij.
Jan: ik ga dit jaar eens naar het konings-
scheten. Dit moet je echt eens meege-
maakt hebben zeggen ze. En ik ben er nog
nooit geweest

Welke functie zou je in de toekomst nog
eens willen bekleden binnen de voetbal-
club?
Jan: in principe heb ik geen ambities meer
voor een andere functie. Ik blijf voorlopig
nog keeperstrainer van de jeugd. En verder
zal ik nog wel als soort van klusjesman
actief blijven.

Joost: voorlopig heb ik het druk genoeg met
mijn bezigheden. Maar als Sandra en ik een
voetballertje krijgen dan zal ik misschien wel
jeugdtrainer willen worden. 

Wie wint DEES - Vessem morgen? En
wat wordt de uitslag?
Joost Vessem met 1-2 
Jan gelijkspel 2-2 

Zullen we het volgende afspreken; als
Joost het goed heeft krijgen wij 2 pilskes
van Jan en andersom?
Dit is een goede weddenschap, maar als
we het geen van beide goed hebben, krij-
gen we er 2 van jullie!

Jan tot slot hebben we nog een aantal
stellingen voor jou:

Bier of fris? Bier
GSM of vaste telefoon? Vaste telefoon
Voor of achter? Voor
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Blank of bruin?  Blank
Goal van Joost of redding Mies? Goal van
Joost
Blanke vla of karamelvla? Karamel
Man of vrouw? Vrouw
Daan Soetens of Michel Cox? Michel Cox
Halfvol of halfleeg? Halfvol
Asfalt of klinkers? Asfalt
Resi of een blond mokkeltje van 18?
Dan vat toch Resi maar.

Joost, voor jou hebben we ook nog een
aantal stellingen:

Veters of klittenband? Veters
Cruijff of Maradona? Maradona
Putterstraat of Molenwiek? Putterstraat
Boxershort of string? Boxershort
Calculator of rekenmachine? Calculator
Kont afvegen of remspoor? Remspoor
Onderop of bovenop? Bovenop
Thee of koffie? Koffie
Houten schuur of stenen gebouw? Houten
schuur
Vlees of groenten? Vlees
Dochter of zoon? Zoon
Is er tot slot nog iets dat jullie zelf kwijt
willen?
Jan: Jazeker. Dat ze voortaan beter op het
veld moeten letten. 
Het is toch ongelofelijk dat dit op het 3e jaar
achter elkaar weer het geval is. Volgens mij
zijn de velden veel te droog gehouden in de
zomer. De gemeente moet zorgen dat het
goed is. Het bestuur zou de gemeente mis-
schien harder aan moeten pakken.

Wie zouden we volgende keer voor dit
interview kunnen vragen? 
Wil en Sander van Asten
Familie Claassen
Ben en Gerwin Coolen.

Wij willen bij deze Jan en Joost bedanken
voor hun tijd, het drinken, de koeken en de
antwoorden. 

Verder succes met jullie voetbal activiteiten
en natuurlijk het wachten op de
(klein)zoon(?)

Jan Roefs in actie op de keeperstraining
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Zoals jullie gezien zullen hebben, zijn alle leiders en trainers vanaf de mini's tot en met
de senioren voorzien van schitterende nieuwe jassen, jacks en/of trainingspakken.

Deze actie is mede mogelijk gemaakt door 3 sponsors, die ook al actief zijn met andere
uitingen binnen onze club. Toen aan hen gevraagd werd of zij een bijdrage wilden leve-
ren voor deze nieuwe outfit, waren de positieve reacties van Henk van Herk, Roland
Verkooijen en Kees en Mark vd Bosch er onmiddellijk. Namens VV Vessem hartstikke
bedankt voor jullie bijdrage.

Het resultaat mag er wezen, het ziet er professioneel en verzorgd uit met duidelijke logo-
's op de voorzijde en het clubembleem prijkt fier op de achterkant.  
Voor de uitvoering heeft Fairsports ons van goed advies voorzien en gezorgd voor 
tijdige levering en een mooie korting. 

Deze kledinglijn geeft een positieve uitstraling
en hopelijk sluiten daar de resultaten van de
teams bij aan. Kortom een mooie start voor
het seizoen waarin onze club haar 75-jarig
jubileum gaat 
vieren.

Een foto met sponsors, leiders en 
trainers volgt.

Namens de sponsorcommissie

Toon van Helvoort

Leiders en trainers 
in het nieuw!

www.henkvanherk.nl WWW.BOUWBEDRIJFVANDENBOSCH.NL
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Levensmiddelen
Drogisterij
Postagentschap
Slijterij

JAN HENST & ZN.
De zaak met de meeste service

en het eigen super merk en
vers verpakt vlees

Met gratis zegels                     en voor leuke kado’s

Vessem - Wilhelminalaan 5 - Tel. 0497-591304

SUPER DE BOER

ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

Voor nieuws, actualiteiten, 
programma’s en standen.

Maar ook voor foto’s, informatie, links, 
‘t Loeierke en nog veel meer:

www.vvvessem.nlwww.vvvessem.nl
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Mijn eerste wedstrijd van het nieuwe sei-
zoen zit er gelukkig op! De voorbereiding
was eigenlijk hetzelfde als alle andere wed-
strijden met Vessem 1 in de afgelopen
jaren. Een keer of 3 op de WC zitten en ver-
volgens even contact met Bart de Laat en
Ruud Verbaant hoe laat we zouden vertrek-
ken bij de Hakkens. 14.00u verzamelen
echter wel krap is om op tijd gereed te zijn
voor het beginsignaal om 14.30u, grote ver-
schil was dan ook dat ik we deze keer alle-
drie niet meededen. Ruud (vetrandje
mag best) Verbaant, omdat ie
net terug was van vakantie.
Bart (geen grammetje te
veel) de Laat omdat ie
binnen en buiten de club
genoeg andere taken
heeft en omdat de jaartjes
begonnen te tellen. En ik,
omdat…..ja waarom eigen-
lijk? Die vraag heb ik tot van-
daag nog moeten beantwoorden. 

Het antwoord is eigenlijk heel simpel: geen
zin. Een bondige samenvatting van een
aantal factoren die net voor het begin van
dit seizoen samen kwamen. Druppel daarbij
was de indeling in 5e klasse J, die met
name samengesteld is uit Eindhovense
teams. 

Aan de ene kant is het misschien wel eens
fijn om tijdens het seizoen een keer niet
tegen het lelijke hoofd van Roel Jansen of
die laatste man van Riethoven aan te kijken,
maar dat is toch nog altijd beter dan wed-
strijden spelen tegen tegenstanders waarbij
ik me afvraag waarom ze op het veld staan.
Uiteraard zijn dit lang niet alle tegenstan-
ders, maar dat beperkte clubje lukt het wel
om regelmatig zondagen voor de rest te
verpesten. We zullen er maar vanuit gaan

dat het inmiddels meevalt bij de
meeste clubs in de lichtstad.

Zoals gezegd was dit ook
slechts een druppel, voor-
naamste reden is toch mijn
eigen gevoel. Ik loop
inmiddels zo'n 12 jaar mee
in het eerste en de laatste
jaren merk ik steeds meer

dat er te weinig verandert.
Vessem 1 snakt volgens mij al

jaren naar een impuls! 3 seizoe-
nen geleden kwam die in de vorm van

Kelton Manuela. Niet altijd fit, niet altijd goed,
maar altijd had je het gevoel dat er iets
gebeurde en het hele elftal trok zich daar
aan op. Zo'n impuls is weer nodig om tot
resultaten te komen. En zo'n impuls heb ik
ook nodig om weer 100% gemotiveerd te
raken. 

Kefin fan Helfoort
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Want op zich laat ik momenteel mijn team in
de steek, maar ik ben alleen van waarde
voor Vessem 1 als ik er vol voor ga en ple-
zier heb het spelletje. Plezier dat ik nu
gevonden heb in het hardlopen. Qua gezel-
ligheid en teamspirit kan het natuurlijk niet
op tegen voetbal, maar de grens van je
kunnen op zoeken geeft veel voldoening en
het is weer eens keer iets anders na 12 jaar
de Lille. Resultaat moet uiteindelijk een hele
marathon zijn. Of ik die ga halen durf ik nog
niet zeggen, maar dat is juist de uitdaging.

In ongeveer dezelfde week dat ik een sab-
batical inlastte bij Vessem 1, heb ik ook bij
mijn werkgever aangegeven dat het tijd was
voor iets nieuws. En dus hoop ik naast het
vinden van een nieuwe hobby ook nieuw
werk te vinden. Van mijn vriendin was ik
eerder dit jaar al af dus ik ben al meerdere
malen met een Midlife crisis in verband
gebracht. 
Hopelijk ben ik echter nog niet halverwege
en van de crisis merk ik persoonlijk ook nog
niet zoveel. Ik heb gewoon even een nieu-
we impuls nodig. Volgend seizoen zien we
wel weer.

Later
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Vorig jaar september heb ik samen met mijn
vriendin een huis met een tuin betrokken. Er
hadden mensen met groene vingers in dit
huis gewoond, want de tuin was duidelijk
aangelegd en onderhouden door liefheb-
bers. Omdat mijn vriendin en ik absoluut
geen ervaring met groenvoorzieningen heb-
ben, werd snel besloten de tuin om te vor-
men tot een wat meer onderhoudsvriende-
lijk geheel. De tuin compleet in het hard leg-
gen vonden we iets te radicaal, maar een
simpel gazon is de perfecte oplossing.
Tussen alle bomen en planten liep een pad
van de achterkant van de woning naar de
berging achter in de tuin. Dat zou ons
gazon mooi in tweeën kunnen delen zodat
het pad kan blijven liggen. Ja, een gazon
moet het worden. 
Een gazon aanleggen, hoe moeilijk kan het
zijn? Alle planten en bomen eruit, graszo-
den neerleggen en klaar. Dus dat kan ik zelf
wel op een zaterdag voormiddag. Na infor-
matie ingewonnen te hebben bij vrienden
en collega's had ik allerlei nieuwe woorden
geleerd zoals frezen, bemesten, egaliseren
en borders. Ja, een tuinman moet het wor-
den. 

Dus, tuinman gebeld, offerte gekregen,
afspraak gemaakt en de tuin gazonklaar
gemaakt. Zaterdag om 8:00 uur was de
tuinman bij ons en om 14:30 uur trokken we
een flesje bier open en keken we uit over
een perfecte grasmat. 

Één waar menig voetbalvereniging een
puntje aan kan zuigen. 

En zo kom ik op een actueel thema in
(amateur) voetballand. Op sportpark de Lille
hebben de engerlingen zich tijdens de
zomer weer tegoed gedaan aan de wortels
van onze velden, waardoor we zeker tot
oktober niet in Vessem kunnen voetballen.
In mijn enthousiasme heb ik nog even
gedacht om voor te stellen dat alle thuis-
wedstrijden tot oktober in de achtertuin van
Predikant 20 kunnen worden gespeeld,
maar ik bedacht al snel dat het veld aldaar
niet aan de minimale FIFA-afmetingen vol-
doet. 

Gekheid natuurlijk, maar ik vroeg me wel af
hoe het komt dat ik een biljartlaken achter in
mijn tuin heb liggen, terwijl het voetbalveld
aan de Lille een slagveld is. 

Gras
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Larven die het gras van onderen opeten en
vogels die hetzelfde gras van boven aanval-
len, loswroeten en voor dood achterlaten. 

Ik hoor verschillende verhalen over de pro-
blemen aan de velden. Meest gehoord is
dat de wortels van het gras worden opgege-
ten door de larven van de meikever, de
beruchte engerlingen. Deze beestjes zitten
altijd in de grond, maar komen omhoog als
het lang warm en droog is. Wanneer deze
wormpjes dicht aan de oppervlakte komen,
worden ze opgegeten door spreeuwen of
van Spreeuwels, die daarvoor eerst het
gras, wat dus al los op het zand ligt,
omwoelen. 

Het resultaat van al deze ellende is te zien
aan de Jan Smuldersstraat 54. 

Om dit probleem op te lossen kan er gif
worden gespoten. Door dit gif gaan de
engerlingen dood en het gras heeft er niet
onder te lijden. Maar op het moment dat de
engerlingen door de vogels worden opge-
geten, gaan die vogels ook dood door het
gif. En dat schijnt dan weer niet te mogen. 
Ik dacht dat het aanleggen van een gras-
veldje niets voorstelde, dat viel me dus
zwaar tegen. 
Maar met alleen het aanleggen van een
veld ben je er dus blijkbaar nog niet. Je
moet het gras "onderhouden", besproeien,
ziektes en beestjes voorkomen en bestrij-
den. En zelfs als je het gras goed onder-
houdt, kan er dus nog van alles misgaan. Ik
vond dat onze tuin onderhoudsvriendelijker
moest worden, en misschien is alles in het
hard leggen daarvoor wel de enige oplos-
sing. En misschien moet de voetbalclub
gaan nadenken over kunst-
gras……………………..

Th. de Bie
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Van Riet
Metaalbewerking

A. van Riet

Hoefseweg 8 - 5512 CH Vessem
Tel.: 0497-591303
Fax 0497-592188
Postbus 1049 - 5512 ZG Vessem

V Minigravers en Verhuur

VERKOOYEN Vessem
DE HOEFSE WEG 4 - TEL.: 0497-594242 - 591413

* Grondwerk
* Levering alle aanverwante materialen
* Verhuur minigravers, minishovels, motorkruiwagens

en trillers
* Onderdelen en rijwerken nieuw en gebruikt
* Nieuw en gebruikte handel

www.verkooyenvessem.nl

Dealer minigravers
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Ruuds nachtmerrie...

Wilhelminalaan 6

5512 BK Vessem

Telefoon 0497-592286

BELEGDE (STOK)BROODJES

FRITES

SNACKS

(MEENEEM)SCHOTELS

SOEPEN & SALADES

(SOFT)IJS

MILKSHAKES

(WARME)DRANKEN

Jan Smuldersstraat 24 / NL-5512 AZ Vessem
+ 31 (0)497 591252 / www.goudenleeuwvessem.nl

. . . VOOR . . .

B I E R

L E KK E R E T EN

EN

G EZ E L L I GH E I D

. . . .
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Zo het seizoen 2009 / 2010 is weer begonnen. Dit is niet

zomaar een seizoen. Dit seizoen wordt namelijk het 75 jarig

jubileum gevierd. Dit kunnen we dus niet zomaar voorbij

laten gaan. Dit willen wij gaan vieren met 

een groots feestweekend.

Let wel het weekend van:

4, 5, en 6 juni 2010.

75-jarig jubileum
V.V.Vessem
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Zoals de planning er nu voor staat zal er op
vrijdag 4 juni een receptie plaats vinden
waarin iedereen natuurlijk welkom is.

Speciaal uitgenodigd hiervoor zijn alle:
- Leden
- Oud leden
- Sponsoren
- En iedereen die op wat voor manier dan
ook zich betrokken voelt bij de voetbalclub.

Onder het genot van een (gerste)natje en
een droogje kan er volop bij gepraat worden
over vroeger en genoten worden van een
mooi stukje muziek en cabaret. 
Verder worden er op deze avond de nieuwe
tenues voor komend jaar gepresenteerd. 

Het is namelijk de bedoeling dat na dit sei-
zoen de hele club in het zelfde tenue gaat
spelen. Dus iedereen wordt in het nieuw
gestoken. 

Op zaterdagmiddag 5 juni staat er voor de
jeugd van de voetbalclub een zeskamp
gepland. Op veel grote luchtkussens kan
onze jeugd zich dan flink uitkuren. Natuurlijk
zullen er hier ook prijzen voor te winnen zijn. 
Op zaterdagavond staat de grandioze feest-
avond gepland. Hier kan nog niet al te veel
over gezegd worden. Maar het staat vast
dat de beentjes zeker van de dansvloer zul-
len gaan. De artiesten moeten op moment
van schrijven nog geboekt worden, maar als
het lukt om deze artiesten te boeken zullen
ze zeker het dak er vanaf gaan spelen. 

Op zondag 6 juni staat er net zoals 15 jaar
geleden een spectaculaire zeskamp voor
HEEL het dorp op het programma. Omdat
dit 15 jaar geleden zo'n groot succes was, is
er besloten om dit jaar de zeskamp te her-
halen. Hier mag dan ook heel Vessem aan
meedoen. De zeskamp zal bestaan uit ver-
schillende grote luchtkussens en spellen.

Na de zeskamp zal dit jubileumweekend
natuurlijk afgesloten worden met een mooie
feestavond. Hier zullen enkele klappers het
podium van de feesttent betreden. 

Als er meer informatie is over het jubileum
weekend hoort u het weer van ons. 
Het programma staat natuurlijk niet hele-
maal vast, dus er kunnen nog veranderin-
gen plaatsvinden. Maar in grote lijnen staat
het wel vast. 
Als er nog tips zijn voor het weekend zijn
deze natuurlijk altijd welkom. En wie weet
kunnen we deze nog meenemen voor het
weekend. 

De groeten,

Van de jubileumcommissie. 
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23 oktober 2009:
tennisvoetbaltoernooi

26 december 2009:
kerstwandeling

AGENDA:
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Wie wint ‘m dit jaar: de felbegeerde
supercup van V.V.Vessem?

Namens ‘t Loeierke wensen we alle
teams dit seizoen veel succes!

Lees ‘t Loeierke voor 
de actuele tussenstanden

‘De SUPERCUP’
Jeugd - Clubcompetitie 2009-2010
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'De Tour de France win je niet in juli. Die win
je met Kerstmis'. Deze quote is van iemand
die het kan weten; Lance Armstrong. De
man die zeven keer de Tour won, zat met
Kerstmis niet rond de boom met zijn gezin.
Hij at niet de hele dag koekjes, cake en
kerstkransjes. Hij dronk geen bier, schnaps
of glühwein om de dag met zijn schoonfami-
lie en zijn jengelende kinderen door te
komen. Lance Armstrong vierde Kerstmis
zoals hij iedere dag vierde: op de fiets.
Kerstmis, pasen of doordeweekse dinsdag-
middag in maart: er moest getraind worden.
Een dag zonder trainen is een dag niet
geleefd. 
Het contrast met Armstrongs grootste rivaal
in die tijd kon niet groter zijn. Jan Ullrich deed
op Kerstmis wat de gemiddelde mens op
Kerstmis doet: slapen en eten. Een dag vol
kerststol, amandelspijs, taart, een te uitge-
breide brunch, een nog uitgebreidere lunch
en een diner met zoveel gangen dat je er in
kunt verdwalen. Terwijl Armstrong urenlang
trainde, hing Ullrich met een kalkoen in zijn
maag in zijn luie stoel, kijkend naar Home
Alone III.

In menig Vessemse agenda zal een aantal
weken 6 september rood omcirkeld hebben
gestaan. De opening van de competitie
tegen DEES stond toen op het programma.
In de nieuwe competitie met weinig clubs uit 
de omgeving is de derby tegen Wentersel
gelukkig wel behouden gebleven. 

Bij een willekeurige training in de voorberei-
ding, een aantal weken geleden, reed ik
langs de voetbalvelden van Vessem en
Wentersel. Het contrast qua trainingsop-
komst kan bijna niet groter. Waar het op het
voetbalveld van Wentersel krioelde van de
spelers, telde ik in Vessem niet meer dan 4
of 5 auto's en een handjevol fietsen. Dat
duidt op geen al te grote trainingsopkomst,
terwijl de selectie toch zo'n 35 spelers her-
bergt. Een week later zag ik ongeveer het-
zelfde beeld. 

D e V o o r b e r e i d i n g
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Dit jaar viel de bouwvak laat waardoor er
misschien nog veel spelers met vakantie
waren, maar de bouwvak viel in Wentersel
toch net zo laat. 

Misschien dat de terrassen in Vessem wat
gezelliger zijn waardoor spelers daar liever
blijven hangen dan dat ze gaan trainen.
Verschillende oefenwedstrijden werden ver-
volgens afgelast (n.a.v. te weinig trainingsar-
beid?) waardoor er weinig wedstrijdritme
opgedaan kon worden, terwijl de voorberei-
ding ervoor moet zorgen dat er een inge-
speeld team op het veld staat bij de eerste
competitiewedstrijd en dat alle spelers in een
goede conditie verkeren. 

Zondag 6 september, D-day dus. Hoewel er
niet veel verschil in kwaliteit zit tussen beide
elftallen, speelt Wentersel de eerste helft
dwingender, agressiever en vooral beter dan
Vessem en de keren dat de bal op de
Wenterselse helft komt, is op één hand te
tellen. Op basis van de tweede helft had
Vessem recht op een punt, maar verwon-
derlijk is de overwinning van Wentersel in
mijn ogen helaas niet. Niet dat ik amateur-
voetbal uit de vijfde klasse wil vergelijken
met absolute topsport die Lance Armstrong
bedrijft, maar het geeft wel aan dat de voor-
bereiding van invloed is op het uiteindelijke
resultaat. Er vol voor gaan op de wedstrijd-
dag zelf is niet genoeg..

Gelukkig komt er een kans op revanche!

2
D.E.E.S VESSEM

1



Oh, 

gat ut urste dees

jaar het gras wel

opvreten?
Nee, 

da hebben die
wormen al
gedaan!
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