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Vrijdagavond 24 januari jl. kwam ik rond 
23.53 uur thuis. “Je mag 3 keer raden 
wie de nieuwe prins van Vessem is” zei 
mijn huidige vrouw Ellie. “Hoe moet ik 
dat nou weten? …….Stijn van Rijen?”. 
“Fout, nog 2 keer raden”. Na een tip dat 
hij lid is van de voetbalclub en dat ze het 
zelf nooit geraden zou hebben, probeer-
de ik Peer Schoen en tenslotte i
n mijn allerlaatste wanhoopspoging 
Marijn van Zoeren. “Nee, Hans prins en 
Jos adjudant!” Een moment moet ik nog 
sprakelozer zijn geweest dan Sepp 
Blatter tijdens de een minuut stilte 
voor Nelson Mandela. Nu is algemeen 
bekend dat Hans al talloze keren op het 
podium is geklommen in een poging om 
zijn grote idool Huub van der Lubbe te 
imiteren. Ook stond zowel Hans als Jos 
nog volop in de schijnwerper tijdens 
de uitreiking van “de Slimmerik”. Dat 
neemt niet weg dat het voor mij een 
grote verassing is dat ze als prins en 
adjudant het podium sierden tijdens de 
zittingsavonden en dadelijk ook weer 
tijdens het carnaval. Toch ben ik er heilig 
van overtuigd dat prins “Donk” en zijn 
adjudant “Achterste Donk” er glansrijk 

in zullen slagen om al de Spekstruiven 
en vooral de Spekstruivinnekes tijdens 
carnaval op sleeptouw te nemen. Een 
stuk minder ben ik er van overtuigd dat 
onze prins er in zal slagen om zijn pan 
niet te verliezen. Voor onze 
vriendengroep heeft de toetreding van 
prins en adjudant tot de Spekstruiven 
ook een schaduwkant, omdat nu alleen 
Arie Schriders en ik overblijven om Bert 
Sterken tijdens het carnaval een beetje 
in toom te houden.

Wat kunnen jullie in dit loeierke zoal 
verwachten? Uiteraard wordt er in 
navolging van de lokale bladen ruim 
aandacht geschonken aan onze prins en 
adjudant. Zeker gezien hun 
proclamatie in de carnavalskrant, waarin 
stond dat ze de lat niet te hoog willen 
leggen, omdat ze er anders niet meer bij 
kunnen, deden zij in dit loeierke een wel 
zeer opmerkelijke uitspraak. Van Dassen 
en de Lange vinden, dat ze er tijdens het 
carnaval representatief uit moeten zien. 
Helaas valt er in het artikel nergens te 
lezen hoe ze dat in 
godshemelsnaam voor elkaar denken te 
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krijgen! Hun voornemen lijkt me dan ook 
net zo kansloos, als die van Ad Nouwens, 
om ooit nog in het golfkarretje van 
Verkooyen te mogen rondrijden. 

Ook de temperatuur van onze eigen 
Spekstruiven binnen de redactie Ruud van 
Aaken en Peña is door het carnavalsvirus 
inmiddels gestegen tot het bijna 
kookpunt. Ruud weet ondanks, of dankzij, 
zijn getwijfel maar liefst 3 pagina’s te 
vullen. Met de titel van zijn stukje “Derin! 
Deruit!” komt hij uiteindelijk toch uit bij 
Ferry van de Zaande en Veul Gère, 
waarvan hij beweert dat die op 
zondagavond op het podium van de 
Gouden Koekenpan hun nieuwe hit ten 
gehore zullen brengen. Peña roept 
jullie allen op tot het bijwonen van “Uhh, 
vergeet je tandenborstel niet!”. Deze 
spelshow zal plaats vinden op 
carnavalsdinsdag in de kantine van VV 
Vessem. Afgelopen vrijdag had ik het 
voorrecht om mee te mogen doen tijdens 
de generale repetitie. Geheel volgens 
traditie won de voetbal/korfbal na een 
spannende strijd van de 
carnavalsvereniging. Belangrijker was 
echter dat de presentator, dj en barman 
er de sfeer ook op de repetitie al goed in 
brachten. Mis dus dit spektakel, dat 
doorweven is met een flinke dosis humor, 
niet! 

Verder blikt Frans van Diessen in dit 
loeierke terug op de winterspelen van 

Sotsji, roept Hansie Hansie de 
activiteitencommissie op om weer eens 
actief te worden en een darttoernooi te 
organiseren en hoopt onze voorzitter, 
nu hij zijn banden met de Spekstruiven 
heeft verbroken, om dinsdag in de kantine 
eindelijk van zijn “Zoetemelk-syndroom” 
verlost te worden. Uiteraard ontbreken de 
vaste rubrieken niet, zoals de 
“Slampamper” waarin de gebroeders Rein 
en Niek van Rooy een onderlinge 
competitie lijken te voeren. Ook kregen 
wij van onze freelance papparazzi 
fotograaf Henk van Ham exclusieve foto’s 
toegestuurd van een wel zeer prominent 
persoon binnen onze voetbalvereniging, 
die betrapt werd met een welgevormde 
blonde dame.  Waarschijnlijk omdat er 
behoorlijk wat alcohol in het spel was, 
vergat deze persoon dat hij dat nog 
steeds in het onecht is verbonden.

Tot slot wil ik jullie namens de gehele 
redactie fijne carnavalsdagen en/of een 
sneeuwzekere wintersportvakantie 
toewensen en voor nu veel leesplezier!

ALAAF,

Henri Swaans.
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VAN HET BESTUUR

Op carnavalsdinsdag zullen de 
Spekstruiven weer afdalen richting 
Wintelre. Natuurlijk zullen ze net op tijd 
afdraaien naar ons, o zo mooie, sportpark 
De Lille. Op dinsdagmorgen verwelkomen 
wij Prins Donk en Adjudant Achterste 
Donk samen met hun gevolg rond 11.00 
uur in de kantine.

Prins Donk en zijn adjudant zijn voor onze 
voetbalvereniging geen onbekenden. Ze 
behoren namelijk tot de vaste supporters 
en vrijwilligers van onze club. Ook 
jeugdprins Jibbyo en prinses Juuleke zijn 
geen onbekenden op De Lille. Zo voetbalt 
Jibbyo in de D1 en staat Juuleke onder de 
korf bij de korfbalvereniging.

Het belooft weer een groot spektakel 
te worden met de spectaculaire show 
“Uhh... vergeet je tandenborstel niet!“ 
Eindelijk is er voor mij dit jaar de kans om 
bij de  winnaars te gaan behoren. Want 
zolang ik weet, en deel heb uitgemaakt 
van de spekstruiven, heb ik nog nooit 
gewonnen bij welke carnavalskwis 
dan ook op de Lille. Wel heb ik vaak 

bijna gewonnen, maar dan ging de 
winst bij de laatste vraag altijd naar de 
voetbalvereniging. 

Nu ik geen deel meer uitmaak van de Raad 
van Elf of het bestuur van de spekstruiven, 
heb ik eindelijk kans op goud en kom ik 
misschien van het Zoetemelk-syndroom 
af.

Tot slot wil ik graag een stukje uit de 
carnavals krant citeren. Het staat te lezen 
in de proclamatie van de Prins op de 7e 
regel:

We zullen op dinsdag weer in grote getale 
afreizen naar De Lille voor weer een 
gezellige dinsdag bij de VV Vessem.

Alaaf en tot carnavalsdinsdag op De Lille!

Hans van der Linden

spektakel op carnavals dinsdag 
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verwarming - loodgieterswerken - zinkwerken
sanitair - duurzame energie - ventilatie

Huybers
installatiebedrijf
Vessem - telefoon: 0497-844896
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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

Welkom bij Driessen Toyota BladelWelkom bij Driessen Toyota Bladel

Driessen Toyota, Industrieweg 6a Bladel. Tel: 0497 - 38 52 52, www.driessen-toyota.nl
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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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Hmm, laat ik eens beginnen met een 
leuke anekdote die over afgelopen 
week. Na een middagje rondstruinen 
op het internet, een soort van surfen op 
pagina’s die ik al minstens drie keer in 
het tijdsbestek van een uur bekeken had, 
verscheen er op Facebook een bericht van 
‘de Speld’. Sven Kramer meldt zich na de 
1.500 meter ook af voor de 10 kilometer. 

Niets leek me te gek voor deze Spelen 
aangezien mede-favorieten Bøkko 
en Skobrev zich af hadden gemeld 
voor de langste afstand van het 
langebaanschaatsen. Toen ik het artikel 
begon te lezen viel me meteen een regel 
op. Ik citeer; “Ik wil me volledig richten op 
de huldiging”. Het artikel werd vervolgd 
met de tekst: Ondanks zijn afmelding 
blijft Kramer topfavoriet voor de gouden 
medaille. “Iedereen weet wat ik kan. Dan 
is het niet nodig om dat nog eens te laten 
zien door mee te doen. Dit is een afstand 
die ik toch wel win en van start gaan leidt 
dan eigenlijk alleen maar af.” Ook de 
ploegenafstand die later volgde was nog 
niet zeker voor Kramer. Hij wilde uiteraard 
wel fit zijn voor het Holland Heineken 
Huis. 

Wat een Olympische spelen… Nog 
nooit werden er op vorige Olympische 
Winterspelen zo veel medailles behaald 
als in dit jaargang. Maar liefst 24 stuks. 
Vandaar mijn bovenstaande titel: ‘Sotsj-
Wie?’. Vier maal een Nederlands podium. 
Van wie moet Nederland verliezen 
op het gebied van schaatsen? Er is 
nauwelijks concurrentie te bekennen. 
Met de dag verschijnen er meer 
Nederlandse schaatsliefhebbers door 
alle successen daar in Rusland. Met 23 
medailles koploper op de ranglijst qua 
schaatsafstanden. Daaronder, Tsjechië, 
komt net een teenlengte te kort met 2 
medailles.

Ik kijk er graag naar. De Adler Arena, waar 
zich een soort van oranje gloed over de 
tribune verspreidt. Het is allemaal een 
mooi gezicht. Ook de zekerheid dat ons 
land een olympische medaille haalt op 
een schaatsafstand is op zich ook wel 
aangenaam. 

Ondanks dat vinden er wel verassingen 
plaats. Om er een rit uit te pakken. De 
koning van het schaatsen wordt op juist 
zijn afstand, waar het vier jaar geleden 

Op z’n Frans
Sotsj-Wie?
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helemaal mis ging met de bekende wissel, 
van de troon gestoten door een knaap 
uit het Friese Oldeboorn. Jorrit Bergsma, 
winnaar van het NK marathonschaatsen in 
2010 op natuurijs, rijd de rit van zijn leven 
en wint de 10 kilometer met een verschil 
van bijna 3 seconden op Sven Kramer. 
Het gezicht van Kramer sprak boekdelen, 
maar ondanks dat toch sportief hoe hij 
zijn concurrent/collega Bergsma een hand 
schudde. Alles tegen de verhoudingen in. 

Ook de oudere garde doet het voor hun 
doen bijzonder goed op deze spelen. 
Bob de Jong haalde terwijl hij het zelf 
niet verwachtte een bronzen medaille en 
datzelfde gelde voor Carien Kleibeuker. 
Over vier jaar zullen we in Pyeongchang 
[Pjeejongtsjang] gegarandeerd weer een 

aantal namen terugzien van deze editie.

Nederland 1, meteen verbonden met de 
Olympische Spelen. Overdag de vierkante 
oogjes gericht op het beeldscherm met 
alle varianten van de wintersport erop, 
in de avond luisteren naar het gestotter 
van Erben Wennemars en de monotone 
stem van Henry Schut. Een prima 
bezigheidstherapie die eigenlijk best 
verslavend werkt zo in de winterstop. We 
hebben in volle teugen kunnen genieten 
van ons buitenlandse Nederlands 
Kampioenschap Schaatsen. Nu door naar 
het volgende hoofdstuk: CARNAVAL!

Geniet ervan,

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

. . .  V O O R  . . .   
B I E R

L E K K E R  E T E N
E N

  G E Z E L L I G H E I D
. . . .
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CAFÉ-PETIT RESTAURANT

’DE BROUWKETEL’
Clublokaal V.V. Vessem

’DE GRAANZOLDER’
Voor feesten en partijen

Jack en Kitty Hakkens
Jan Smuldersstraat 40
5512 AZ Vessem
Tel. 0497-591846
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De laatste paar jaar is er in Nederland 
steeds meer belangstelling voor het 
darten. Met name door de sloopkogel uit 
Boxtel Michael van Gerwen, die de laatste 
paar jaar een enorme opmars heeft 
gemaakt. Sinds hij ook de nummer één 
positie van Phil the power Taylor heeft 
overgenomen zijn er steeds meer mensen 
in Nederland die de sport volgen. Zo ook 
in Vessem is mij opgevallen. In de 
plaatselijke cafés worden steeds vaker 
wedstrijden bekeken en ook in de kantine 
op donderdag is er zo en nu dan, wanneer 
het geen voetbal is, darts te zien. 

Maar zou Michael van Gerwen dan de 
enige reden zijn dat er meer aandacht is 
voor de sport? Ik denk dat het een grote 
factor is in het succes maar ook de 
Engelse supporters die regelmatig in 
beeld komen tijdens een van de vele 
toernooien in Engeland dragen hier denk 
ik aan bij. Want iedere wedstrijd is een 
groot feest. Grote kannen bier, 
carnavalspakken en ontzettend veel 
gekwek zijn de belangrijkste ingrediënten 
voor dit feest. Of dat die carnavalspakken 
een gevolg zijn dat er in Engeland geen 
carnaval gevierd word, of dat het een 
gevolg is van een bepaald aantal 
darters zoals Peter Wright (zie foto) weet 
ik niet, maar het is een leuke toevoeging.  
Van rivaliserende supportersgroepen en 
hooliganisme is absoluut geen spraken bij 

deze sport. Sterker nog een supporter van 
Michael van Gerwen drinkt uit de zelfde 
kan als een supporter van Phil Taylor en 
wanneer er een Nederlander  van een 
biertafel afvalt word die door een 
Engelsman weer omhoog gehesen. Zo kan 
het dus ook! In plaats van elkaar voor alles 
en nog wat uit te willen maken en elkaar 
de kop te willen inslaan zoals dat op de 
Nederlandse voetbalvelden wel eens ooit 
het geval is.  

Of dat de sport ook net zo gezond is als 
voetbal? Daar kan ik kort over zijn. Een 
voetballer van het type genero zeefuik 
(100kg) verbrand zo’n  950 calorieën per 
uur tegenover een darter met het gewicht 
van 100kg, die er niet zoveel zijn overi-
gens, 170 calorieën per uur. Dus 
gewoon blijven voetballen naast het 
darten! Wat betreft d verdienste komt het 
nog wel redelijk in de buurt. Zo kon van 
Gerwen na het winnen van het wk darts al 
300.000 euro bijschrijven op zijn rekening!

Om dat ik deze sensatie zelf ook wel eens 
mee wilde maken besloot ik zelf vorige 
week maar een af te reizen naar 
Koningshof in Veldhoven waar de 
Dutch darts masters werden gehouden. 
Aangezien het toernooi ’s middags al 
begon maar wij gewoon moesten werken 
en dus pas om half 7 aanwezig konden 
zijn moesten we genoegen nemen met 

Let’s play darts!
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een plekje achter in de zaal. Door de grote 
schermen was het allemaal toch goed te 
volgen. Dat het ’s middags was begonnen 
was ook wel te merken aan de 
supporters in de zaal. Er werd flink 
gekwekt en hier en daar waren al een 
aantal sporen te bekennen van mensen 
die de grote hoeveelheid bier niet meer 
binnen konden houden. 

Wat ook opviel was dat heel de avond 
de naam van Vincent van der Voort werd 
rond gezongen. Normaliter toch een 
net wat mindere darter dan de top, die 
het meestal na één ronde moet doen 
met commentaar geven bij rtl 7 naast Co 
Stompe. 

Maar deze avond bleek alles anders. Hij 
werd toegezongen door het publiek of dat 
het Nelson Mandela was. Wat ook opviel 
was dat het krioelde in de zaal van de 
Michael van Gerwen Look a Like’s! Nadat 
van Gerwen en van der Voort beiden hun 
partij wisten te winnen stond het publiek 
meer op de stoel dan dat ze er op zaten! 

De indrukken op tv van de toernooien in 
Engeland  blijken al een heel eind 
overgewaaid te zijn naar Nederland, wat 
alleen maar mooi is. Dat de Engelsen er 
nog wel een rare gewoonte op na houden 
bleek uit een verhaal dat ik hoorde van 
een betrouwbare bron die werkt bij het 
koningshof. Want er bleken op meerdere 
plaatsen in de gangen voor de hotel 
kamers een soort van bruine, ligt 
vloeibare hoopjes met een aparte reuk te 
liggen!

Maar het lijkt we weer een mooie opgave 
voor de activiteiten commissie van de 
voetbalclub om ook weer eens een 
darttoernooi te regelen zoals een aantal 
jaar terug. En vergeet ook niet de 
supporters uit te nodigen want zij zijn 
belangrijk voor de sport! 

Hallee,

Hansie Hansie
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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

De Hoefseweg 19 -21
5512 CH Vessem

TELEFOON
0497 - 59 41 13

MOBIEL
06 - 22 52 33 44

WEBSITE
www.bouwbedrijfvandenbosch.nl 

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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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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Voetbal is de meeste populaire sport in de 
wereld. Niets zo erg voor een voetballer 
als doelloos aan de zijlijn te zitten 
vanwege een blessure. Elk jaar ontstaan er 
dan ook weer ontzettend veel 
sportblessures op de voetbalvelden of als 
gevolg van bestaande klachten kun je de 
sport minder beoefenen.

De blessures kunnen acuut ontstaan of de 
blessures kunnen ontstaan op basis van 
overbelasting. De meest voorkomende 
voetbalblessures bestaan uit 
enkelblessures, knieblessures, 
spierscheurtjes (in zowel de kuit als 
bovenbeen) en liesblessures.

Je kunt er zelf veel aan doen om de kans 
op een blessure zo klein mogelijk te 
houden:

1)Let op een gezonde leefstijl

Een gezonde leefstijl is voor iedereen 
belangrijk en zeker voor sporters. Door 
een gezonde leefstijl ben je hoger 
belastbaar en maak je de kans op 
blessures kleiner. Gezonde voeding, 
genoeg drinken, verantwoord gebruik van 
alcohol, niet roken, een goede conditie en 
een gezond lichaamsgewicht helpen bij 
het voorkomen van blessures.

2) Zorg voor goed schoeisel

Voetbalschoenen moeten perfect 
passen. Te ruime schoenen verhoogt de 

kans op een enkelblessure. Te krappe/
smalle schoenen geeft een verhoogde 
kans op overbelasting van voetspieren 
en –pezen. De schoen moet verder een 
goede stabiliteit hebben. Te weinig 
stabiliteit kan onder meer leiden tot een 
verhoogde kans op verzwikking, 
overbelastingsklachten van spieren en 
pezen en knieblessures.

Tevens is een goede grip belangrijk om 
blessures te voorkomen. Zowel te veel als 
te weinig grip kan resulteren in vervelende 
en vaak ernstige blessures. Te veel grip 
geeft een verhoogde kans op verzwikking 
en verdraaiing. Te weinig grip geeft een 
verhoogde kans op spierverrekkingen.

3) Begin met een goede warming up

Begin een voetbaltraining of –wedstrijd 
altijd met rustig inlopen en dynamische 
rekkingsoefeningen. Doe daarna nog een 
aantal voetbalspecifieke oefeningen om 
helemaal warm te draaien.

4)Eindig met een goede cooling down

Met een cooling down breng je je lichaam 
langzaamaan weer tot rust. Een goede 
cooling down bestaat tevens uit bewegen 
en rekken.

5) Ga niet te snel weer trainen of een 
wedstrijd spelen na een blessure

Bekijk vooraf aan een training of wedstrijd 

Aan alle voetballers van VV-Vessem
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of je fit genoeg bent om te spelen. Heb je 
tijdens de warming up al last van je 
blessure of klachten ben dan eerlijk naar 
jezelf en naar je team toe. Indien je toch 
besluit om te gaan spelen is de kans groot 
dat je nog veel langer uit de running bent.

Indien er toch blessures zijn ontstaan of 
als gevolg van bestaande klachten kun je 

de sport minder beoefenen, blijf dan niet 
te lang doorlopen met klachten en laat 
het plezier in de sport niet bederven. Wij 
helpen je graag om weer 100%  fit aan de 
wedstrijd te beginnen vanaf het eerste 
fluitsignaal.

Indien je fysiotherapie nodig hebt, dan 
bieden wij jou als lid van de 
voetbalvereniging de eerste screening/

intake gratis en vrijblijvend aan. Je kunt 
op de korte termijn een afspraak met ons 
maken en wij bekijken of we 
fysio-/manueel therapeutisch iets voor je 
kunnen betekenen. In bijna alle gevallen 
worden de behandelingen daarna ook 
volledig vergoed door jouw
 zorgverzekeraar. Dit weten wij jou 
vooraf te melden. Een behandeling kan 
onder meer bestaan uit massage, 
mobilisaties, oefentherapie en adviezen 
gericht op sporthervatting.

Neem contact met ons op 
telefoonnummer 0497-591145 
of kijk alvast even op 
www.fysiovessem.nl.

Met sportieve groet,

FysioVessem, Bertine Peters, Elle Bartels 
en Marieke Roest.

 

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 
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Een voetballeven is eindig. Op een 
gegeven moment kan het lichaam niet 
meer wat het eerst wel kon. Knieën, 
enkels en/of rug zijn voetbaltechnisch 
gezien niet onbeperkt houdbaar. Dit geldt 
ook voor mij. Mijn enkels worden steeds 
zwakker en ik voel dat het langste deel 
van mijn voetballoopbaan erop zit. Nu ben 
ik inmiddels al een stukje boven de 30, dus 
echt heel onlogisch is dit niet. Dan komt 
de vraag: Is er leven na het voetbal?

Eigenlijk is de vraag niet correct. Beter 
staat er: Is er leven na het actief 
voetballen? Voetbal is namelijk meer dan 
actief voetballen. Het meest voor de hand 
ligt om te gaan coachen op het moment 
dat je stopt met voetballen. Dat zie je veel 
mensen doen. Je ziet ook van die figuren 
die coach zijn, maar zichzelf af en toe in 
het elftal zetten. Daar krijg ik altijd een 
ongemakkelijk gevoel van. Naar mijn 
mening is een coach een coach en een 
voetballer een voetballer.

Maar er zijn meer mogelijkheden. Zelf 

ben ik tijdens mijn carrière een jaar lang 
assistent coach van Vessem 1 geweest. 
Sommigen mensen zullen me herinneren 
als die gast die 1 jaar lang de waterzak 
heeft gedragen, maar goed. Dat vond ik 
toen al een ideale functie voor iemand die 
net met actief voetballen is gestopt. Ook 
kun je in een commissie of in het bestuur 
van de voetbalclub plaatsnemen. Genoeg 
mogelijkheden om in het voetbal actief te 
blijf als je geen actieve voetballer (meer) 
bent. Maar wat als je toch actief wilt 
blijven sporten? Kan dat ook als het 
lichaam wat minder wordt?

Natuurlijk. Er zijn vele sporten die je over 
het algemeen langer kunt volhouden dan 
voetbal. Vlakbij het voetbalveld liggen 
de tennisvelden. Tennis is zo’n sport die 
je lang kunt volhouden. Maar ook tennis 
is lastig met slechte knieën en/of enkels. 
Vanmorgen keek ik samen met mijn zoon 
op TV naar een sport die je volgens mij 
lang kunt volhouden. Curling! Echt actief 
is het niet, maar je houdt het wel lang 
vol. De sport die ik zelf al jaren beoefen is 

Is er leven 
na voetbal?
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darts. Niet echt actief, maar wel lang vol 
te houden. 

Afgelopen zomer was ik op zoek naar 
een sport die actief is, maar die je ook tot 
op latere leeftijd actief kunt beoefenen. 
De tips die ik kreeg waren zwemmen en 
schaatsen. Nadeel van deze sporten is het 
vereiste water, al dan niet in bevroren 
toestand. Aangezien dit vereiste niet 
altijd en overal beschikbaar is, vielen deze 
sporten af. Een andere tip was 
wielrennen. Ik ken veel mensen die 
voorheen voetbalden en na hun actieve 
carrière zijn gaan fietsen. Fietsen ken ik 
van de Tour de France. Vind ik best leuk 
om te zien. Ja, fietsen gaat het worden. 

Dus fiets gekocht, een paar medefietsers 
gezocht en aan de slag! De eerste keer 
ging goed. De dag erna flinke spierpijn en 
een gevoelig zitvlak, maar dat hoorde er 
allemaal bij volgens mijn kompanen. De 
tweede keer blies ik me na 20 kilometer 
helemaal op. Ook dat is blijkbaar 
normaal. De derde keer dat ik ging fietsen 
werd ik op het fietspad aangereden door 
een auto die rechtsaf sloeg. Zelf had ik 
gelukkig niets, maar mijn fiets werd total 
loss verklaard. Ach, zeiden mijn collega-
fietsers, elke wielrenner is wel een keer 
flink gevallen. Toen moest ik even denken 
aan toen ik net motor reed. Op mijn 21e 
verjaardag vouwde ik mijn motorfiets om 
een lantaarnpaal. Ook toen had ik zelf 
gelukkig niets en werd ik welkom geheten 
in de wereld van de echte motorrijders. 

Toch vind ik het fietsen wel iets. Lekker 
met een groepje op zondagochtend een 

stukje rijden. Net als met het voetballen 
ben ik er niet echt goed in, maar ik vind 
het wel leuk. Uit puur enthousiasme heb ik 
ook een mountainbike gekocht voor in de 
wintermaanden. Een paar weken geleden 
was het voetballen op het laatste moment 
afgelast. Om 9:15 uur een appje met een 
uitnodiging tot fietsen rondgestuurd en 
om 10:00 zaten we op de fiets. De wereld 
op zijn kop! Vroeger stond een afgelaste 
wedstrijd gelijk aan tot 13:00 uur in mijn 
bed liggen stinken. Nu had ik om 13:00 
uur al een ronde gefietst en was ik lekker 
gedoucht. Zo kan het ook!

Al met al blijf ik voetballen tot het lichaam 
niet meer wil of tot ik het niet meer leuk 
vind. Maar het geeft een goed gevoel 
om te weten dat wanneer dat moment 
is gekomen, er een andere sport is waar 
ik actief in kan zijn. Nu alleen voor die 
tijd nog even een goede dopingdokter 
zoeken……

Th. de Bie
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Ed de Koning – 10 punten
Omdat Ed de oudste “comazuiper” is die het ambulancepersoneel tot op heden heeft 
afgevoerd. De medewerkers avond van de voetbal en korfbal duurde voor Ed net iets 
te kort om in de kantine al geheel buiten bewustzijn te geraken. De fietstocht naar huis 
was echter lang genoeg! Een optelling van het aantal minuten buiten bewustzijn + het 
aantal beschadigde tanden na zijn fatale val levert Ed dan ook de volle 10 punten op. We 
zijn benieuwd of hij na een paar weken eten uit de blender en een paar 
tandartsbezoeken dinsdag met carnaval gewoon weer op de fiets gaat.

Rob van Dijen – 8 punten
Was op nieuwjaarsdag even bij Sjakie geweest en fietste helemaal alleen naar huis. 
Onderweg stond er een bestelbusje midden op de weg (of ja eigenlijk in de berm). Rob 
fietste er vol tegenaan met z’n kop door het achterraampje en met zijn hand door het 
achterlicht. Toch maar even de eigenaar van het busje gebeld: “Ik ben net tegen jouw 
busje aan gefietst”, “Oh dat is niet zo erg, regelen we morgen wel”, “Voor da busje is 
het niet zo erg nee, maar ik bloei als een rund”. Gelukkig voor Rob reed het busje nog 
wel zodat hij naar het ziekenhuis gebracht kon worden. Nog gelukkiger voor hem heeft 
hij dit zo goed stil gehouden dat niemand er iets vanaf wist… behalve het Loeierke.

Prins Donk – 6 punten
In de geheimzinnige dagen voor de bekendmaking dat hij prins was nam hij het niet zo 
nauw. Gewoon alle carnavals afspraken appen op het eigen nummer en mailen naar zijn 
normale email adres. En als de mail het dan niet meer goed doet? Dan vraag ik gewoon 
Kees Henst of hij even de computer na wil kijken.

Kees Mollen – 4 punten
Tijdens de prinsenreceptie had vrouwlief iets te diep in het glaasje gekeken en besloot 
dan ook maar op de invaliden wc wat braaksel achter te laten en in slaap te vallen. 
Nadat ze weer wakker was gemaakt was ze ook nog eens haar fietssleutel kwijt (die 

De Slampamper
van ut joar
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gewoon in haar tas zat) en moest dus een fiets lenen van een speler van Vessem 1. 
Waarom dan punten voor Kees zou je denken, nou dat werd die avond met een boze 
stem meteen heel duidelijk gemaakt door zijn vrouw: “Hij weet heel goed dat ik niet 
tegen bier kan en had dus beter op mij moeten letten!!”

Gebr. Van Rooy – 3 punten
Wie volgt nu wie zijn voorbeeld op? Het is niet meer helemaal bij te houden wie er eerst 
was. Wel proberen ze elkaar zo goed mogelijk te evenaren. Wij dagen iedereen uit om 
de 5 verschillen te zoeken in de volgende foto’s.

Daan Somers – 2 punten
Was nog nooit zo zenuwachtig geweest voor de zittingsavonden. Deze keer niet omdat 
hij zelf op moest treden maar voor zijn taak als hofober. Gelukkig voor hem heeft hij 
geen enkel blad bier op het podium laten vallen. Een blad vol lege glazen in de zaal op 
de grond gooien levert dan ook maar een paar puntjes op.

Adrie Huijbers – 1 punt
De zaken gaan goed en dus moest er een 
nieuw grotere bus komen. Als volgende inves-
tering op het lijstje staat het verhogen van de 
carport zodat de bus er ook onder kan staan.
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Bert van Marwijk, René Meulensteen en 
Jon Dahl Tomasson dachten het verschil 
wel even te gaan maken toen ze 
halverwege dit seizoen hun ontslagen 
voorganger opvolgden als coach bij 
Hamburger SV, Fulham en Roda JC. Een 
paar maanden verder zijn de eerste 
twee al ontslagen en bezet de laatste de 
onderste plek op de ranglijst. Het is niet zo 
gemakkelijk om het verschil te maken. Er 
zijn wel veel dingen die verschillen. Maar 
dit zijn weer twee verschillende dingen.

Het is niet zo, dat carnaval in Struifdonk 
niet door zou gaan, als Prins Donk ‘nee’ 
verkocht zou hebben aan oud-Prins La 
Tarde. Hij zal waarschijnlijk meer 
verschillende opties achter de hand 
hebben gehad. Het is wel zo, dat Vessem 5 
maar de helft van haar punten zou hebben 
en Vessem 4 het dubbele aantal punten, 
als Hein van Riet van elftal zou wisselen. 
Hij maakt duidelijk het verschil. 

Adrie Huybers maakt bij het eerste net als 
Ji-Sung Park bij PSV het verschil, niet door 
doelpunten te maken, maar door hard te 
werken en zich te profileren als voorbeeld 
voor de rest. Verschil is alleen dat Adrie 
spits is en Park middenvelder.

Iedereen is natuurlijk verschillend. Waar 
sommige mensen de kat uit de boom 
kijken en zich op de achtergrond 
opstellen, hebben anderen de neiging om 
graag op de voorgrond te treden. Bijvoor-
beeld Daan Somers die tijdens de zitting-
savonden de aandacht van de hele zaal 
naar zich toe trekt.

Het maakt geen verschil of je bij de voet-
balclub een soep van de dag besteld, of 
dit bij De Kuiper doet. Op beide plekken is 
die consequent hetzelfde. Bij de 
voetbalclub altijd ‘tomatensoep’, bij De 
Kuiper ‘niet voorhanden’. 

Het maakt nogal verschil of je bij de 
voetbalclub of thuis in de douche gaat. Na 
een wedstrijd is het de plek om te 
genieten van een lekkere pint. Thuis drink 
ik nooit bier onder de douche. De douche 
is bij de voetbalclub de plek waar na 
wedstrijden de scherpe kanten van 
onderlinge kritiek, geuit in het heetst van 
de strijd, worden afgehaald. Waar tijdens 
de wedstrijd een onvervalste kreet als 
‘verrekte kutjanus’ uit de mond van onze 
keeper ontsnapt, gericht aan het adres 
van de rechtsback die verkeerd 
uitverdedigd, klinkt onder de douche na 
enige bezinningstijd als ‘je kon eik nie veel 

Verschil
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anders’. Dit is een verschil met thuis, waar 
zulke discussies nooit onder de douche 
worden gevoerd. 

De douche bij de voetbalclub is ook de 
plek waar ik, als ik het lichaam van 
bepaalde mensen bekijk, me weleens 
afvraag of er bij Defensie zelf bepaald 
mag worden hoeveel uur er per week 
wordt gesport én wat er bij maaltijden zo 
al op het menu staat. Dit rondkijken naar 
andere lijven is een verschil met thuis in de 
douche gaan. Hier gebeurd dat meestal in 
eenzaamheid. 

Dit thuis in de douche gaan is overigens 
best een uitdaging met een baby die 
beneden in de box aan een monitor ligt. 
Op de monitor is het zuurstofgehalte 
in het bloed en de hartslag te zien. Als 
een van beide onder of boven bepaalde 
waarden komt begint dit kastje te piepen. 
Dit gebeurd niet zo vaak maar het moet 
wel in de gaten worden gehouden. Laatst 
dacht ik een inventieve oplossing te heb-
ben gevonden. Met onze babyfoon met 
camera op dit kastje gericht, dacht ik wel 
rustig te kunnen gaan douchen. Uit voor-
zorg de gordijnen beneden maar dicht 
gedaan, in het geval ik onaangekleed naar 
beneden zou moeten om poolshoogte te 
gaan nemen. Eenmaal onder de douche 
zie ik op het scherm het zuurstofgehalte 
dalen, en de hartslag stijgen. Ik kijk het 
tijdens het douchen even aan maar omdat 
dit even duurt en het kastje begint te 
piepen, besluit ik toch maar snel onder 
de douche uit te komen, en met een 
handdoek omgeslagen naar beneden te 
haastten. Halverwege de trap stopt het 

kastje met piepen. Ik voel het water van 
mijn lichaam af glijden en het enige dat 
ik nu nog hoor is het vallen van de drup-
pels op de trap. Terug onder de warme 
douche herhaalt dit schouwspel zich nog 
eens. Eenmaal afgedroogd en aangekleed 
beneden blijkt dat mijn dochter een 
aardige poepbroek heeft gefabriceerd. 
Vandaar dus die snel wisselende waarden! 
In ieder geval een verschil met vroeger 
toen rustig douchen nog tot de 
mogelijkheden behoorde.

Verschillende kleuren zijn tegenwoordig 
niet meer weg te denken bij de moderne 
voetbalschoen. Waar we vroeger vooral 
zwarte schoenen zagen, zien we 
tegenwoordig alle kleuren die je kunt 
bedenken. Maar Nike komt met een 
nieuwe schoen. Een hoge voetbalschoen! 
Het hoge gedeelde moet een soort van 
sok zijn om te zorgen voor een stabiele 
enkel.  Pleun Somers verschilde tijdens zijn 
actieve carrière met zijn schoenendracht 
niet alleen van andere voetballers, maar 
was blijkbaar ook zijn tijd ver vooruit!  Ze 
verschillen wat in voetbaltalent met de 
oud spits van Vessem 5, maar wellicht 
volgen op het komende WK sterren als 
Neymar en Iniesta het voorbeeld van 
Pleun Somers. 
Fijne carnaval en niet te onverschillig!

Groeten Geert
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Avignonlaan 14
5627 GA Eindhoven
Tel. (040) 243 09 10
info@ajloots.nl

Gas, water,  sanitair, energievoorziening,
verwarming en luchtbehandeing



‘ t  Loeierke

27

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

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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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
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VAN HOOF
INSTALLATIEBEDRIJF

Jan Smuldersstraat 12
5512 AZ Vessem

Tel. 0497-591253-591463

- Centrale verwarming
- Sanitair + waterleiding         +

riolering
- Zinkwerk + dakwerk

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

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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Ook dit jaar hebben we bij de voetbalclub 
weer het genoegen om 2 leden voorop te 
zien gaan met carnaval. 2 leden, Hans en 
Jos, die vooral actief zijn bij het 
jeugdvoetbal en op de zondagen bij het 
1e langs het veld en zeker ook even in de 
kantine. Ze staan hierin niet alleen want 
ook de vrouwen, Ien en José, missen 
zelden een zondagmiddag op sportpark 
de Lille.

Ze staan nu komende week voor de grote 
taak om alle spekstruiven aan te voeren
tijdens de carnavalsdagen. Een zware 
maar vooral leuke taak waarvan ze veel 
grote verwachtingen hebben, zo 
vertellen ze tijdens het carnavalsconcert 
wat later op de avond aan de redactie van 
‘t Loeierke. Na de Vaesheimer bode en de 
carnavalskrant werd het tijd voor 
‘t Loeierke om beide heren eens het 
vragenvuur aan de schenen te leggen. 
Deze keer zijn we niet geïnteresseerd in 
hoe ze gevraagd zijn, waarom ze ja 
hebben gezegd of hoe vrouw en kinderen 

heten. Dat is in heel Vessem ondertussen 
wel bekend. ’t Loeierke is meer benieuwd 
naar de verwachtingen van beide heren 
hoe ze deze carnaval gaan doorkomen. 
Ondanks dat de klok ondertussen heeft 
aangegeven dat de zondag aangebroken 
is en Hans en Jos een interview al lang niet 
meer verwachten, blijkt dit een uiterst 
goed tijdstip voor deze ‘gevoelsmannen’ 
voor een goed gesprek.

Want dat ze er zin in hebben blijkt aan hun 
enthousiasme wat de laatste weken sterk 
gegroeid is. Toen Piet en Coen ze DE vraag 
net gesteld hadden stonden ze wat verder 
van de carnavalsclub af. Jawel ze waren 
tijdens carnaval zeker veel aanwezig in de 
gouden koekenpan maar echt weten wat 
die man daar met dat pannetje allemaal 
precies doet maakte ze eigenlijk niet 
zoveel uit. Sterker nog, als het hele gevolg 
ergens binnen kwam had het voor Jos niet 
zoveel meerwaarde “Die Carnavalsclub, 
wa moette der toch mee”. Maar die 
gedachte is nu al helemaal verdwenen 

Verwacht van ons 
geen wonderen! 

Gewoon deurdonderen!
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want het is echt 200% meegevallen, en dan 
moet carnaval nog beginnen. Het is een 
gezellige en vooral actieve club waarbij je 
(bijna) helemaal jezelf kunt blijven. Want 
ook dat was iets waar Hans wat andere 
verwachtingen bij had. In de eerste dagen 
na het ja-woord kreeg hij vooral te horen 
dat je dit moet doen en dan dat weer, 
het klonk allemaal wat plichtmatig. Hij 
verwachte dan ook dat alles erg streng 
nageleefd werd door het bestuur en hem 
dus regelmatig terug zou moeten fluiten. 
Tot dusver is het tegendeel bewezen en 
konden Hans en Jos helemaal zichzelf 
blijven. Iets wat ook echt bij beide heren 
past en waar ze overal de nadruk op leg-
gen. “Verwacht van ons geen wonderen, 
gewoon deurdonderen!”. Ze verwachten 
dan ook nog wel wat momentjes tijdens 
carnaval waarbij het bestuur toch zal 
moeten ingrijpen maar dat hoort erbij als 
je alles niet voorbereid en het toeval de 
vrije loop laat. Spijt zullen ze zeker 
nergens van gaan krijgen want alles wat 
ze doen is altijd met de beste bedoelingen 
en vol overtuiging. 

Waar ze het meeste naar uitkijken is 
moeilijk te zeggen omdat ze veel mooie 
momenten gaan verwachten. Na een tijdje 
nadenken wordt Jos wat serieuzer. Hij 
begint te vertellen dat er één iemand is 
die er zeker bij had moeten zijn want dit 
was echt iets voor hem. Dat is hun maat 
en broer van Hans, Ronnie van Diessen. Ze 
willen dan ook met carnaval een 
moment inlassen om een onderscheiding 
op zijn graf te leggen. Dat zal een moeilijk 
maar zeker ook een mooi moment zijn. 
Daarna komt Jos toch nog even met een 

vrolijk momentje naar voren. De 
maandagochtend als we een keer uit 
mogen slapen staat ook hoog op het 
lijstje! Hij was alleen even vergeten dat 
ze hun namen hadden vernoemd naar de 
straten Donk en Achterste Donk en deze 
buurt hier erg trots op is. Ook op 
maandagochtend vanaf 10 uur moeten 
prins, adjudant en gevolg dus weer fris 
en fruitig met steek recht weer aanwezig 
zijn bij een extra ingelaste activiteit op de 
Donk. Het is allemaal heel mooi maar het 
zal zo zwaar gaan worden. Hans 
verwacht dat vooral zijn keel het moeilijk 
gaat krijgen ondanks de isla keelsnoepjes. 
Bij Jos zijn het overduidelijk de benen die 
het meeste gaan lijden. Na de 
prinsenreceptie waren ze al aan 
vernieuwing toe en dat was maar één dag. 
Ook lever en kont worden genoemd als 
slachtoffers van het carnavalsgeweld. Jos 
geeft aan dat bij dit laatste antwoord de 
oorzaak waarschijnlijk ligt bij de 
‘sterallures’.

Opgeven doen ze echter nooit, 
tenminste niet voordat het officiële 
programma gedaan is. Het liefst blijven ze 
elke avond tot het laatste en bakken ze 
daarna nog een eitje of visstick. Ze 
moeten er alleen ook aan denken dat ze 
niet de jongste meer zijn en dus zijn ze 
vast beraden om een paar dagen 
verstandig te doen en redelijk op tijd naar 
bed te gaan. Eerlijk als ze zijn zetten ze 
daar ook meteen weer vraagtekens bij of 
dat wel gaat lukken. En als ze dan toch 
een keer zichzelf gaan tegen komen 
hebben ze goede hoop op de raad. Voor 
Han Wouters was er al eindeloos veel 
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respect maar ook de overige raadsleden 
stijgen in aanzien. Toon Vugts valt nu al 
erg positief op dus ze gaan er vanuit dat 
hij als meest ervaren persoon erg 
belangrijk gaat worden. Roland Verkooyen 
zal meer belangrijk zijn in de vele 
polonaises die gelopen gaan worden 
denkt Hans. Dat prins en adjudant het niet 
altijd met elkaar eens zijn blijkt wel als Jos 
zijn voorspelling uitspreekt dat we Roland 
weinig terug zullen zien in diezelfde lange 
rij. Hij zet zijn geld in op Marco Sterken als 
meest fanatiek raadslid. Wel zijn ze het 
erover eens dat het aanzien in Han 
Wouters na de prinsenreceptie wat 
verminderd is omdat hij toen al erg vroeg 
naar huis ging op HUN receptie. Of ze nu 

goed of niet goed geholpen worden door 
de raad en of ze carnaval heel door komen 
of niet, Hans is vastberaden om de 
donderdag na carnaval gewoon als 
normale burger weer op het trainingsveld 
te staan.

Tussendoor benadrukt Hans uit het niets 
nogmaals zijn visie want dat is belangrijk 
volgens hem. Wij zijn niet zo pietje
 precies en kijken wel hoe alles gaat lopen. 
Gaat het even wat anders, dan is dat ook 
prima. “Mee vallen, opstaan en gewoon 
weer doorgaan komen wij der ook”. Zijn 
er dan helemaal geen verplichtingen waar 
ze tijdens carnaval op moeten letten? 
Natuurlijk wel.  We moeten het natuurlijk 
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niet begaaie en er wel een beetje 
representatief uitzien vind Adjudant 
Achterste Donk. Prins Donk heeft 
daarnaast ook de belangrijke taak om de 
pan niet kwijt te raken. Dat zal volgens 
hem echter niet meevallen en was hem 
zelfs al op de 1e zittingsavond kwijt aan 
hofober Toon Olie. Het zal ook vast niet 
bij die ene keer blijven, een keer of drie 
verwacht hij de pan wel kwijt te raken. De 
adjudant heeft wat meer goede hoop en 
schat de kansen op twee keer in. Beide 
zijn het er wel over eens dat één van die 
keren op dinsdagochtend in de kantine zal 
zijn.

Die dinsdag in de kantine is overigens 
ook nog wel een kritisch punt. Al vele 
jaren brachten de volledige gezinnen 
Michielse en van Diessen carnavalsdinsdag 
van vroeg tot laat door in de kantine. ’s 
Middags naar de gouden koekenpan zat 
er niet in want ze moesten in de kantine 
blijven. Dit jaar zit daar echter een eindtijd 
van half 3 aan vast omdat prins en 
adjudant naar de kindermiddag moeten. 
Toch zien ze hier niet zoveel problemen 
in. Ze hebben het immers met carnaval 
voor het zeggen en dus zal er vast wel een 
uurke gerekt kunnen worden. Meer als 
een uur is niet nodig want ze willen dit jaar 
ook graag met de kinderen naar de 
kindermiddag en dan vooral omdat zoon 
Jaap in de jeugdraad zit. Dat hij het dan 
even met een raad van 10 moet doen vind 
Jos geen enkel probleem en zelf 
volkomen terecht. Hij zorgt voor de sfeer 
in de kantine en je moet die gasten daar 
ook niet zomaar zonder dj achter laten. 

Hans vult hem aan dat hij wel verwacht 
dat Peña eerst een keer Hakke Takke zal 
draaien en er vervolgens voor gaat zorgen 
dat iedereen uit de kantine ook nog een 
bezoek brengt aan de Gouden Leeuw, 
want hij heeft het liefste iedereen bij het 
afscheid later op die avond. Ondanks dat 
het nog moet beginnen kijken ze stiekem 
ook alvast naar dat afscheid. Omdat je 
carnaval nu op een heel andere manier 
gaat beleven gaat het afscheid mooi maar 
ook wel zwaar worden. 

Beide hopen ze het dan droog te houden 
maar beloven doen ze niks. Sterker nog, 
als carnaval echt zo mooi gaat worden als 
ze nu verwachten dan weten ze stiekem 
beide wel dat er een traantje over de 
wangen zal rollen.
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Foto 1
Zoals je ziet is Arie graag bereid om met 
deze blonde schone te poseren. Sterker 
nog, je ziet hem gewoon denken… Zoiets 
van: ”Dit is mijn kans, een prachtige kans! 
Hier heb ik misschien wel te lang op 
gewacht maar DIT is ze, nu weet ik het 
zeker. Dit wordt mijn voetbalvrouw! Met 
haar kan ik me tussen de Ajax-coryfeeën 
bewegen! Als het zogenaamd voor de 
foto is dan kan ik haar eens lekker 
vastpakken. Dat moet toch heerlijk zijn als 

ik al die verhalen mag geloven. Maar laat 
ik het op een ordinair schouderduwtje 
lijken of pak ik het deze keer heel anders 
aan?”. En die mooie blonde dame? Ze 
waarschuwt direct de 
supportersvereniging via facebook en 
Twitter: Eindelijk, nu gaat het gebeuren. 
Dit is ie, de man van mijn dromen, mijn 
prins op het rood-witte Ajax-paard. En 
jawel hoor, haar voorgevoel is goed. Arie 
doet nog een stapje dichterbij..

Lucky Arie ? 
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Foto 2
…en warempel ,het lijkt er niet eens op, 
nee je ziet ze gewoon allebei intens 
genieten van het moment. Zo  knus, zo 
innig, zo natuurlijk, zo echt, zo 
vanzelfsprekend. Zo verliefd? Alsof het de 
normaalste zaak van de wereld is. Alsof 
we Arie niet anders kennen…

En zie je die hand van Arie. Zo van, nou 
heb ik je gevonden schatje. Jij bent voor 
mij! En tegelijkertijd fluistert hij zachtjes 
iets in haar oor. Het is erg onwaarschijnlijk 
dat het iets met Ajax te maken heeft….
Nee, gelet op zijn pretoogjes zou het 
zoiets kunnen zijn als: “Ik weet hier achter 
in de catacomben een heel leuk donker 
plekje…” Waarop zij professioneel met 
de hand voor haar mond reageert –die 
voetbaltactiek heeft ze vast en zeker in 
haar genen-.  Wat ze zegt is dus niet te 
zien maar haar gezicht spreekt boekdelen. 
Het idee van Arie spreekt haar enorm aan! 
Sterker nog, ze lijkt zich al helemaal voor 
te stellen wat er kan gebeuren. Geweldig!

Foto 3
Ben jij ook zo benieuwd naar de derde 
foto? Helaas, die is er niet. Het was 
daarachter veel te donker…. 

Tja, en heel Vessem maar denken dat Arie 
niets moet hebben van al dat 
vrouwelijk schoon. Kortom, hij is echt 
niet die eeuwige vrijgezel, hij speelde het 
gewoon! Wat een tactiek, wat een talent. 
Echt helemaal Ajax. Dat klinkt zo gek nog 
niet: “Lucky Arie!”

Tja, en heel Vessem maar denken dat Arie 
niets moet hebben van al dat vrouwelijk 
schoon. Kortom, hij is echt niet die eeuwige 
vrijgezel, hij speelde het gewoon! Wat een 
tactiek, wat een talent. Echt helemaal Ajax. 
Dat klinkt zo gek nog niet: “Lucky Arie!”

Trouwens… wie is dat eigenlijk, deze 
prachtige blonde vriendin van Arie????? 
Enne, wonen ze soms al samen daar op de 
Kerkberg? We verloten een VIP-plaats op de 
Vessemse tribune onder degenen die het 
weten! Stuur snel je antwoord in.
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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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Voor de 3e keer in de historie kon heel 
Vessem stad en land afrijden om te zoek-
en naar herkenningspunten op de foto’s, 
internet afspeuren naar de 
personen achter ’t Loeierke en het stof 
van de oude Panini boeken afblazen om 
daar de goede plaatjes bij te zoeken. Het 
bleek wederom een enorme uitdaging om 
alle antwoorden in te vullen want ondanks 
dat er door iedereen veel over gesproken 
werd zijn er uiteindelijk maar 9 
formulieren ingeleverd. “Het heeft geen 
zin om het in te leveren want ik had er een 
paar niet” was het vaak gehoorde 
antwoord op de vraag waarom het 
formulier van hun ontbrak.

Toch is het goed om te horen dat ook dit 
jaar weer leden van onze voetbalclub alle 
sportparken uit de Kempen afgereden zijn 
omdat ze niet alles direct konden 
herkennen. Sommige hadden zelfs even 
de Mc Donalds meegepikt omdat ze voor 
de foto op het sportpark van DBS toch 
daar in de buurt waren. En wat te denken 
van de plaatselijke foto’s. Aangezien de 
vorige editie één foto na kerst niet meer 
klopte omdat het bord ‘Kerstbomen te 

koop’ verdwenen was is er dit keer een 
foto van een kerstboom gemaakt die er 
heel het jaar staat. Vooral de 2 stoeltjes 
was een foto die bij de meeste veel 
moeite gekost heeft om uiteindelijk op het 
Rietven terug te vinden.

De Panini plaatjes en vooral de zuid Kore-
aan deed ook heel wat stof opwaaien. Zo 
had Bart de Koning op zolder de ‘look a 
like’ van Joo Sung Kim gevonden en die op 
het prikbord in de kantine opgehangen. Of 
dit Johan van Riet op het verkeerde been 
heeft gezet weten we niet maar hij was 
wel de enige die de Koreaan fout had.

Uitslag omni Fair sports
Loeierke kerstpuzzel
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De vraag die in het geheel het meeste fout 
is gemaakt was de laatste vraag uit de 
Omni puzzel. Achter het Loeierke was één 
van de leden van v.v. Vessem verborgen. 
Na een tijdje zoeken waren ze allemaal 
terug te vinden op onze site alleen zat er 
bij deze foto een addertje onder het gras. 
De persoon op de foto had namelijk een 
masker op waardoor je nog niet wist wie 
het was. Voor 6 personen was dit dan ook 
de reden waarom ze de omni puzzel niet 
foutloos hebben ingevuld. Gelukkig had 
Toon Olie bij deze vraag wel Teun Vughts 
ingevuld en daardoor deze vraag goed 
beantwoord. Jammer voor hem kwam 
een oplettend redactielid er later achter 
dat hij een eenvoudige foto van een 
sportpark toch fout had beantwoord en 
daardoor ook niet de 1e plaats in de wacht 
kon slepen. 

Uiteindelijk bleef er maar één over met 0 
fouten. Ook bij het Loeierke hadden we 
het liever anders gezien want hij blijft er 
maar over doorgaan dat hij één van de 
slimmeriken van Vessem is. Ondanks dat 
hij de puzzel tijdens de kerstwandeling 
wederom niet kon winnen heeft hij dit 
jaar al veel prijzen in de wacht kunnen 
slepen. Behalve de Slimmerik en deze 
Omni puzzel was hij namelijk ook één van 
de weinigen die dit jaar prins carnaval 
goed geraden had. We hebben het hier 
inderdaad over onze Prins Donk, Hans 
van Diessen. Hij verdient hiermee naast 
de v.v. Vessem sjaal en minidress ook een 
schitterend trainingsjack met bijpassende 
broek met een andere kleur en een ander 
stofje. Wij danken Fair Sports uit Oirschot 
hartelijk voor het beschikbaar stellen van 
dit trainingspak.

 



‘ t  Loeierke

40



‘ t  Loeierke

41

De nummers 2 t/m 7 hadden allemaal maar 
1 fout en dus moest er geloot worden. 
Aangezien de pastoor zijn pet bij Ted Blox 
had laten liggen en daar ook de loting 
moest plaats vinden was al snel besloten 
dat dit jaar god zou bepalen wie er 2e 
werd. De namen gingen allemaal in de 
pet en van plaats 7 tot plaats 2 werden de 
lootjes uit de pet getoverd. Wat Toon Olie 
nog allemaal te biechten heeft is bij ons 
niet bekend maar hij kwam als slechtste 
uit de pet van god naar voren. Toon van 
Helvoort daarentegen staat er een stuk 
beter op bij onze vader en 
verdient daarom een mooie v.v. Vessem 
Sjaal en minidress. De 3e prijs, een v.v. 
Vessem Minidress, ging naar oud Loeierke 
redactielid Ruud Verbaant.

1. Hans van Diessen           
2. Toon van Helvoort        
3. Ruud Verbaant              
4. Kevin van Helvoort     
5. Iwan van Hout              
6. Sander van Asten        
7. Toon Olislagers              
8. Familie de Koning        
9. Johan van Riet               

Een iets wat treurige maar in onze ogen 
terechte beslissing is de 8e plaats voor 
de familie de koning en met name voor 
Lia, die het meeste werk heeft moeten 
opknappen. Na het één en ander 
meegemaakt te hebben met man lief 
besloot ze de dag erop toch maar ge-
woon de puzzel in te leveren dan was ze 
er vanaf. Een tijdje later had ze toch het 
licht gezien (waarschijnlijk latere winnaar 
Hans van Diessen gesproken) en wilde ze 
via een app nog wijzigingen aanbrengen. 
De wijzigingen die ze door had gegeven 
zouden uiteindelijk zorgen voor een 
foutloos formulier. Echter was de jury 
onverbiddelijk: “Ingeleverd is ingeleverd”. 

Wij danken iedereen voor het fanatiek 
mee doen aan de Omni puzzel en danken 
ook v.v. Vessem en vooral Fair Sports 
Oirschot voor het beschikbaar stellen van 
de fantastische prijzen. Alle juiste 
antwoorden zijn op de site terug te vinden 
onder het kopje ‘Loeierke’.

De redactie van het Loeierke.

0 fout
1 fout
1 fout
1 fout
1 fout
1 fout
1 fout
2 fout
3 fout
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We zijn weer een maand of 2 op weg in 
het nieuwe jaar, alle goede voornemens 
die we niet hadden zijn toch weer 
uitgekomen en de adjudant heeft weer 
van zijn prins te horen gekregen dat hij 
hem mag gaan volgen met carnaval. Het 
carnavalsseizoen is dus weer volop 
begonnen, sterker nog, het zit er eigenlijk 
alweer bijna op. De zittingsavonden, 
prinsenreceptie, carnavalsconcert en 
danstoernooien hebben we al gehad. Vele 
dagen in Lederhose zonder leer, pilsje 
erbij en in een top conditie de ene na de 
andere polonaise lopen. 

Over die polonaise gesproken, degene die 
dat ooit bedacht heeft is aan de ene kant 
geniaal maar aan de andere kant de meest 
irritante persoon die er bestaat. Stel je 
staat bijvoorbeeld even lekker rustig aan 
een hangtafeltje te buurten met Han 
Wouters over waarom hij met de 
prinsenreceptie zo vroeg naar huis was. 
Dan, opeens wordt er een grote 
carnavals hit gedraaid. Neem als 
voorbeeld de favoriet van Prins Donk: 
Hakke Takke. Stijn van Rijen, hevig als hij 
is, begint vol enthousiasme iemand bij 
zijn schouders te pakken en zo ontstaat 
er weer een polonaise. Je ziet de steeds 
langere rij voorbij komen hossen en 
iedereen ziet er vrolijk uit. Daar wil ik ook 
graag aan meedoen en vol overgave sluit 
je achteraan in de rij of je maakt gebruik 

van het welbekende ritsen, vol vreugde 
weet je het: Ik ben “Derin!”. Een goeie 
3 meter verder kijk je eens om je een. Je 
beseft dat je een halve meter achter je 
voorganger loopt en dat er nog een halve 
meter verderop iemand achter je aan 
loopt. Om te zorgen dat deze afstand 
ongeveer zo groot blijft houd je de 
persoon voor je goed vast bij de 
schouders. Je kijkt wat om je heen en ziet 
daar een volgend slachtoffer 
meegenomen worden in de polonaise. 
Nog een meter of 2 verder en je begint te 
begrijpen dat je eigenlijk het slachtoffer 
bent geworden van de polonaise, je wil 
“Deruit!” zo snel als het kan.

Niet alleen in de polonaise blijkt de 
buitenkant niet altijd hetzelfde te zijn 
dan de werkelijkheid. Zo is het op zondag 
ochtend rond een uur of 10 ook heel 
verleidelijk om bij de vraag of er nog 
mankementen zijn direct je hand omhoog 
te steken. Lekker die 1e helft nog wat 
wakker worden en bijkomen van de 
volgende avond in plaats van met een 
beperkte longinhoud en een slechte adem 
het veld over te zwalken. Ja je weet het 
zeker, je wilt “Deruit”. Maar als het dan 
eenmaal zo ver is en je zit daar om 5 over 
10 kou te leiden op de reservebank dan 
begint het toch weer te kriebelen en 
eigenlijk wil je wel weer “Derin”. Als je 
dan toch uit je bed bent gekomen dan kun 

Derin! Deruit!
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je toch eigenlijk net zo goed maar even 
sportief doen. Ondertussen zie je van alles 
mis gaan bij je medespelers en je zit weer 
vol energie om daar verbetering in te 
brengen. Helaas, je eerdere beslissing 
zorgt ervoor dat 3 kwartier moet boeten, 
net als dat je nooit zomaar uit de po-
lonaise komt als je er eenmaal in zit. Dat je 
in de 2e helft uiteindelijk voor geen meter 
vooruit komt en het elftal alleen maar 
slechter is geworden doet er niet toe.

Tijdens de ledenwervingsactie van de 
carnaval bood ik een gratis carnavalskrant 
aan bij een Vessemnaar. Als dank kreeg 
ik te horen dat ze dit feest liever vandaag 
nog zouden moeten verbieden. De jeugd 
zou alleen maar bier drinken en alles 
kapot maken, belachelijk was het! Ik draag 
deze zware woorden een tijdje met me 
mee en raak er maar niet over uit gedacht. 
Misschien moeten we wel gaan feesten 
zonder bier te drinken. Zou het daar niet 
veel beter op worden. Mijn gedachten 
gaan direct naar diezelfde zondagochtend 
om 10 uur. Stel dat ik de avond ervoor 
geen druppel alcohol op zou hebben 
dan zou ik er ook nooit aan denken om 
“Deruit” te gaan. Nee, dan zou het zeker 
altijd “Derin” zijn. Dat rondzwalken zou 
plaats maken voor het fit rond rennen 

over het veld. Waarschijnlijk zou heel het 
team er ook echt beter van worden als 
ik niet meer drink. Langzaamaan begin 
ik steeds enthousiaster te worden over 
deze gedachten. Deze mevrouw die de 
voordeur voor mij open deed opende mijn 
ogen, zo kan het ook!

Dan herinner ik me dat het bijna carnaval 
is, nog een paar dagen en we mogen 
weer! Met mijn Lederhose zonder leer 
weer aan en vol goeie moed en 
enthousiasme zullen we de 5 lange dagen 
weer door moeten komen. We gaan 
weer plezier maken met z’n allen en elke 
ochtend denken we weer aan al die mooie 
momenten van de avond ervoor. Nee, niet 
omdat we iets kapot gemaakt hebben 
maar juist omdat we weer mooie nieuwe 
herinneringen bijgemaakt hebben. Dan 
komt er vast ook wel weer een moment 
dat er van die muziek klinkt uit de boxen. 
Bijvoorbeeld op zondag avond rond een 
uur of 8 in de avond als Veul Gère samen 
met Ferry van de Zaande in de Gouden 
Koekenpan op het podium hun nieuwe 
hit mee playbacken van een cassette 
bandje. “Derin, Deruit” zal het klinken en 
om me heen begin ik overal weer mensen 
opkijken en lachen. Deze keer is het Marco 
Sterken die vol enthousiasme een nieuwe 
polonaise in de gang zet. Even gaat mijn 
gedachten terug naar de ‘eye opener’ van 
bij die ene voordeur. Maar al snel ben ik 
toch weer helemaal om. Nuchter zou ik 
in die polonaise meteen weer “Deruit” 
willen. Dan blijf ik liever met wat meer 
bier op vol enthousiasme en vrolijkheid 
“Derin!”  

Rudolf



‘ t  Loeierke

44

 

 

 

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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Wilhelminalaan 6
5512 BK Vessem

Telefoon 0497-592286

BELEGDE (STOK)BROODJES
FRITES
SNACKS

(MEENEEM)SCHOTELS
SOEPEN & SALADES

(SOFT)IJS
MILKSHAKES

(WARME)DRANKEN

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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Als je de volgende termen hoort: de 
uijlenhurk, Gans van der Linden, Hyena 
Mijs, Hert Sterken en Pauw Copauw, waar 
denk je dan aan? 

Precies ja, de carnavalsdinsdag van 
afgelopen jaar. Het afgelopen jaar was 
echt een overweldigend succes met louter 
positieve reacties. Deze middag kunnen ze 
toch nooit meer overtreffen hoor ik jullie 
al zeggen. Nou zeg dat maar niet te vroeg. 
Want we (‘t  Loeierke, de activiteitencom-
missie, de carnavalsclub en de 
korfbalclub) hebben dit jaar weer iets 
GEWELDIGS in elkaar gezet. Dit wordt 
weer een middag welke je niet snel zal 
vergeten. Of je moet wel heel veel drinken 
die dag, zodat je het echt niet meer kunt 
onthouden. Er gaan al vele vragen de 
rondte over wat we dan wel niet gaan 

doen, want wat doet prins Donk daar op 
de poster met heel die knappe vrouwen? 
Komen die vrouwen ook op dinsdag? En 
wat gaan ze dan doen? Op één vraag kan 
ik antwoord geven en dat is dat deze 
vrouwen er wel degelijk zullen zijn, 
maar wat ze gaan doen is nog een groot 
vraagteken.

Na Lindaan de Mol, Peter Daan Rens en  
Daan Fruithof komt nu Daan Wouters naar 
de Lille toe. Maar dit keer komt hij niet 
alleen en neemt hij zijn welgewaardeerde 
meneer Sjon mee naar de kantine. Wie 
kent deze bekende Nederlanders nou niet 
meer. Zij organiseren speciaal voor jullie 
de grootse spelshow UHH...VERGEET JE 
TANDENBORSTEL NIET!

Wie heeft er na 5 dagen carnavallen nou 

Uhh, vergeet je
tandenborstel niet!
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geen zin in een weekje vakantie om lekker 
bij te komen? 

Deze middag zal je kennis over 
vakantie en vakantielanden flink op de 
proef worden gesteld. En als je denkt, ik 
heb zo’n zin om mee te doen maar ik ben 
niet uitgenodigd? Maak je maar niet druk, 
iedereen uit het publiek maakt kans om 
deel te nemen! Zorg er daarom voor dat je 
de volgende zaken deze middag niet 
vergeet mee te nemen: zomerse Hawaï 
shirt,  je zwembroek, je paspoort en wat je 
zeker niet moet vergeten is je 
TANDENBORSTEL! 

Tevens maak je deze middag nog kans om 
gratis te mogen shoppen in Sjon’s Shop. 

Na de geslaagde gene (iale) rale repetitie 
kunnen we met zekerheid vaststellen 
dat het weer een groots spektakel zal 
gaan worden waarin van alles staat te 
gebeuren.

Om dit allemaal van dichtbij mee te 
kunnen maken moet je op dinsdag 4 
Maart om half 12 in de kantine zijn. Dan 
zal namelijk de Uhh... vergeet je tanden-
borstel niet show aanvangen. Dus zorg 
dat je er allemaal op tijd bij bent. De soep 
tegen de kater is tegen een schappelijke 
prijs te verkrijgen bij Carientje. Dus dat 
kan geen reden zijn om niet te komen. En 
na binnenkomst ben je door de sfeer zo 
overdonderd dat je al niet meer denkt aan 
die 20 potten bier die je de vorige avond 
gedronken hebt. 

En wie weet wordt je wel op vakantie
gestuurd! Wie wil daar nu niet bij zijn? 
Dus wie met carnaval nog een beetje wil 
lachen en plezier wil hebben moet op 
dinsdag in de kantine zijn!

Dus allemaal tot dinsdag en………..

UHH, VERGEET JE TANDENBORSTEL NIET!
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VRIENDEN VAN
‘T LOEIERKE

Na het daverende succes van vorige editie,
inclusief een even succesvolle feestavond,

prolongeert ’t Loeierke de succesformule en komt met:

Vrienden van ’t Loeierke 3.0

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 3.0 worden uiteraard uitgenodigd 
voor een exclusieve en legendarische feestavond!
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elftal wed.   pnt.   gem.       voor    tegen saldo

C1 14 32 2.29 33 11 22

E1 12 25 2.08 71 42 29 

D1 12 24 2.00 55 25 30

D2 12 18 1.50 56 62 -6

A1 14 17 1.21 27 30 -3

B1 15 18 1.20 46 58 -12

F2 16 17 1.06 94 78 16

E2 15 12 0.80 47 94 -47

F1 13 3 0.23 21 88 -67

‘De SUPERCUP’
Jeugd - Clubcompetitie 2013-2014

TUSSENSTAND 
SUPERCUP 

SEIZOEN
2013-2014

SPONSOR:
Super Service

Henst

STAND BIJGEWERKT T/M 22 FEBRUARI 2014

WINNAAR VORIG SEIZOEN:
VESSEM D1
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PRIKBORD
4 maart 2014

UHHH... VERGEET JE 

TANDENBORSTEL NIET

11:00 uur Lille 23 maart 2014

SUPER SUNDAY!

Gezocht!

2 trainingspakken met 

Loeierke opschrift. Voor 

het laatst gezien bij 

Matske en Kefin.

9 maart 2014

Huldiging jubilaris
Jan van Riet

17:00 uur
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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, heeft Ed de

Koning last van de

paddentrek?

Ja, hij was gestruikeldover een fietspad


