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Het jaar loopt weer op zijn eind, en 
een kakelverse uitgave van ’t Loeierke 
kan natuurlijk niet ontbreken in de 
dagen rond Kerst. Op deze koude 
en donkere dagen is het heerlijk om 
lekker binnen te blijven. Voor de mooi 
weer voetballers onder ons is er echter 
goed nieuws. Ik las dat als het aan de 
KNVB ligt, de voetbalcompetitie in het 
seizoen 2017/2018 pas op 23 september 
begint. Dat is drie weken later dan 
de laatste jaren. Door pas volledig na 
de zomervakantie te beginnen met 
bekerwedstrijden, denkt de bond 
dat minder voetballers hun eerste 
wedstrijden hoeven te missen. Daarnaast 
kunnen voetballers, trainers, teams en 
clubs zich beter voorbereiden op de 
start van de competitie. Als bijkomend 
voordeel loopt het voetbalseizoen ook 
langer door, wat betekent dat meer 
wedstrijden in de lente worden gespeeld, 
met hierdoor meer kans op mooi weer. 
De grootste mooi-weer-voetballer die ik 
ken is toch wel mijn buurman Willem de 
Koning. Voor hem is dit dus uitstekend 
nieuws. 

In deze Kerstuitgave van ’t Loeierke 

hebben we geen omnipuzzel 
opgenomen. Wel is er een prijsvraag. 
Ergens in Vessem ligt vanaf de ochtend 
van eerste Kerstdag een speciaal 
ontworpen Loeierke verstopt. De eerste 
eerlijke vinder kan deze inleveren bij 
de redactie en wint hiermee naast 
eeuwige roem een prachtige prijs die 
ter beschikking is gesteld door Beerze 
Bier. Verderop in dit Loeierke zijn enkele 
aanwijzingen te vinden die helpen bij het 
zoeken. 

Johan van Riet stelt in zijn stuk dat achter 
alle succesvolle mannen een sterke 
vrouw staat. In de voorbeelden die hij 
aanhaalt is de vrouw respectievelijk 
46 en 24 jaar jonger dan de man in 
kwestie. Het is niet ondenkbaar dat deze 
vrouwen enkel bij hun oude man zijn om 
later een erfenis op te strijken. Ik vraag 
me weleens af of Yolanthe ook zo erg 
op Wesley zou kicken als hij dezelfde 
persoon maar in plaats van voetballer 
stucadoor of koeienboer zou zijn. Omdat 
we langzaam de vergevingsgezinde 
Kerstsfeer naderen krijgt ze het 
voordeel van de twijfel. Ruud van Aaken 
betreurt in zijn stuk dat hij lichamelijke 
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achteruitgang boekt, als gevolg van 
het feit dat hij ouder wordt. Zelf sta 
ik al het hele seizoen aan de kant door 
een hardnekkige achillespeesblessure. 
Tijdens het aanschouwen van escapades 
van	elf	 fitte(re)	 teamgenoten	onder	de	
noemer voetbal, dwalen mijn gedachten 
weleens af over dingen die me opvallen 
in de krochten van het amateurvoetbal. 
Bijvoorbeeld waarom er mos groeit op 
de lat van de doelen bij VV Gestel. Zou 
niemand bij de club zich hieraan ergeren 
en dit weghalen, of hoort het bij het 
imago dat ze willen creëren? Ook vraag 
ik me weleens af waarom spelers van 
de tegenstander in een uitwedstrijd 
de scheidrechter bij zijn voornaam 
aanspreken, en waarom het altijd regent 
als je in Riethoven moet voetballen. 
Laatst vroeg ik me weer af waarom de 
rechtsback van Vessem 3 elke zondag 
weer braaf komt opdraven, terwijl hij 
geen enkele spelvreugde laat zien en 
zijn lichamelijke inspanningen tot het 
minimum beperkt. Een tijdje terug tijdens 
de uitwedstrijd tegen het derde van De 
Bocht 80 werd het scoreverloop keurig 
weergegeven op een digitaal scorebord. 
Dus niet zo een als bij Telstar hangt, waar 
men kruiken in een paal hangt, maar een 
echt digitaal scorebord dat op afstand 
te bedienen is. Hierbij dwaalden mijn 
gedachten af. Wie in godsnaam, houdt 
voor een wedstrijd waar nog geen drie 
toeschouwers op af komen, de score bij 
op een scorebord? Ik vermoedde niet 
dat er met doellijn technologie gewerkt 
werd waardoor het scorebord vanzelf 
bijgewerkt werd. Hier zie ik ook een 
grote uitdaging weggelegd voor het 

bestuur van VV Vessem. Het is net als bij 
een	auto.	Het	aanschaffen	 is	één,	maar	
bij het gebruik ervan komt toch een 
hoop kijken. Zo moet er een vacature 
uitgeschreven worden waarin gezocht 
wordt naar iemand die analytisch sterk is 
en bereid is op zondagochtend tien uur 
bij een wedstrijd om des keizers baard 
de score bij te houden. Het in handen 
leggen van een spelend team lijkt me te 
risicovol,	het	zou	matchfixing	in	de	hand	
kunnen werken.

Verder in dit Loeierke weer een inzending 
van een oude vriend, maar ook van een 
nieuwe vriend. Gijs Leermakers en Peter 
Rademakers zijn van harte welkom op 
de Vrienden van ’t Loeierke avond en op 
het 40-jarig jubileumfeest op 1 april. Het 
jeugdprofieltje	komt	van	Elin	de	Boer.	Ze	
zou het leuk vinden als er meer meisjes 
lid worden van onze voetbalvereniging. 
Rob en Ruud voelden een oude bekende 
aan de tand in de persoon van oud-
hoofdredateur Henri Swaans, die altijd 
goed is voor goede teksten. We gaan er 
dan ook vanuit dat Henri 1 april 2017 rood 
heeft omcirkeld in zijn agenda.

Namens	de	redactie	van	‘t	Loeierke	fijne	
Kerstdagen gewenst. Neem op tweede 
Kerstdag gerust een kijkje in de kantine 
want de activiteitencommissie heeft 
weer een verrassend mooi programma 
in elkaar gezet.

Groeten,
Geert 



‘ t  Loeierke

8

VOETBAL IS GENIETEN

Ik weet niet of jullie het nog weten, 
maar in het vorig Loeierke hebben we 
ons wensenlijstje met jullie gedeeld. Ook 
hebben we gezegd dat we deze wensen 
zeker niet allemaal gerealiseerd zullen 
hebben, maar dat we er zeker een aantal 
kunnen afvinken. Hieronder nogmaals de 
opsomming van de wensen

1. Akoestiek verbeteren in de kantine 
2. Verlichting trainingsveld verbeteren.
3. Trainingsjassen voor leiders en trainers
4. Digitaal scorebord
5. Nieuwe keuken in de kantine
6. Aanzicht buitenkant van de kantine 
verfraaien

1,2 en 3 zijn in de tussentijd gerealiseerd. 
Over punt 4 hebben we als bestuur 
ook een besluit genomen. Het digitaal 
scorebord zullen we dit seizoen ook 
gaan plaatsen. Met name gaat onze 
dank uit naar de sponsoren die toch 
wel aanzienlijke bedragen over hebben 
voor de trainingsjassen en het digitale 
scorebord. Hendor, AJ Loots, Cnstrct, en 
Verkooijen Machines. Paul, Bart, Edwin, 
Twan en Roland, hartelijk dank. Dank 

zij jullie heeft onze voetbalclub een nog 
mooiere uitstraling.  
Inmiddels is ook de herkenbaarheid van de 
kantine als clubhuis voor de voetbal- maar 
ook	 korfbalclub	 terug	 te	 vinden	 door	 de	
historische foto’s op de fotowand en het 
logo op het raam. 

Komende maanden staan er voor ons als 
bestuur nog 2 belangrijke thema’s op de 
agenda;

1. De samenwerking met de jeugd van 
voetbalvereniging DEES
2. De enquête onder al onze leden

Met betrekking tot de samenwerking met 
DEES willen we alle leden graag op de 
hoogte houden van de fase waarin we nu 
zitten. De commissie, waar Arie Schriders, 
Bart van der Heijden en ikzelf deel van 
uit maken, heeft de eerste gesprekken 
gevoerd met een commissie van DEES. De 
eerste terugkoppeling aan de rest van het 
bestuur en de jeugdcommissie van Vessem 
heeft plaatsgevonden. DEES heeft van hun 
kant hetzelfde gedaan. De volgende stap 
is dat beide verenigingen wederom aan de 
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tafel gaan. Wij hopen jullie begin volgend 
jaar hierover meer inzicht te kunnen 
geven.
Punt 2 het opstellen van een enquête voor 
onze leden. 

Wij vinden het enorm belangrijk om goed 
inzicht te krijgen in wat er leeft onder 
alle leden. Natuurlijk proberen wij zoveel 
mogelijk mensen te spreken, maar door 
gericht vragen te stellen denken we een 
nog	beter	beeld	te	krijgen.	Ted	Blox	 is	 in	
volle voorbereiding met het opstellen van 
de vragen. Aan jullie allen een dringend 
verzoek om de enquête, die via mail wordt 

verspreid, in te vullen en terug te sturen. 
Alleen als iedereen deelneemt kunnen we 
een goed beeld krijgen van jullie mening. 
En alleen dan kunnen we gericht actie 
ondernemen op de slogan die inmiddels 
in de bestuurskamer hangt; Voetbal is 
genieten!!

Veel leesgenot met het Loeierke

Namens het bestuur

Frans Maas
Voorzitter
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V E E V E R V O E R  e n
V E E H A N D E L

F. BECX
Mr. de la Courtstraat 17
Vessem - Telefoon 591446

Sparrendijk 6a - O.W. Middelbeers
Tel.: 013-5141347
Fax: 013-5142995

BOUWBEDRIJF
LOUWERS B.V.
OOSTELBEERS

WWW.VVVESSEM.NL
voor uitslagen, standen, foto’s, info en nog veel meer

harrie soetens
KWALITEIT IN STUCWERK

KUILENHURK 27B 5512 CA  VESSEM
TELEFOON 0497-591834
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Vandaag heb ik de kerstboom gehaald. 
Dat hoort een beetje bij dit jaargetijde. 
Als ik in de zomer bij de kerstbomenboer 
was gekomen, had deze me waarschijnlijk 
aangekeken alsof ie water zag branden. 
Goed, mijn oudste zoon mocht de boom 
uitkiezen. Op het land leek hij een klein 
boompje aan te wijzen. Ik vroeg welke 
hij bedoelde. Hij liep door de rij kleine 
boompjes recht naar een boom van dik 
5 meter hoog. Ik vroeg of hij wist waar 
de boom moest komen bij ons thuis. Ja, 
buiten! Op die manier hoeft namelijk zijn 
speelgoed niet aan de kant. Logisch, toch? 
Uiteindelijk koos ie een klein boompje als 
compromis. Mooi uitgepolderd. 

Vroeger haalden mijn ouders een kerstboom 
met kluit. Op die manier had je minder last 
van uitval van dennennaalden. Tenminste, 
dat is de theorie. Zoals vaak het geval is, is 
ook hier de praktijk wat weerbarstiger dan 

de theorie. Toen ik op mezelf ging wonen, 
kocht ik een kunstboom. Geen last meer 
van naaldenuitval! Het kostte echter veel 
meer moeite om de boom goed op te zetten 
dan in de handleiding stond. En daar heb ik 
een hekel aan. Dus na enkele jaren weer 
naar de kerstbomenboer. Daar maakte ik 
kennis met een soort standaard waar de 
boom in kan staan. Aan de onderkant van 
de stam wordt een gat geboord, waardoor 
de boom perfect rechtop in de standaard 
staat. Beetje water in de standaard tegen 
de uitval en klaar! Ook dit systeem werkt 
in theorie beter dan in de praktijk, maar 
het komt wel dicht bij de theorie. Voor de 
duidelijkheid, ik heb geen aandelen in de 
fabrikant van deze standaard……

Ik ben dus gegaan van iets traditioneels 
c.q. ouderwets, naar iets moderns en weer 
terug	naar	iets	traditioneels	(in	een	modern	
jasje	 weliswaar).	 Dit	 zie	 je	 vaker.	 Vroeger	

Tijden veranderen....
of niet
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had iedereen een televisie met een grote 
kast erachter. Daarna had iedereen 
een platte TV. Een tijdje terug moest je 
een 3DTV hebben om erbij te horen.  Ik 
ken echter niemand die in 3D naar zijn 
gewone televisie kijkt, dus terug naar 
de gewone platte TV. Ook bij vliegtuigen 
is zoiets te zien. Eerst vliegen we met 
propellers, daarna met straalmotoren. 
Heel even konden we zelfs supersonisch 
vliegen met de Concorde. Uiteindelijk 
kwam er geen opvolger voor dit 
vliegtuig en gingen we terug naar de 
straalvliegtuigen. 

Op zich is het ook niet gek. Je gaat iets 
nieuws proberen wat een vooruitgang 
lijkt. Dan blijkt het toch minder 
vooruitgang dan gedacht en keer je terug 
naar wat er al was. Ook in het voetbal 
komt dit voor. Wie kan zich nog de 
regel	herinneren	dat	na	een	fluitsignaal	
de tegenstander de bal niet mocht 
aanraken	op	straffe	van	een	gele	kaart.	
Het idee achter de regel is goed. Dat is 
namelijk het tegengaan van gekloot door 
de tegenstander op het moment dat de 
ene partij een vrije trap krijgt. Maar de 
vriendelijke tegenstander die na een 
overtreding de bal terugtrapt naar de 
plek waar de vrije trap wordt genomen 
krijgt ook geel. Dat is niet de bedoeling, 
dus is de regel vrij snel afgeschaft.

Zou het zo ook gaan met het kunstgras? 
Het leek ideaal. Maar nu kan het dus 
zijn dat het niet zo ideaal is als gedacht. 
Tenminste, de mogelijkheid dat kleine 

kinderen kanker krijgen van het 
autobandengif op deze velden lijkt me 
niet ingecalculeerd bij het aanleggen 
van een kunstgrasveld. Nemen we het 
risico of gaan we terug naar traditionele 
natuurgrasvelden? Misschien komt er 
wel een tussenoplossing. Dat er iets gaat 
veranderen lijkt me onvermijdelijk. 
Vooruitgang is goed. Maar als je iets 
bedenkt wat uiteindelijk niet beter blijkt 
te zijn, is het ook geen schande om terug 
te gaan naar wat er al was en zich heeft 
bewezen. Hier geldt dan ook zeker: 
Beter ten halve gekeerd dan ten hele 
gedwaald. 

Th. de Bie
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Man of the match

Hoe is de Man of the match ontstaan in 
Vessem….

4 September 2016, het begin van 
de competitie 2016/2017. Vessem1 is 
ingedeeld	 in	de	4e	klasse	G	 (Z1),	oftewel	
de Kempische klasse. Vessem speelde 
hun eerste wedstrijd uit tegen Netersel. 
Het was een mooie zondagmiddag en 
ik had afgesproken om samen met Arie 
Schriders	op	de	fiets	naar	de	wedstrijd	in	
Netersel te gaan.
Daar aangekomen bleek dat wij niet de 
enige supporters waren uit Vessem. Ik heb 
vorig seizoen zelden zoveel supporters bij 
een	 uitwedstrijd	 (met	 uitzondering	 van	

Acht	en	DEES)	uit	Vessem	gezien.
De wedstrijd werd  met  1-0  door Vessem  
gewonnen. Arie moest na de wedstrijd nog 
even naar de bestuurskamer. Aangezien 
dat	 we	 samen	 naar	 huis	 wilde	 fietsen	
ging ik in de tussentijd  met Piet van Rooij 
ook maar even de kantine binnen, om te 
drinken op deze overwinning. 
Op het moment dat we in de kantine 
waren werd daar de Man of the match van 
Netersel bekend gemaakt.
Dit vond ik een leuk idee en dacht meteen, 
dat moeten we in Vessem ook gaan doen.
De week erop speelde Vessem thuis tegen 
Hoogeloon, deze wedstrijd werd ook met 
1-0 gewonnen. Na die wedstrijd heb ik het 
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idee van de Man of the match met enkele 
bestuursleden en leden besproken. Deze 
vonden het ook een goed idee en we 
waren het snel eens om dit ook in Vessem 
te gaan doen. We hebben daarna nog 
besproken hoe we dit zouden gaan doen. 
Het bestuur zou zorgen voor de groen/
witte stropdas, ik zou het initiatief nemen 
om dit tijdens de thuiswedstrijden te 
organiseren. 
Het invoeren van de Man of the match is 
niet alleen een leuk idee, maar het is vooral 
de intentie de spelers te stimuleren om ze 
tot een betere prestatie te stimuleren. 
Het is toch een eer om door je supporters 
gekozen te worden tot de Man of the 
match. Dit is iets om trots op te zijn.

Hoe werkt de Man of the Match

De man of the match is de speler die 
het best gespeeld heeft volgens de 
supporters. Het kan een speler zijn die 
een doelpunt gemaakt heeft of heel goed 
heeft verdedigd. De supporters mogen 
kiezen wie zij de Man of the match vinden.
We hebben besloten om de Man of the 
match alleen te kiezen bij competitie 
thuiswedstrijden.
Voor de wedstrijd worden er een aantal 
stembriefjes	uitgedeeld	aan	de	supporters	
waarop ze hun stem kunnen uitbrengen. 
Het	 is	de	bedoeling	om	deze	briefjes	aan	
het eind van de wedstrijd ingevuld terug in 
te	leveren.	Bij	het	invullen	van	het	briefje	
moet je 3 spelers kiezen. Bij de speler die 
je het best vindt of de meeste indruk op je 
gemaakt heeft vul je een 1 in, bij de speler 
die je 2e beste vindt vul je een 2 en bij de 

3e een 3. Na het tellen van de stemmen 
wordt de Man of the match bekend 
gemaakt en ontvangt hij de groen/witte 
stropdas die hij de rest van de avond mag 
dragen.

Bij Vessem2 kiezen ze ook de Man of 
the match, deze wordt gekozen door de 
leiders.
Ook hier ontvangt de Man of the match na 
de wedstrijd een groen/witte stropdas , de 
spelers van Vessem 2  hebben dit onlangs 
uitgebreid met een mooi kostuum. Leuk 
idee jongens!

Verder wil ik alle supporters bedanken 
voor het uitbrengen van hun stem en 
iedereen voor de positieve reacties die ik 
heb ontvangen over het invoeren van de 
Man of the match.
Zijn er verder nog suggesties laat het me 
dan even weten.

Johnny Cecotto

Voorlopige tussenstand na 6 
thuiswedstrijden
De Man of the match krijgt 10 punten, 
nummer twee 8 punten en nummer drie 
6.

# Naam Punten
  
1. Marijn van Rooij  34
2. Louis van Diessen 32
3. Lars van Heijst  26
4. Merijn van Ham  12
5. Jop de Laat  10
 Erik van Riet  10
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Auto- en motor
rijschool

Menno
Aalders

Tel. (0497)-591845
VESSEM

• Baby en kleuter-
zwemmen

• Vrij zwemmen op
afspraak

• Kinderfeestjes

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

WWW.FYSIOTHERAPIEOERLEMANS.NL

Fysiotherapie & (medische) Fitness
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Achter iedere succesvolle man, staat een 
sterke vrouw. Dat is een alom bekende 
spreuk. Om maar direct met enkele 
voorbeelden op de proppen te komen. 
Bernard Charles Ecclestone is de eigenaar 
en de grote man achter de commerciële 
opmars van de Formule 1. Bernie is geboren 
op 28 oktober 1930 en is dus wel geteld 
86 jaar oud. De Formule 1 brengt hem niet 
bepaald windeieren. Zijn vermogen wordt 
geschat op een kleine 2,6 mld Dollar. Mijn 
inziens kan gesteld worden dat Bernie 
redelijk succesvol is. De sterke vrouw aan 
zijn zijde is Fabiana Flosi. Zij is maar liefst 
46 jaar jonger dan Bernie. Op internet 
zoekende naar wat achtergrond informatie 
over de relatie tussen beide geeft Fabiana 
in	diverse	interviews	aan	dat	het	haar	zéér	
zeker niet om het geld te doen is. Het gaat 
haar	écht	alleen	maar	om	‘de	man’	Bernie	
Ecclestone. 

Om nog maar een succesvolle man te 
benoemen. Donald John Trump. Trump is 
een zeer succesvol Amerikaans ondernemer 
en sinds de presidentsverkiezingen van 
8 november jongslede tevens de leider 
van het machtigste land ter wereld. Met 
een geschat vermogen van 3,6 mld Dollar 
kan ook van hem gesteld worden dat hij 
een zeer succesvolle man is. Ook aan zijn 
zijde hoort natuurlijk een sterke vrouw 
te staan. Geboren als Melanija Knavs, 
gegermaniseert tot Melanie Knauss en 
sinds haar huwelijk met Donald luistert ze 
naar Melanie Knauss-Trump. Met haar 46 
jaar is Melanie maar 24 jaar jonger dan haar 
manlief. 

Achter iedere succesvolle man, staat 
een sterke vrouw. Kijkend naar de twee 
voorbeelden kan het woord ‘sterk’ ook 
vervangen worden door ‘beeldschone’. 

Achter iedere succesvolle 
man, staat een sterke vrouw
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Er vanuit gaande dat men vroeger bij het 
opstellen van deze leus geen fout gemaakt 
heeft, zal het wel toeval zijn dat zowel de 
succesvolle Bernie alsook Donald beide 
een beeldschone vrouw hebben. 

Als journalist zijnde besteed je veel tijd 
aan het inlezen, om uiteindelijk te komen 
tot een goed artikel. De overeenkomst 
tussen Fabiana en Melanie is allereerst dat 
ze knap zijn. Wellicht dat jullie dat op deze 
zwart-

wit foto’s niet opvalt, anders moet je maar 
eens googelen. Wat jullie niet zullen weten 
is dat beide dames ook zelf succesvol zijn 
geweest in de werkzaamheden die ze in 
het verleden verricht hebben. Fabiana 
Flosi is vicepresident geweest van een 
groot communicatiebedrijf dat ook de 
pr	 deed	 van	 de	 Grand-prix	 van	 Brazilië.	
Melanie Knauss heeft gewerkt als model 
en heeft daarmee de omslagen gehaald 
van bekende bladen als Voque, Harper’s 
Bazaar, Glamour, GQ en de FHM. Van beide 
dames kan dus gezegd worden dat ze ook 
hun eigen ‘spreekwoordelijke’ broek op 
kunnen houden. 

Natuurlijk spreken enkele voorbeelden 
boekdelen als deze ‘sterke’ vrouwen aan 
de zijde van een succesvolle man tevens 
knap zijn. Hoewel ‘knap’ in de vorm van 
‘aantrekkelijk’ nogal persoonlijk is. 

Kijk naar je eigen omgeving en je ziet dat 
ook daar de voorbeelden legio zijn van 
een succesvolle man met aan zijn zijde 
een sterke vrouw. Ook in Vessem zijn er 

sprekende	voorbeelden.	Om	er	maar	één	
te noemen.

Een supermarkt eigenaar die tot enkele 
jaren geleden de C1000 in ons dorp 
uitbaatte en momenteel de scepter zwaait 
over	de	Emté,	Pierre	–	The	Killer-	Liebregts.	
Ik noem hem succesvol! In het bezit van 
een eigen supermarkt, een dikke BMW 
onder	zijn	kont	én	een	sterke	en	knappe	
vrouw aan zijn zijde. Overeenkomstig met 
Fabiana Flosi en Melanie Knauss is Inge…. 
Ook succesvol geweest in haar werk. Als 
eigenaresse van haar eigen kapsalon kon 
ze haar eigen ‘broek’ ophouden. Zo zie je 
maar weer, je hoeft niet ver van de deur 
om een sprekend beeld te krijgen bij de 
spreuk ‘achter iedere succesvolle man, 
staat een sterke vrouw. Ga eens kijken in 
de	Emté,	lekker	en	voordelig!
Het is je gezegend!

Johannes Coenrades Klene 
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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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21 man groot telde de selectie van Vessem 
3 bij aanvang van het seizoen. Een erg 
groot aantal waar aan de ene kant menig 
team jaloers op zou zijn maar aan de 
ander ook veel teams niet gelukkig van 
zouden worden. Laatst speelde we met 
dit team een inhaalwedstrijd tegen de 
medekoploper van onze competitie. 
We	 konden	 nog	 zeggen	 dat	 we	 officieel	
bovenaan stonden aangezien EFC, de 
tegenstander van die dag, al meerdere 
keren verstek had laten gaan vanwege 
te weinig spelers. Helaas voor ons waren 
die dag het 3e en 4e van Eersel ook vrij 
en stonden we uiteindelijk tegen slechts 
2 spelers te voetballen die nog wel op 
de teamfoto stonden. Voor hun dus een 
gunstige bijkomstigheid al lopen ze nu 
al enkele wedstrijden achter op de rest 
en zijn ze door hun baaldagen heen dus 
komen de negatieve gevolgen van de 
schaarse bezetting vast snel.
In Vessem leek dit dezelfde kant op te gaan 
bij zowel Vessem 3 als Vessem 4. Ondanks 
dat beide elftallen ruim 20 spelers tot z’n 
beschikking hadden moesten elke week 
de nummer 17 en 18 op de lijst van Vessem 
2 of rustende leden opgetrommeld 
worden. Een enkele keer veroorzaakt 
door een vriendenweekend of een 
verjaardagsfeestje van het zoontje maar 
over het algemeen werd dit toch maar 

door	één	ding	veroorzaakt,	blessures.
Zelf kan ik over dit onderwerp sinds 
mijn overgang van jeugd naar senioren 
uitgebreid meepraten. Nooit had ik iets 
in de jeugd, hooguit een knie die elke 
week weer openlag maar geen spiertje 
die ergens last van had. Vanaf de senioren 
begonnen de eerste mankementen 
zich voor te doen maar de laatste jaren, 
voornamelijk sinds mijn 30e is het elke keer 
weer	 raak.	 Eén	 sprintje,	 één	 duel	 of	 één	
keer aanzetten en PATS daar gaat weer 
een spier de vernieling in. Ook dit jaar is de 
winterstop voor mij dus vroeg begonnen. 
Dit geldt echter niet alleen voor mij. Een 
tijdje geleden waren we volop aanwezig 
met Vessem 3. Bijna alle 21 spelers stonden 
op het sportpark de Lille, 7 daarvan 
netjes in spijkerbroek, trui en dikke jas 
hangend tegen de boarding. De ene een 
overspannen hamstring, de andere de kuit 
verrekt en weer een andere een kapotte 
knie. Af en toe komt er weer iemand terug 
na een paar wedstrijden maar over het 
algemeen verlaat er tegelijkertijd ook wel 
weer een andere speler het veld. Voor 
Vessem 2 ideaal omdat daardoor de nog 
wel	wat	fitte	jeugd	niet	heel	de	wedstrijd	
reserve hoeft te staan maar mooi even bij 
het 3e in kan vallen maar voor de spelers 
van Vessem 3 wordt het er niet leuker op. 
Er zijn al verschillende zaken geopperd 

Door de APK-keuring
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wat te doen om dit te voorkomen. Meer 
gaan trainen werkt absoluut niet, na 1 
training lag de knie van Joost Nooyens al 
in gruzelementen en kan in ieders geval dit 
jaar al zeker niet meer voetballen. Langer 
rust houden was ook geen optie want 
dan worden we allemaal steeds ronder en 
strammer wat een eerstvolgende wedstrijd 
zeker problemen gaat opleveren. Het 
positieve is ondertussen wel dat er van 
de 21 spelers elke week wel zo’n 10 man 
op de training/in de kantine zijn en bij elke 
wedstrijd bijna iedereen aanwezig is. Het 
teamgevoel zit dus zeker goed maar hoe 
nu om te gaan met die blessures.
Onlangs kreeg ik op het werk een gratis 
Periodieke Medische Keuring aangeboden, 
zeg maar een Apk-keuring voor mensen. 
Gezien mijn aanhoudende blessures en 
de intentie om nog jaren door te blijven 
voetballen leek het me een goed idee 
om me daarvoor in te schrijven. Na wat 
bloedprikken, kneedwerk in de spieren, 
testjes voor hart, longen en ogen en het 
beantwoorden van een hele lijst met 
vragen kon ik een klein kamertje ingaan 
waar ik de uitslag kreeg. Het resultaat:
Het drankgebruik van > 10 glazen per week 
was boven gemiddeld. 
Gezien het tekort aan voorraad drank in 
de kantine van de laatste super Sunday 
geloof ik dat er niemand onder deze norm 
zou blijven dus tot zover geen reden voor 
paniek, ik ben niet de enige.

Mijn linkerbeen was 0,5 cm korter dan mijn 
rechterbeen.
Dat was echter ook al toen ik 10 was dus 
dat zal ook niet zo’n probleem zijn.
Mijn BMI zat op het randje van wat nog als 

positief gezien werd.
een 5,5 is ook een voldoende en was 
ik vroeger ook tevreden mee dus ook 
hierover geen reden om me druk te maken.
De ogen waren uitzonderlijk goed
Helaas	één	 foutje	bij	de	ogentest	met	de	
allerkleinste	 tekens,	 fijn	 dat	 ik	 dus	 geen	
bril hoef maar echt helpen doet het verder 
ook niet op voetbalgebied.
De blessure van de hamstring was goed 
behandelbaar en leek mee te vallen.
Dat was goed nieuws, helaas werd erbij 
verteld dat ik wel eerst wat moest gaan 
sporten en oefeningen doen om de 
hamstring weer wat steviger te maken 
voordat ik weer ging voetballen. 

Tja, op zich voor iemand die elke dag 
achter een pc zit en als enige beweging 
het	 lopen	 naar	 de	 koffieautomaat	 heeft	
dus een prima uitslag. Vervelende is 
alleen	 dat	 ik	 gezien	mijn	 zelfkennis	 nu	 al	
weet	 dat	 het	 extra	 sporten	 en	 die	 extra	
oefeningen waarschijnlijk weer niet 
goed gaan lukken. Zoals de al bekende 
SWOT-analyse ook wel aangeeft moet 
je de zwakten minimaliseren maar is er 
ook de mogelijkheid om je kansen te 
verbeteren. Vrij vertaald naar mijn eigen 
bewoordingen, als je de zwakten niet 
eenvoudig sterker kunt maken kun je 
maar beter je sterke punten uitermate 
goed benutten. De hoogste score haalde 
ik op de hoeveelheid drank en de ogen. Ik 
blijf dus voorlopig maar even aan de kant 
staan kijken naar het voetballen van mijn 
overige 11 niet geblesseerde teamgenoten 
en daarna met alle 21 spelers een lekker 
pilsje gaan pakken in de kantine. 

Rudolf
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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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Maandagavond 21 november had Sinterklaas vijf zwarte pieten naar het voetbalveld 
gestuurd. De teams van O11, O9 en de mini’s waren uitgenodigd voor een training met 
de pieten. Alle kinderen hadden zichtbaar genoten van de aanwezigheid van de pieten. 
Wel merkten enkele kinderen op dat sommige pieten niet goed konden voetballen en 
nog veel moesten leren.
Na afloop van de training kreeg ieder kind nog een zakje snoep en een klein presentje 
mee naar huis. Het presentje was gesponsord door Super Service Henst en bij deze 
willen we Willem-Pieter Henst daarvoor nogmaals hartelijk danken!
De activiteitencommissie 

Trainen met de zwarte pieten
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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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10 punten voor Rob Couwenberg

Liep	na	een	zaterdagavond	stappen	rond	half	4	richting	huis	en	zag	bij	de	Emté	een	
inbreker	aan	het	werk.	Rob	dacht	één	tegen	één,	dat	wordt	de	mijne!	 In	zijn	sprint	
er naartoe bleek het echter te gaan om drie inbrekers en na het ontwijken van een 
koevoet en een op hem af komende vluchtauto kon Rob sneller naar huis rennen dan 
ooit te voren.

7 punten voor Thijs van Hoof

Thijs is nog niet zo lang lid van de club en maakte onlangs zijn eerste Super Sunday 
mee. Dit was hartstikke gezellig en hij dronk goed meer over met de grote jongens. 
Zoals beloofd zou hij rond etenstijd thuis zijn zodat hij zijn kindjes nog even kon zien 
voordat deze naar bed zouden gaan. Na een goede vette maaltijd wilde Thijs nog even 
met de kindjes spelen maar na een minuut waren er nog twee spelende kinderen te 
vinden en een op de vloer slapende papa. Uiteindelijk heeft Anja Thijs maar naar bed 
gestuurd waardoor er 1 papa en 0 kindjes voor Sesamstraat in bed lagen.

6 punten voor Rein van Rooij

Tijdens het kijken naar een voorstelling met een scheur, had Rein zijn telefoon op 
de bar liggen. Op een onverhoopt moment ging een dame met naaldhakken op zijn 
telefoon staan, waardoor er een grote scheur in zijn scherm ontstond. In wat voor 
soort etablissement deze gebeurtenis plaatsvond en hoeveel kleding de dame in 
kwestie droeg, laten we uit privacyoverwegingen onvermeld.

De Zwarte Piet
van ut joar
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5 punten voor Paul Couwenberg

‘S avonds laat, na het personeelsfeest van Huijbers installatie bedrijf, kon Paul niet 
meer op eigen kracht naar huis lopen. Niek van Rooij was de aangewezen persoon 
om Paul naar zijn bed te brengen op de Kuilenhurk. Niek kon echter niet voorkomen 
dat Paul in de diepe sloot langs Mario Roes belandde. Vervolgens was Niek ook 
niet bij machte om de iets wat zwaarder wegende Paul in zijn eentje uit de sloot 
te	krijgen.	Niek	gaat	een	extra	kracht	halen	in	de	persoon	van	Hein	Couwenberg,	
papa van Paul. Met zijn tweeën helpen ze Paul uit de sloot. Paul geeft nog aan dat 
er meerdere personen onder in de sloot liggen. Hein en Niek hebben even gezocht, 
maar tot de dag van vandaag zijn deze personen nog niet gevonden… 

3 punten voor Theo Jansen

Wilde op een woensdagavond naar de D1 gaan kijken. Op het voetbalveld 
aangekomen ziet hij Dames 1 een wedstrijd spelen en blijft een tijdlang kijken. Op 
een gegeven moment vraagt hij op welk veld de D1 eigenlijk aan het spelen is, zich 
nog niet realiserend dat D1 ook weleens voor Dames 1 kan staan.

2 punten voor Luuk Dekkers

Was voor de eerste keer op tijd bij het voetballen op zondag. Dit was omdat de rest 
van Nederland de klok een uur terug had gezet. Luuk had zijn klok blijkbaar nog niet 
terug gezet, anders was hij weer gewoon 40 minuten te laat. 
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FysioVessem 
Fysiotherapie, Manueel Therapie, Dry Needling, 

Medical Taping en Fysiofitness 
Bertine Peters, Elle Bartels en Marieke Roest 

Hemelrijk 1 

0497-591145 

www.fysiovessem.nl 

info@fysiovessem.nl 

 

 

 

 

 

VAN HOOF
INSTALLATIEBEDRIJF

Jan Smuldersstraat 12
5512 AZ Vessem

Tel. 0497-591253-591463

- Centrale verwarming
- Sanitair + waterleiding         +

riolering
- Zinkwerk + dakwerk
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Na het daverende succes van vorige editie,
inclusief een even succesvolle feestavond,

prolongeert ’t Loeierke de succesformule en komt met:

Vrienden van ’t Loeierke 4.0

We willen al onze vrienden van de vorige editie bedanken, 
maar zij zijn bij deze helaas weer ‘ontvriend’…

Wij nodigen hen, maar natuurlijk ook geheel nieuwe vrienden
uit om een stuk in ons clubblad te schrijven.

Heb jij inspiratie om een kritisch/grappig/onzinnig 
maar vooral geniaal stuk te schrijven? 

Dit is je kans! Hou je niet in en mail de redactie!

Alle Vrienden van ’t Loeierke 4.0 worden uiteraard uitgenodigd 
voor	een	exclusieve	en	legendarische	feestavond!
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De volgende 3 tips leiden je naar ‘t Loeierke ergens verstopt in Vessem. 
Ben jij de eerste die het Loeierke terugbrengt naar hoofdredacteur 

Geert van Aaken dan win je een Beerze Bier prijzenpakket!

Mini 
Beerze Bier
Kerstpuzzel

Tip 1
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Tip 2 Anagram

hond van gust te loeve
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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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Tip 3 Rebus

-K -KLA

H=V   -T -ER

-HO -HON
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Henri Swaans, het cement tussen 
de stenen van het loeierke. 
Na een carrière van 11 jaar als hoofd 
redacteur en daarvoor 6 jaar bij het 
opmaakteam heeft hij er aan het 
einde van vorig seizoen dan toch 
echt de brui aan gegeven. Jawel,  
Henri Swaans is gestopt met het 
Loeierke. Omdat wij hem zo missen 
hebben we besloten hem maar 
eens aan de tand te gaan voelen 
waarom hij deze stap gemaakt 
heeft. Wat zou hij de afgelopen 
jaren als hoofdredacteur allemaal 
meegemaakt hebben?
Henri is rond 1990 bij het Loeierke 
gekomen. Paul Zigenhoorn en 
Rene van Diessen hebben hem 
erbij gevraagd om de opmaak mee 
te verzorgen. Dit gebeurde toen 
der tijd nog niet op de computer 
maar dit vergde veel talent in het 
betere knip en plakwerk. Ook 
had hij wel eens een ingezonden 
stuk ingestuurd, maar dit bleef  
bij 1 of 2 keer.  Voordat Henri in 
Vessem kwam wonen, woonde 
en voetbalde hij in Spoordonk. 
Hier was hij lid van de dribbel, het 
clubblad van Spoordonkse boys. 
Dit blad kon toen al niet tippen aan 

het Loeierke. 
Tijdens het oppassen op Rob en 
Ruud Verbaant is zijn Loeierke virus 
begonnen. Vader Toon zat namelijk 
in de redactie en had dus redelijk 
wat loeierkes op de salontafel 
liggen. Henri kon het natuurlijk niet 
laten deze tijdens het oppassen 
met veel plezier door te lezen. 
Na 6 jaar opmaken vond het hij 
het toch wel genoeg geweest. 
Het computertijdwerk  was in 
opkomst en hier was hij niet echt 
voor in de wieg gelegd. Hij wilde 
wel actief blijven in een commissie 
dus toen is hij aangesloten bij 
de activiteitencommissie. Wat 
hij ook een aantal jaren met veel 
plezier uitgevoerd heeft. Tot het 
moment dat Kevin en Stijn hem 
aanspraken of ze een keer langs 
mochten komen. Met een retro 
jack van het loeierke aan belde ze 
bij Henri aan met de vraag of ze 
binnen mochten komen om hem 
een vraag te stellen. Henri was er 
toen nog heel zeker van dat hij het 
niet zou doen, maar na een aantal 
pilsjes  verder had hij toch besloten 
om het wel te doen. Henri werd tot 
hoofdredacteur gebombardeerd. 

Henri Swaans, het cement 
tussen de stenen van ‘t Loeierke
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Hij	wilde	het	eerst	een	jaar	afkijken	
of het echt iets voor hem was. 
Maar tot aan dit moment van 
het interview heeft hij nog geen 
seconde spijt gehad van zijn keuze. 
Het hoofdredacteurschap is hem 
op het lijf geschreven. Na de eerste 
vergadering bij Frans Soetens 
buiten op een zomers terras bleek 
al snel dat Henri zich wel thuis zou 
voelen bij het Loeierke. Niks moet 
alles mag. 
In deze periode van 11 jaar heeft 
Henri vele hoogtepunten mogen 
beleven. 
De 11 jaren als hoofdredacteur 
bevielen beter dan de eerste 6 jaar in 
het opmaakteam. Dit kwam tevens 
door de leuke vergaderingen. Het 
mooie hiervan was dat deze in de 
laatste jaren voortaan om de beurt 
bij iemand thuis gehouden werden. 
Hierdoor zat er meestal ook geen 
sluitingstijd aan de vergaderingen 
wat er voor zorgde dat de vogeltjes 
al	weer	veelal	floten	wanneer	Henri	
naar huis ging. Bij Roy Hakkens 
gingen de kinderen smorgens zelfs 
al weer naar school toen Kees Henst 
besloot toch maar richting huis te 
gaan. Nu kon hij tenminste veilig 
oversteken omdat de brigadiers er 
toch stonden. Bij een vergadering 
bij Geert kwam zus Mieke thuis met 
wat vriendinnen na een avondje 
stappen en besloten om nog wat 
eieren te bakken. Wat resulteerde 
dat	het	ook	al	licht	was	toen	de	fiets	
werd gepakt. Het mooie van deze 
vergadering was ook dat Kevin aan 

de lijn was en aan het oefenen was 
om een marathon te lopen. Dus hij 
wilde de chips,  vette hap en het 
bier die avond dus overslaan. Met 
vol goede moed had hij een bak vol 
met komkommer, paprika, wortels 
en tomaat meegenomen. Toen 
deze op was kon hij toch niet van de 
chips	,	hapjes	en	bier	afblijven.	Wat	
resulteerde dat hij nog zatter dan 
de	rest	om	6	uur	naar	huis	fietste.		
Een hartige lekkernij  wat nooit kan 
ontbreken op de vergaderingen 
zijn de welbekende Hamka’s chips. 
Henri heeft deze dan ook leren 
eten tijdens zijn Loeierke carrière. 
Zoals de meeste mensen zijn eerste 
kopje	 koffie	 of	 zijn	 eerste	 pilsje	
hebben leren drinken  zo heeft 
Henri zijn eerste hamkas chip leren 
eten. 
Het mooie van het Loeierke is 
ook dat ze  zichzelf niet te serieus 
nemen. In de stukjes zit vaak een 
groot gedeelte van zelfspot in. Als 
je jezelf te serieus neemt houdt 
je het vaak niet lang vol bij het 
Loeierke. 
In de loop der tijd is het Loeierke 
niet heel veel veranderd. Vroeger 
stonden er ook hele mooie stukjes 
in. Toen waren er ook personen 
die heel goed konden schrijven. 
Goede voorbeelden hiervan zijn 
Hans Opmeer en Hans Mariën. Die 
konden echt heel leuk schrijven. Een 
nadeel van het oude Loeierke was 
wel dat er veel wedstrijdverslagen 
in stonden. Hier kon je zelfs op 
de wc nog niet doorkomen.  
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De mooiste rubrieken van de 
afgelopen jaren waren volgens 
Henri	 de	 punten	 en	 de	 profieltjes	
van de seniorenleden. Hier stonden 
vaak mooie antwoorden in. En dan 
zullen we over de aftrap van Henri 
nog maar zwijgen. Deze werd vaak 
ook door vele personen met veel 
plezier gelezen. 
Henri heeft zelf ook nog ooit de 
frotlip van het jaar gewonnen. Dit 
kwam vooral doordat hij nog ooit 
met een wielklem om zijn wiel 
aan wilde rijden. Dat hij dat jaar 
gewonnen had verbaasde hem 
enigszins wel omdat hij dacht dat 
hij als hoofdredacteur toch wel 
gespaard zou worden door het 
redactieteam. Niks bleek minder 
waar.
Wat ook nog zeker een hoogtepunt 
is in zijn carrière is de vergadering 
bij Daan Somers toen Kenneth 
Smith op bezoek kwam. Het 
Loeierke zat qua motivatie en 
inspiratie even in een neerwaartse 
spiraal en Kenneth kwam ons 
er toen uit trekken. Het uitje in 
Deventer met een wedstrijdbezoek 
aan de plaatselijke profclub 
behoort ook tot de hoogtepunten. 
Na de wedstrijd belandden we 
met de harde kern in een soort 
van schaftkeet nabij het stadion 
waarna we daar nog enkele pinten 
en frikandellen genuttigd hadden. 
Een steward nam ons snachts nog 
even het nachtleven van Deventer 
in. Wat hier allemaal gebeurd is, 

zou ik zo niet meer kunnen zeggen. 
Henri heeft niet echt dieptepunten 
meegemaakt met het Loeierke, 
maar wat wel erg moeilijk was is 
een voorwoord schrijven wanneer 
er in een korte periode 3 jonge 
leden van de vereniging zijn 
overleden. Dit kostte hem echt 
heel veel moeite. 
Henri heeft 1 keer het gevoel 
gehad dat hij echt hoofdredacteur 
was. Dit was tijdens het bezoek 
van de sinterklaascommissie aan 
zijn adres. Leon van der Heijden 
had een heel goed stuk over 
sinterklaas geschreven. Dit moest 
met een knipoog gelezen worden. 
De sinterklaascommissie voelde 
zich toch aangesproken, maar na 
de uitleg van Henri gingen ze toch 
met een redelijk gevoel huiswaarts. 
Hij is de sinterklaascommissie 
nog steeds dankbaar dat ze toen 
langs zijn gekomen. Hierbij voelde 
hij zich zelf eindelijk eens een 
gewaardeerd hoofdredacteur. 
Hij heeft nog een keer meer 
willen ingrijpen, maar hierbij werd 
hij overruled door de overige 
redactieleden. Dit ging over een 
anoniem stukje van de clown 
zonder schmink. In dit stukje werd 
de toenmalige trainer persoonlijk 
aangevallen. En als je dat doet 
moet je volgens Henri ook je naam 
onder het stukje durven zetten. Zo 
niet, dan wordt het niet geplaatst. 
Maar daar dachten de overige 
redactieleden anders over. Dus 



39

‘ t  Loeierke

Toon, dan weet je dat bij deze dat 
je het niet bij Henri moet zoeken. 
Wel vond hij het altijd moeilijk 
om de deadline te halen voor zijn 
aftrap. dit kwam niet door hemzelf, 
maar door de te laat ingezonden 
stukken van de redactieleden 
waardoor Henri zijn aftrap niet 
op tijd af kon hebben. Vaak 
moest Henri om 1 uur snachts nog 
nagebeld worden waar zijn aftrap 
bleef, want het Loeierke moest 
toch echt opgestuurd worden. Dan 
kregen we de aftrap toch mooi om 
3	 uur	 snachts	 in	 de	 mailbox.	 De	
enige keren dat hij op tijd was met 
de aftrap was als Thomas te laat 

was met opmaken. 
Het mooie van de laatste jaren 
vond Henri ook dat hij als Nestor 
zo goed is opgevangen door 
de jeugd. Hierdoor is hij jong 
gebleven.  Henri voelde zichzelf 
echt het cement tussen de stenen. 
Hij vind dus ook dat er bij de 
huidige redactie een wat ouder lid 
bij moet  komen. Zeker nu  er nog 
een nieuwe hoofdredacteur moet 
komen. Maar hij had begrepen 
dat er afgelopen zondag tijdens 
super Sunday al wat lijntjes zijn 
uitgegooid. 
Hoge eisen stelt hij niet aan een 
redactielid. Je moet af en toe eens 

Henri, altijd met Loeierke opzak, begroet zijn opvolger Geert.



‘ t  Loeierke

40

een stukje schrijven. Dit hoeft niet 
eens bij elke uitgave. Maar wanneer 
je eens geen inspiratie hebt, kun 
je altijd nog iemand interviewen. 
Een interview is altijd leuk om te 
lezen en dit wordt meestal ook wel 
door iedereen gelezen. Ik betwijfel 
alleen of dit interview ook door 
iedereen gelezen zal worden. 
Het jeugdige redactieteam heeft 
hem wel aangezet tot aankoop 
van een smartphone. Wat ons nog 
goed is bijgebleven is  nadat Henri  
al vele mailtjes had gekregen van 
mensen die het mailtje afsloten 
met verstuurd vanaf mijn samsung 
S4 beantwoorde Henri het mailtje 
met verstuurd vanuit de computer 
als je binnenkomt links in de hoek. 
Het mooie van het Loeierke is ook 
dat het tastbaar is. Een boekje leest 
heel anders dan digitaal. Vaak las hij 
het eerst digitaal om de aftrap te 
kunnen schrijven. Wanneer het dan 
in de bus lag, pakte hij het meteen 
eruit en ging op de wc zitten om 
het Loeierke nogmaals te lezen. 
Wat vaker nog leuker was om te 
lezen dan het Loeierke waren de 
notulen van de vergaderingen. 
Hier stonden vaak punten in  
waar niemand meer iets van wist. 
Hadden we dit ook besproken ja? 
Deze heeft hij heel vaak met een 
grote glimlach teruggelezen. We 
zouden deze notulen eens in het 
Loeierke moeten plaatsen. 
Als we dan terugkomen op de vraag 
of hij dan echt geen dieptepunten 
met het Loeierke meegemaakt 
heeft komt hij er toch met een 

op de proppen. Dit was tijdens de 
eerste vergadering van Ruud bij 
Ted	Blox	op	een	zondagmiddag.	De	
vergadering begon nog heel goed 
met	een	fles	champagne	omdat	we	
Ruud als redactielid toe mochten 
voegen. Maar om 5 uur smiddags 
werd de vergadering plotseling 
stil gelegd door de huisbaas met 
het verzoek om naar huis te gaan, 
want hij moest friet gaan eten. 
Dit blijft voor eeuwig in Henri’s 
geheugen zitten. En niet alleen in 
zijn geheugen! Friet eten we dan 
toch met zijn allen? 
De reacties van de lezers van het 
Loeierke kwamen meestal bij Henri 
binnen. Dit waren meestal positieve 
maar ook wel eens negatieve 
reacties.	Op	één	foto	waar	hij	nog	
steeds heel trots op is  kreeg hij wel 
heel veel reactie. Dit was op de foto 
die door de redactie in de nieuwe 
kleedlokalen gemaakt is. Hier 
stonden ze wel heel goed op vond 
Henri zelf. Maar de meningen over 
deze foto waren toch wel verdeeld. 
Sommige vonden het  wel ver gaan. 
Maar ja, daar zijn we het Loeierke 
voor toch? Zoals Henri het al een 
keer vermeldde, je moet jezelf niet 
te serieus nemen. 
Henri stelt voor om weer nieuwe 
middenpagina’s in kleur  te 
maken, alleen nu met foto’s van 
de	korfbaldames	erin	die	onder	de	
douche staan. Dit leest ook wel 
lekker op de wc. 
Wat hem ook nog steeds bij zal 
blijven is het afscheid van Roy 
Hakkens en Ruud Verbaant. Dit 
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werd gevierd tijdens een quiz 
bij Henri thuis. Deze avond was 
zo gezellig dat er plotseling een 
polonaise door het huis liep met de 
pas geboren pup van Henri voorop. 
Deze avond werd afgesloten met 
rondvliegende mandarijnen en 
kiwi’s. Wat volgde hierop was een 
kapot gelopen lamp.  Al die jaren 
is het een hecht clubje geweest, 
waarmee we zelfs naar 4 bruiloften 
zijn geweest. Op deze bruiloften 
hebben we ook geweldig veel 
plezier gehad met de langs de 
lijntjes. Maar waar de langs de 
lijntjes ooit gebleven zijn weet 
niemand meer. Het plezier was 
dus vooral zijn drijfveer om zo lang 
door te gaan.
Op de vraag hoe het komt dat het 
Loeierke al 40 jaar bestaat weet 
Henri het antwoord wel op. In 
al die 40 jaar heeft er altijd een 
enthousiast team in de redactie 
gezeten welke het heel mooi vond 
om een Loeierke samen te stellen. 
Als je voldoende enthousiaste leden 
hebt staan de opvolgers al weer 
klaar om in te haken. Mocht je nog 
interesse hebben in een literaire 
carrière aarzel dan niet om je aan 
te melden of vrijwillig een stuk in te 
sturen want voor je het weet ben je 
hoofd communicatie van Wim van 
der Leegte. Het Loeierke staat dus 
zeer goed op je CV. 
Na 9 jaar als hoofd redacteur actief 
te zijn geweest vond Henri het 
eigenlijk wel welletjes geweest. De 
twijfel sloeg toe of hij niet te oud 
was geworden en kon hij het 

allemaal nog wel waar maken? Het 
leek hem het beste om te stoppen 
dus organiseerde hij op het einde 
van het seizoen zijn wel bekende 
quiz. Op het einde van de quiz 
wilde hij de mededeling doen dat hij 
ermee zou stoppen. Maar tot zijn 
eigen verbazing waren het Kevin 
en Stijn die voor de quiz even wilde 
beschikken over de beamer van 
Henri. In hun presentatie gaven ze 
aan dat ze ermee gingen stoppen. 
Dit viel Henri koud op zijn dak. Nu 
kon Henri niet meer stoppen, want 
3 personen in een keer stoppen is 
toch te veel van het goede. Henri 
besloot om het besluit in te trekken 
en dit niet naar buiten te brengen 
zodat niemand het in de gaten 
had dat hij er eigenlijk mee wilde 
stoppen. Hij besloot nog 2 jaar door 
te gaan en dan was het welletjes 
geweest. Dit moment was op 
het einde van afgelopen seizoen 
aangebroken. Geheel onverwacht 
kwam het besluit bij ons niet, maar 
we betreuren het wel ten zeerste. 

We willen als gehele redactie 
Henri heel hartelijk bedanken voor 
de zeer gezellige jaren. Jaren / 
gebeurtenissen / gesprekken en 
quizzen  welke we nooit meer 
zullen vergeten. Henri  je zit in ons 
geheugen gegrift! 

Henri bedankt,

Ruud en Rob
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AUTOBEDRIJF VAN DOORMAAL
ALLES VOOR U EN UW AUTO ONDER ÉÉN DAK!

• In- en verkoop van nieuwe en  
gebruikte auto’s

• Werkplaats
• Tankstation

• APK keuringen
• Quick-bandenservice
• Wasserette
• Transport

Heike 4a-4b, 5512 NJ  Vessem
Tel. (0497) 59 14 53

Openingstijden
Ma t/m Vrij 8:00 tot 17:30 uur
Zat 9:00 tot 12:00 uur

w w w . V A N D O O R M A A L . c O M
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Lekker en voordelig

EMTÉ  
VESSEM

Pierre & Inge Liebregts
Vessem
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Winnen
De	filosofie	van	de	KNVB	over	jeugdvoetbal	
verandert. Er worden momenteel pilots 
gehouden met nieuwe wedstrijdvormen 
voor het pupillenvoetbal. De nieuwe 
vormen zijn volledig gericht op het 
vergroten van spelplezier, op samen 
voetballen en op de ontwikkeling van de 
spelers op alle gebieden. Op de website 
van de KNVB valt van alles te lezen 
over de termen pingelen, spelvormen, 
periodiseren, techniek en samen doen. 
Nergens gaat het over winnen. Het gaat 
over het middel en niet over het doel.
In andere landen, bijvoorbeeld Italië, 
maar ook in Zuid-Amerikaanse landen als 
Argentinië, trekt men zich weinig aan van 
opleiden. Ze gaan ervan uit dat God af 
en toe een Messi, Maradona, Baggio of 
Baresi schenkt. Ze zijn niet te creëren. Wat 
ze deze talenten wel bijbrengen, is dat het 
doel alle middelen heiligt. En het doel van 
een	 wedstrijd	 is	 winnen.	 Na	 afloop	 van	
een wedstrijd gaat het er over de uitslag, 
nooit over percentages balbezit of wie er 
verdiende te winnen. 

In deze culturen gaat men ver om te 
winnen. Maradona sloeg op het WK van 
1986 in de wedstrijd tegen Engeland de 
bal met de hand in het doel. De Engelsen 
speelden sportief, maar Argentinië won 
met 2-1.  In de Engelse cultuur staat het 

fenomeen sportiviteit hoog in het vaandel. 
Zuid-Amerikanen zijn anders opgegroeid, 
moeten vaak letterlijk vechten om wat 
te maken van het leven. Vals spelen is 
toegestaan als het toegelaten wordt. Luis 
Suarez sloeg tijdens de laatste minuut van 
de	 verlening	 van	 kwartfinale	 wedstrijd	
Ghana	–	Uruguay	tijdens	het	WK	2010	de	
bal op de doellijn uit het eigen doel en 
voorkwam zo een doelpunt. Zijn actie 
had wel gevolgen, een rode kaart voor 
hem en een penalty voor Ghana. Omdat 
deze gemist werd, kreeg Uruguay een 
herkansing	 om	 de	 kwartfinalewedstrijd	
te winnen, waar het gretig gebruik van 
maakte	 en	de	halve	finale	behaalde.	 Een	
trotste en uitgelaten Suarez bestempelde 
zichzelf na de overwinning als de nieuwe 
eigenaar van de ‘hand van God’.
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Winnaars zijn helden, en helden worden 
geadoreerd. In de warmbloedige landen 
beheerst men de kunst van vereren als 
geen ander. Maradona heeft Argentinie 
wereldkampioen gemaakt en wordt 
daardoor levenslang op handen gedragen 
en als een God beschouwt, ondanks dat 
hij zich als een paljas gedraagt. 

Het vereren van verliezers vindt men in 
deze landen dan weer een raar fenomeen. 
Nadat Nederland tweede werd op het WK 
in	 Zuid	 –	 Afrika,	 werd	 het	 team	 geëerd	
met een rondvaart door de Amsterdamse 
grachten. Hier werd in landen om ons 
heen met grote verbazing naar gekeken.
Persé	 willen	 winnen	 is	 on-Nederlands.	
Guus Hiddink introduceerde in 2005, toen 
PSV	 de	 halve	 finale	 van	 de	 Champions	
league bereikte de term ‘uitgenast’. 
Hiermee bedoelde hij het herkennen 
van beslissende momenten, en deze op 
efficiënte	en	zo	nodig	slinkse	wijze	volledig	
benutten. Door het toevoegen van wat 
Zuid-Amerikanen en twee onuitputteljike 
Zuid-Koreanen, lukte het om aan zijn 
toch overwegend Nederlandse team een 
winnaarsmentaliteit toe te voegen.

Hoe ver ga je om te winnen? Kunnen 
plezier en gezelligheid hand in hand gaan 
met winnen, of heb je alleen plezier als 
je	 wint?	 Sluit	 per	 definitie	 het	 één	 het	
ander uit? In Nederland bestaat weleens 
de gedachte dat winnen en plezier niet 
samengaan. Ik denk juist dat winnen 
meer plezier geeft, maar ook dat plezier 
en iets graag doen gekoppeld aan hard 
werken, in sport, werk of wat dan ook, 
vanzelf succes bezorgt. Te geforceerd 
willen winnen is echter ook niet goed. Er 

ontstaat stress waarmee niet iedereen 
evengoed om kan gaan. Een lichte vorm 
van stress heeft iedereen nodig om 
goed te presteren maar teveel stress 
kan verlammend werken en beïnvloed 
prestaties negatief.

Onlangs, tijdens de Vessemse kwis, hebben 
we ons team Polynesische archipel Tuvalu 
e.o. versterkt met een aantal personen, 
waaronder denker des vaderlands Ruud 
van Rijen en wanker des vaderlands Joris 
van Dijk, die helaas wegens griep verstek 
moest laten gaan. Slimme mensen 
waardoor de kans op winst groter werd, 
maar bovenal personen die passen bij de 
cultuur in ons team en ook niet vies zijn 
van het drinken van een pilsje en houden 
van gezelligheid. Uiteindelijk werden we 
tweede. Een betere prestatie dan alle 
voorgaande jaren, twee plaatsen hoger 
dan het team van Daan Somers, maar 
toch	 niet	 eerste.	 Na	 afloop	 werden	 we	
gefeliciteerd met de tweede plaats, maar 
ik voelde me in eerste instantie toch 
vooral eerste verliezer. 

Een beetje de Joop Zoetemelk. Joop 
was een groot sportman, toch wordt 
hij vooral herinnerd door het feit dat 
hij zes keer tweede werd in de Tour de 
France. Wielrennen is wat dat betreft 
een	keiharde	sport.	Er	 is	één	winnaar	en	
er zijn pakweg 180 verliezers. Joop was 
tijdenlang de eerste verliezer maar omdat 
doorzettingsvermogen toonde, won hij 
uiteindelijk wel de ronde van Frankrijk. 
Er is dus nog hoop. Volgend jaar gaat het 
team van Verbaant eraan!

Geert
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Dooddoeners in het
voetbal

Om de kersteditie wat dikker te maken 
kreeg ik het lucratieve verzoek van de 
redactie van dit unieke blad om een 
literair hoogstand artikel aan te leveren. 
Vandaar dat ik dus achter m’n laptop 
kruip om een voetbal gerelateerd 
onderwerp aan te snijden. Ik had eigenlijk 
het idee om pas met of kort na kerst een 
artikel te schrijven. Ik zou dan in kunnen 
gaan op m’n trip naar Liverpool met 
boxingday	 waar	 ik	 de	 match	 tegen	 het	
Stoke City van onder andere Erik Pieters, 
Ibrahim Afellay en ons aller Bruno ga 
bekijken. Bruno heeft tijd genoeg om 
zich voor te bereiden op die wedstrijd, 
want gezien z’n lichaamskleur komt hij 
toch niet meer in aanmerking voor een 

rol als Piet op 5 december. Helaas moet 
ik zeggen. Ook de NK voetbalquiz op 29 
december lijkt me een mooi onderwerp. 
Deze als zeer pittig bekend staande quiz 
ga ik tegemoet treden met de voorzitter 
van dit blad. Eens kijken of we echt 
zoveel weten als we overal van de toren 
blazen. Deze editie is in de Kuip in plaats 
van in de kantine van voetbalvereniging 
Excelsior	 Maassluis,	 oftewel	 een	 unieke	
ervaring. Dat het niveau hoog is en 
eigenlijk niet te doen, blijkt uit informatie 
die ik heb vanuit deelnemers vanuit 
andere jaren. Een tipje van de sluier: 
Wat is de overeenkomst tussen drie 
scheidsrechters uit verschillende landen 
(je	 krijgt	 geen	 namen	maar	 wel	 foto’s).	
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Het antwoord is dan, dat ze allen tandarts 
zijn. Ik hoop niet, dat dit in de categorie 
makkelijk valt, want dan wordt de middag 
lang en zwaar. Echter Geert en ik hebben 
voldoende vertrouwen om zoals de 
trainers zeggen, een resultaat te gaan 
halen	 in	de	Kuip	 (PSV	slaagt	hier	meestal	
moeizaam	 in	 helaas).	 Maar	 over	 de	 quiz	
in een latere editie meer vanuit Geert en/
of mijn persoontje. Tot zover deze afslag. 
Op naar het werkelijke onderwerp van dit 
artikel.

“Dooddoeners in het Voetbal”

Eén	van	de	mooiste	dingen	in	het	voetbal	
is de kleedkamerhumor. Het gezever voor 
de wedstrijd, in de rust en na de wedstrijd 
tot in de douche en de kantine aan toe. 
Hier passeren onderwerpen de revue 
over alle ‘sappen’ die al dan niet zijn ge- 
en verbruikt op de vrijdag en zaterdag en 
wellicht nog de zondagochtend voor de 
wedstrijd. Alleen over kleedkamerhumor 
kun je al een boek schrijven en zijn er al vele 
boeken over geschreven. Hier dus nu niet 
meer over, maar wel over dooddoeners. 
Wat zijn dan dooddoeners? Via google 
kom	je	uit	op	een	onbegrijpelijke	definitie:

Een dooddoener (of machtspreuk) is een 
nietszeggend argument dat een gesprek 
van het onderwerp afbrengt, waardoor 
een verdere gedachtewisseling wordt 
afgesneden, het dood doet slaan.

Een dooddoener kan bij een gesprek ook 
gebruikt worden om de gesprekspartner 
subtiel te waarschuwen dat deze lang 

genoeg aan het woord is geweest

Ik vind dit vaag en het is niet de betekenis 
die	ik	er	aan	geef,	al	vind	ik	de	2e	definitie	
wel fraai. Overigens kan het niet begrijpen 
van	 de	 definitie	 ook	 aan	 m’n	 Wintelrese	
roots liggen. Ik leg dooddoeners, misschien 
is	het	beter	om	voetbalclichés	te	zeggen	in	
het voetbal simpel uit:  Dooddoeners zijn 
de standaardopmerkingen voor, tijdens 
en na een wedstrijd, waar je eigenlijk niets 
mee kunt. Ik zal er enkele aansnijden en 
toelichten en dan weet ik zeker dat ze 
jullie bekend voorkomen. Komen ze:

- “..Kom op, fel starten vanaf het begin..”; 
Net of iedereen denkt om pas na 35 
minuten na de aftrap te beginnen.
- “..Kom op nu wij..” na een tegengoal; 
Wellicht een keer voor de tegengoal 
roepen zou ik zeggen?
- “..We hoeven hier echt niet van te 
verliezen..”; Waarom doe je het dan? 
- “..Wij moeten nu alles zetten op het feit 
dat we vanaf nu iedere wedstrijd moeten 
winnen’..”	 (vrij	 naar	 KNVB	 commissaris	
Johan	 Lokhorst);	 Dus	 de	 vorige	
wedstrijden waren niet van belang?
- “..we kijken van week tot week...”; Als 
ik dit op het werk zeg, dan duurt m’n 
arbeidscarrière niet lang vrees ik.
- “..de hoek waar de klappen vallen..”; Ga 
dan in een ander hoek zitten of doe beter 
je best.
- “..elke wedstrijd staat op zich..”; Apart 
dat er niet drie wedstrijden door elkaar 
heen lopen?
- “..Hij werkt hard..”; Dit betekent in 
lekentaal eigenlijk, dat hij er geen zak van 
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kan. Het ergste wat ze over je kunnen 

zeggen. Wel leuk om te zeggen overigens.
- “Als die bal erin gaat, speel je een andere 
wedstrijd”; Speel je dan meteen tegen 
een andere tegenstander?
- “..Als wij hem niet maken uit de vele 
kansen, die we krijgen valt hij aan de 
andere kant”; Vaak blijkt dit ook het 
geval. Net of je dan denkt, we geven 
gewoon	 expres	 een	 kans	 weg	 aan	 de	
tegenstander, zodat deze uitdrukking in 
stand kan blijven.
- “..De winnende coach heeft altijd 
gelijk..”; Hier ben ik het pertinent mee 
oneens. Hier past als antwoord op, “..De 
trainer is zo goed als z’n materiaal..”
- “..Never change a winning team..”; Hier 
ben ik het ook pertinent mee oneens. De 
invloed van de tegenstander wordt bij 
deze uitdrukking uit het oog verloren, 
alsmede de prestaties van een geschorste 
of geblesseerde speler.
- “..We lopen achter de feiten aan..”; 
Doorlopen dan en inhalen?
- “..Pompen of verzuipen..”/ “..De ballen 
in de 16 pompen..”; Dit betekent eigenlijk, 
dat je de eerst 85 minuten er een potje 
van hebt gemaakt en opteert voor de 
optie geluk. Overigens kan dit een goede 
keuze zijn.
- “..Roeien met de riemen die we 
hebben..”;	 Dit	 is	 een	 diskwalificatie	 van	
de spelers die je over houdt. Die kunnen 
er	eigenlijk	niks	van	zeg	je	dan.	(Als	ik	er	
niet bij ben, mag dit worden gezegd. Als 
ik	er	wel	bij	ben	niet!”)
- “..De mouwen opstropen..”; Ga je daar 
beter van voetballen? Nooit gemerkt.

- “..De bal is rond..”; Met een vierkante 
bal voetballen lijkt me ook lastig. 

Dit is zomaar een greep uit het gebruikte 
voetbaljargon. En dan heb ik niet eens de 
vage trainerstaal gebruikt waarover ook 
een boek kan worden volgeschreven. 
Over	het	diep	gaan	(dat	doe	ik	het	liefste	
’s avonds maar tegenwoordig te weinig 
helaas),	het	hoog	staan,	breed	uitzakken	
en kort dekken. Dit zijn dan wel fraaie 
uitdrukkingen. Om even een zijstap te 
pakken; Sinds dit seizoen heb ik de eer 
om de VV Vessem dames te trainen. De 
zojuist gebruikte termen zijn nog niet 
opgenomen in hun vocabulaire. Immers, 
bij	 breed	 uitzakken,	 dachten	 ze	 (het	 is	
immers	stukken	verbeterd),	dat	ze	dikker	
zijn geworden rond de heupen. Bij diep 
gaan, denken ze aan hetzelfde waar ik 
meestal aan denk, wat dan wel positief is, 
maar niet direct met het voetballen heeft 
te maken. Dit is er wel eraan gerelateerd 
overigens	 (zie	 kleedkamerhumor).	 En	
als laatste voorbeeld, bij het veld klein 
houden bij balverlies en groot maken 
bij balbezit, komen er vragende blikken. 
Immers het veld heeft toch een vaste 
grootte en kun je toch niet aanpassen? 
Dat dit inhoudelijk iets toevoegende 
voetbaljargon nog geen gemeengoed is, 
is niet raar. Dat is het bij het buurdorp 
waar ik nog bal nog steeds niet het geval 
en daar voetballen sommige al decennia 
lang. Het is boven verwachting leuk om 
de dames in ieder geval wat bij te leren 
op de groene grasmat. Naar ik meen 
zijn ze dik tevreden over mijn prestaties, 
dus ik verwacht rond de winterstop 
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nieuwe salarisonderhandelingen met het 
bestuur. Een verdubbeling van de huidige 
gage is zeker op z’n plaats… Ook de 
hoofdtrainerd 

WP mag dan een beloning krijgen wat mij 
betreft. Een tegoed bon bij de plaatselijke 
“Voor alles wat u wenst winkel” is al een 
goede start!

Dit schrijven triggert me wel om de 
komende periode nog scherper te zijn 
op de dooddoeners in het voetbal. Zij het 
bij de VV DEES, zij het bij de VV Vessem 
(jeugd,	 dames	 dan	 wel	 aan	 de	 zijlijn	 bij	
het	1ste)	of	in	de	toekomst	bij	de	nieuwe	
fusieclub	 WVK	 (Wentersel	 Vessem	

Kombinatie).	 Spelen	 in	 oranje	 shirts	
zou dan wel passend zijn. Helaas ook bij 
huidige prestaties van de blauwwitten 
en sinds een paar wedstrijden ook van de 
Groenwitten!
Alles teruglezend ben ik tevreden over 
m’n uit m’n spreekwoordelijk mouw 
geschudde literair hoogstaande paraaf 
in dit fraaie clubblad. Ik ga u zien aan 
de zijlijn, dan wel in de kantine, waar ik 
graag onder het genot van een lekkere 
pils verder ouwehoer over bovenstaande 
of andere onderwerpen.
Tot ziens.

Gijs Leermakers
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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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elftal wed.   pnt.   gem.       voor    tegen saldo

O11-2  10 22 2.20 48 18 +30

O19-1  10 22 2.20 38 14 +24

O11-1  10 19 1.90 54 28 +26

O15-1  12 20 1.67 27 24 +3

O9-2  8 12 1.50 26 20 +6

O9-1  6 6 1.00 25 26 -1

O17-1  10 7 0.70 31 39 -8

O13-1  10 4 0.40 9 55 -46

‘De SUPERCUP’
Jeugd - Clubcompetitie 2016-2017

TUSSENSTAND 
SUPERCUP
 SEIZOEN
2016-2017

SPONSOR:
Super Service

Henst

STAND BIJGEWERKT T/M 13 december 2016
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Onze vereniging heeft sinds kort weer een 
aantal nieuwe leden. Geen jeugdleden, 
maar een groep waarvan iedereen bij zijn 
eigen vereniging al een heel voetballeven 
achter zich heeft. Sommigen waren al 
eens lid van vv Vessem en de anderen 
komen uit Eersel, Duizel, Bladel, Reusel, 
Best, Veldhoven en zelfs uit 
Eindhoven. Deze groep heeft elkaar 
gevonden dankzij de nieuwste vorm van 
voetbal, het zogenaamde 
walking football.

Als wij op vrijdagmiddag het sportpark 
opkomen	ligt	ons	veldje	al	klaar	(dank	je	
wel	Jan	Soetens).	We	
starten	met	een	gezamenlijke	kop	koffie,	
spelen vervolgens ons wekelijkse partijtje 
voetbal en na een 
verdiende douche is er ook nog tijd voor 
de derde helft in de kantine. Die kop 

koffie	vooraf	van	de	club	(dank	je	wel	vv	
Vessem)	 en	 de	 consumpties	 na	 afloop	
zijn er dankzij de inzet van Arie Schriders 
(dank	je	wel	Arie).	

De huidige leeftijd varieert van 60 tot 
72 en iedereen geniet er op zijn eigen 
manier van om weer op dat veld te staan 
en een balletje te trappen. Als het weer 
en de toestand van het veld het toelaten, 
willen we zelfs
tijdens de winterstop gewoon doorgaan.

Binnen vv Vessem is er ongetwijfeld nog 
een hele groep die dit ook leuk vindt. 
Maar onbekend is onbemind. Daarom 
hierbij de uitnodiging  KOM GEWOON 
EEN KEER KIJKEN OF MEEDOEN. Volgens 
mij ben jij dan ook verkocht.

Een WF’er

Walking Football
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Nieuwe kleding voor kantinemedewerkers
Bouwbedrijf	 Van	 den	 Bosch	 (Mark	 van	 den	 Bosch)	 heeft	 ervoor	 gezorgd	 dat	 de	
jongens en meiden van de kantine in nieuwe shirts en blouses hun werk kunnen 
doen. Mark, bedankt voor de nieuwe kleding!  

Nieuwe jassen voor leiders
Onze	 (jeugd)leiders	 zijn	 in	 nieuwe	 jassen	 gestoken!	 Hiervoor	 bedanken	 wij	 de	
sponsors	 die	 dit	 mogelijk	 hebben	 gemaakt.	 Hendor	 Pompen	 (Paul	 van	 Ham),	
Construct	(Edwin	Soetens)	en	AJ	Loots	(Bart	de	Laat),	ontzettend	bedankt	namens	
de vereniging! Hieronder ziet u hoe de jassen eruit zien. 
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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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Naam:
Geboren op:
Geboorteplaats:
Naam	vader	(voluit):
Naam	moeder	(voluit):
Broers en/of zussen:
Wie zijn je beste vrienden? 

In welk team speel je?
Op welke positie?
Wie zijn je leiders/trainers?   
Hoe vaak ben je al kampioen geweest?
Ga je weleens bij Vessem 1 kijken?
Favoriete voetbalclub?
Favoriete voetballer?
Mooiste voetbaltenue?
Beste speler van jouw team?

Wat is de naam van je school?
In welke groep zit je?

Profieltje van
Elin de Boer

Elin de Boer
14-sep-05
Gladstone	(QLD,	Australia)
Jos de Boer
Sjama de Boer-Manichand
Inder, Daniel en Fay
Zoe, Liz, Lynn, Floor en Lieke

E1
Rechts voor
Jeroen Swaanen,  Arno vd Langenberg
Nee
Ja
Real Madrid
Christiano Ronaldo
Wit Real Madrid tenue
Loek Swaanen

St Lambertus
Groep 8
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Favoriete les?
Wie zou je het allerliefst ontmoeten, en 
waarom?
Wat is je favoriete dier?
Eet het liefste?
Eet niet graag?
Wat zou je ‘t liefst veranderd zien bij de 
voetbalclub?  
Wat is je favoriete muziek?
Wat zijn je hobby’s naast voetbal?  
Wat is je favoriete website of app?
Leukste tv-programma?
Domste programma?

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

Waaraan heb je een hekel?
Wat is jou favoriete computer spelletje?
Zou je graag meer meisjes bij VV Vessem 
zien?
Wat vind je ervan als DEES en VV Vessem 
samengaan?

Als je moet kiezen:
televisie of computer
doelpunt maken of winnen
kermis of carnaval
binnen of buiten spelen

Wanneer en waarom heb je voor het 
laatst in ’n deuk gelegen?

Wat vind je van ’t Loeierke en wat zou er 
beter kunnen?

Gym

Ronaldo omdat hij de beste voetballer is.
Kangeroo
Kippenpootjes
Courgette

Meer meisjes
Top 40
Krav Maga, Piano spelen
You tube
Belle en de Bulldogs
-

Skivakantie omdat je kunt skiën

8u
20:30
E10/mnd
Ronaldo ontmoeten
Profvoetballer

Chagerijnige mensen
Fifa

Ja

Leuk
 

Televisie, omdat ik geen computer heb
Allebei, want is beide belangrijk
Kermis, dat is leuker
Buiten, dan kan je meer doen.

Vandaag met grappige suprises

Ik vind het wel leuk maar minder reclame.
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René Willems
Predikant 8

Electrotechniek 5512 BW Vessem

Tel. 06-12648872

   Electrotechnische installaties, 

   datainstallaties en verlichting.

r.willemselectro@kpnplanet.nl

CDL
V E R H U U R

Domineeshof 5
5512 BR Vessem

Coen de Laat
Tel.: 06-11011273
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Waar is Waldo
(antwoord vorige editie)
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PRIKBORD

17 maart 2017
PUBQUIZ

(onder voorbehoud)

2de Kerstdag 2016KERST
WANDELING

1 april 2017 
LOEIERKE
REÜNIE
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INDUSTRIAL
P A C K A G I N G

EMBALLAGE
OP MAAT

Dirk Boutslaan 28
Eindhoven
Tel. 040-2115460

Prachtige omgeving - Kempische Hoeve - Fietsterras - Eerlijke ingrediënten  
Brabantse Gastvrijheid - Toegankelijke prijzen

Restaurant Smaeckvol - Driehuizen 3 te Vessem

 
 
 

Tel: 0497 - 592 072 – info@smaeckvol.nl – www.smaeckvol.nl

Reserveren aanbevolen 
Kijk voor actuele openingstijden op onze website
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Officieel

dealer van 
de Kempen

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

V E S S E M
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Oh, VV Acht voor sinterklaas 

gespeeld met Super Sunday?

Ja, ze kwamen met een volle zak, en gingen met een lege naar huis...





   Waar is Waldo?


