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Zal het dit seizoen dan toch eindelijk gaan 
gebeuren? Zal het bijna ondenkbare, 
waarheid worden? Zullen onze teams dit 
seizoen dan toch eindelijk een compleet 
seizoen uit gaan voetballen? Het lijkt 
alweer een eeuwigheid geleden dat 
er voor de laatste keer een seizoen 
volledig afgewerkt is. Mocht het dit 
seizoen dan toch gebeuren, dan moet 
iedereen maar weten dat wij er bij onze 
vereniging klaar voor zijn!! Dankzij onze 
geweldige vrijwilligers ligt ons sportpark 
er weer formidabel bij. Afgelopen 
week op de jaarvergadering kon ik, tot 
groot genoegen, constateren dat de 
bestuursleden hun diverse clubjes met 
vrijwilligers weer nagenoeg voltallig 
hebben. Door een tomeloze inzet van 
enkele mensen binnen onze vereniging 
is het zelfs gelukt om de vier senioren 
teams ook voltallig te krijgen. Grote 
complimenten van onze zijde, chapeau!!

Met de kermis (echt waar: deze zal dit jaar 
ook doorgaan!) voor de deur, verschijnt 
voor u ook weer het eerste Loeierke van 
het seizoen op de deurmat. Alle teams 

hebben hun eerste wedstrijden er al 
weer opzitten en volgens mij zit de sfeer 
er al weer prima in! Bij onze redactie 
zit de sfeer er in ieder geval ook weer 
goed in. Na dit seizoen met een zeer 
intensieve vergadering gestart te zijn, 
draait de redactiemolen al weer op volle 
toeren. Hopelijk kunnen wij voor menig 
voetballiefhebber	 de	 ochtend,	 na	 een	
stevig avondje Vessem kermis, toch weer 
iets dragelijker maken met het lezen van 
dit Loeierke.

Onze voorzitter blikt in dit Loeierke 
(minimalistisch) kort terug op afgelopen 
seizoen en geeft dan aan wat het voor hem 
dan toch wel leuk en uitdagend maakt om 
aan te blijven als voorzitter. Nadat hij bij 
de jaarvergadering aangegeven had dan 
zijn wensenlijstje bijna volledig afgevinkt 
is, kunt u tussen de regels door toch 
lezen dat er nog veel mooie dingen in 
het vat zitten voor onze vereniging. Zijn 
grootste drijfveer is natuurlijk nog altijd 
het GENIETEN!! 
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‘D’n Tegel’ heeft zich deze keer over het 
Knuppeltje mogen buigen en geheel 
op eigen wijze de vragen beantwoord. 
Ben benieuwd of het hem ook lukt om 
zijn opvolger op het verkeerde been te 
zetten. Zo ja, dan zet ik mijn grote twijfels 
bij de vraag over de meest onderschatte 
voetballer….	 Het	 jeugdprofieltje	 komt	
van de hand van Willem Blox, alleen al het 
feit dat hij de zoon van is zegt al genoeg 
natuurlijk. 

Met zijn (naamloze) inzending heeft 
Willem Meulenbroeks toch maar mooi 
zijn uitnodiging voor het volgende VVTL 
(Vrienden van ’t Loeierke) feest, in 
december van dit jaar, in de pocket. Hij 
heeft een fraai stuk uit de pen weten te 
persen, welke een mooie bijdrage voor 
deze editie is.

Verder valt er ook nog genoeg te genieten 
van de inbreng van onze eigen redactie. Zo 
heeft Sven een toch wel zeer interessant 
stuk geschreven over het rare fenomeen 
‘Blessuretijd’. Gijs probeert op zijn beurt 
te verwoorden waarom de ene trainer 
de ander niet is, en je ze daarom ook 
totaal niet met elkaar kunt vergelijken. 
Jarno probeert volgens mij hetzelfde 
spreekwoord te verwoorden, alleen dan 
door de ogen van een speler. Ik denk 
overigens dat hij zijn inspiratie opgedaan 
heeft tijdens de laatste vergadering 
(incl. BBQ) voor dit Loeierke bij hem 
thuis. Waar Johan een ‘Ode’ brengt aan 
een delicaat stuk vlees is daar Erik (D’n 
Pegel) die deze keer een ‘Ode’ brengt 
aan, jawel, ‘De Speler’. Ik weet niet welk 
type hij zichzelf toegedicht heeft, maar 

ik denk dat zijn teamgenoten unaniem 
voor ‘De Sfeermaker’ gaan. De rest heeft 
wederom kramp in de vingers gekregen 
om de punten voor de ‘Griesel van ut Joar’ 
uit te schrijven. Animo is gigantisch, dus 
mocht je inmiddels wat afgezakt zijn in de 
ranglijst, schroom niet om je de komende 
weken	flink	te	laten	gelden……

Wij van het Loeierke willen Richard (lees: 
nieuwe trainer) natuurlijk geen druk 
opleggen, maar het wordt onderhand 
wel weer eens tijd voor een knallend 
(kampioens)feest aan het einde van het 
seizoen. Dus bij deze: Richard SUCCES!!

Uit zeer betrouwbare bron heb ik 
vernomen, dat er inmiddels witte rook is. 
Hierbij wil ik dan ook diegene die bezoek 
heeft/hebben gehad van P. Vennie en z’n 
Adjudanten in ieder geval heel veel succes 
en plezier toewensen tijdens de komende 
dagen, PROOST!!

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

Halleeejkes en unne dikke merci,

Erwin



‘ t  Loeierke

6



7

‘ t  Loeierke

Voor al uw:
BROOD
EN
BANKET

Bakkerij
HENST
Wilhelminalaan 7
Vessem - Tel. 0497-591272

De Echte Warme Bakker!

Bij inlevering van 
€ 300,- aan kassabonnen

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

Waarom was de functie van voorzitter ook 
alweer zo leuk?

De laatste competitiewedstrijd van de 
amateurs was in het weekend van 7 en 
8 maart in 2020. Er is dus 80 weken, ja je 
leest het goed 80 weken onafgebroken 
(op de valse start na dan begin vorig 
seizoen), geen competitiewedstrijd meer 
gespeeld op sportpark De Lille. Je zou 
bijna vergeten waarom VV Vessem voor 
zoveel	mensen	 een	fijne	 uitlaatklep	 is.	Na	
een relatieve rust, is de carrousel eindelijk 
weer aan het draaien. Natuurlijk heb ik 
mezelf in de rustige periode afgevraagd 
wat nu de lol van een bestuurder is. Hij zit 
er niet voor het aanzien of het ontvangen 
van complimenten. Een bestuur en de 
voorzitter in het bijzonder, geeft in mijn 
ogen complimenten. Nee, de lol is er als 90% 
loopt (100% lukt nooit) en de leden trots en 
blij zijn op en met de club; actieve jeugd- 
en seniorenleden maar ook trainer/leiders, 
werkploeg, commissieleden, barpersoneel, 
scheidsrechters, bestuursleden en alle 

andere vrijwilligers die niet tot het hiervoor 
genoemde rijtje behoren. Persoonlijk krijg ik 
daar energie van. Graag wil ik je meenemen 
in mijn agenda van zomaar een paar weken 
vóór de start van de competitie. 

Maandagavond; Contact opgenomen met 
voorzitter	van	de	korfbal	over	het	feit	dat	
we een meisjes inlooptraining hebben. 
We willen geen meisjes wegkapen bij de 
korfbal,	 aan	 de	 andere	 kant	 zien	 we	 het	
meisjesvoetbal steeds populairder worden.

Dinsdagavond; Contact met onze 
huisfotograaf Erik de Laat die vraagt 
of de foto’s van de wedstrijden van 
Vessem 1 nog welkom zijn, nu PC55 geen 
verslagen meer publiceert? Jazeker, op 
social media voortaan een selectie van zijn 
mooie shots publiceren. Kort overleg met 
Amateurvoetbal Eindhoven. Ook zij willen 
af en toe een foto van de wedstrijd op hun 
site plaatsen.
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Woensdagavond; Gesprek met het groepje 
dat zich bezighoudt met het Klaverblad 
contract over de punten en komma’s van 
het nieuwe 4-jarig contract. 

Donderdagavond; Naar de kantine en 
contact met de actieve leden en vrijwilligers, 
pilsje pakken. 

Vrijdagavond; Even kijken hoe het gaat 
met de inlooptraining van nieuwe meisjes. 
Samen met organisator Carolijn, Job en 
trainer Richard wat nagekaart.

Zaterdag; Een paar jeugdwedstrijden bij 
DEES kijken.

Zondag; Kantine verantwoordelijke. 
Beker- en vriendschappelijk wedstrijdje 
kijken, gasten ontvangen, omroepen en 
wedstrijdverslagje maken voor social media 
en Amateurvoetbal Eindhoven.

Maandagavond; App contact met de volley-, 
korfbal,	 tennis	 om	 met	 het	 aanleggen	
van het beachveldje mee te doen met de 
gemeentelijke ideeëncompetitie “krachtige 
kernen”. Samenzitten met Hans en Arie en 
leiders van 3 en 4 over de invulling van de 
krapte aan spelers bij 3 en 4.  

Dinsdagavond; Voorbereiding voor de 
jaarvergadering en app-contact met 
bestuursleden over de nieuwe Corona 
maatregelen.

Woensdagavond; Niks gedaan voor de 
voetbal

Donderdagavond; Naar de kantine en 
contact met de leden en vrijwilligers, pilsje 
pakken 
Vrijdagavond; Stukje schrijven voor het 
Loeierke

Zaterdag; Voorbereiding jaarvergadering 
en een jeugdwedstrijdje in de middag 
kijken op De Lille

Zondag; Beker- en vriendschappelijk 
wedstrijdje kijken, gasten ontvangen, 
omroepen en wedstrijdverslagje maken 
voor social media en Amateurvoetbal 
Eindhoven. 

De carrousel draait weer, de eerste 
competitiewedstrijden zijn gespeeld. Het is 
een heerlijk gevoel als 90% loopt en je ziet 
dat iedereen graag op het voetbalveld is en 
geniet. Dat is het grootste compliment wat 
je als bestuurder kunt krijgen! 

Namens het bestuur
Frans Maas
Voorzitter
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Adres  Leeuwerik 14A, 5512AE Vessem
Tel:   0497-594022
Email  info@fysiotherapieoerlemans.nl

WWW.FYSIOTHERAPIEOERLEMANS.NL

Fysiotherapie & (medische) Fitness

&

Leden van vv Vessem ontvangen bij ons

10% korting
op hun familiedrukwerk zoals:

 • geboortekaartjes • printwerk
 • huwelijkskaarten • kopieerwerk
 • uitnodigingen          

Oranjestraat 1a, Middelbeers www.drukkerij-cyaan.nl
tel. 013 - 514 2182 info@drukkerijcyaanallant.nl
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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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Sinds mensenheugenis inspireren grote 
politieke denkers met hun superieure 
kennis en wereldbeeld het proletariaat. 
Zo ook mijn grote politieke voorbeeld 
Jesse Klaver, welke de mond regelmatig 
vol heeft over het belang van diversiteit. 
Dit zette mij er toe aan om de diversiteit 
binnen onze plaatselijke voetbalvereniging 
eens onder de loep te nemen. Gezien onze 
vestigingsplaats nog hoge Jan- en Piet-
gehaltes heeft, wordt het wat lastig om 
uitgebreid	uit	te	wijden	over	afkomst,	waar	
de heer Klaver zich vaak op doodstaart.
     

Echter zijn er nog tal van andere pijlers om 
diversiteit te analyseren, zoals de man/
vrouw verhouding. Binnen Vessem zijn er 
grofweg evenveel vrouwen als mannen. 
Deze verhouding ligt binnen onze V.V. 
iets anders, het overgrote deel van de 

leden is namelijk man. Dit neemt niet weg 
dat er een kentering in gang is gezet. Het 
dameselftal is sinds enige jaren niet meer 
weg te denken binnen onze vereniging en 
in de jeugd trachten diverse meisjes in de 
voetsporen te treden van Lieke Martens en 
Vivianne Miedema. Daarnaast zijn er tal van 
vrouwen actief als vrijwilliger of supporter. 
Gezien het feit dat de inspirerende 
Nederlandse Leeuwinnen van de nationale 
ploeg beter presteren dan hun mannelijke 
collega’s, heb ik er vertrouwen in dat ook 
de komende jaren dames lid blijven worden 
van onze inclusieve vereniging. 

Dan hebben we nog leeftijd. Ikzelf ervaar 
de diversiteit aan leeftijden binnen mijn 
eigen ploeg Vessem 3 als erg prettig. 
Ervaren mannen voegen over het algemeen 
ervaring en spelinzicht toe aan het spel, en 
de jongere gozers moeten zorgen voor 
meer loopvermogen. Althans, dat is het 
idee. Naarmate de jaren vorderen loopt 
men vaker aan tegen fysiek ongemak en 
de jongere garde heeft dan weer geregeld 
last van het gegeven dat ze zaterdagavond 
niet op tijd naar bed zijn gegaan. Buiten 
het voetbal aspect, heb je ook weer eens 
andere buurt met een wat ouder of jonger 

DIVERSITEITSBELEID
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iemand, vergeleken met je leeftijdgenoten 
die je buiten het voetbal sowieso al 
spreekt. Echter, het valt me op dat onze 
jongste speler al zo’n vijf jaar z’n rijbewijs 
heeft.	Er	begint	dus	een	kloofje	qua	leeftijd	
te ontstaan tussen de jeugdteams en in 
dit geval de lagere elftallen. Deze kloof 
begint een probleem te worden omdat 
we de laatste jaren steeds meer moeite 
krijgen om voldoende spelers te vinden. 
Hierdoor wordt namelijk de drempel van 
de jeugd naar lagere elftallen groter. Ik 
heb geen inzicht in de cijfers, maar ik merk 
dat er langzaam minder gevoetbald wordt 
in Vessem. Iedereen moet zelf beslissen 
hoe je je zondag inricht, maar ik zou het 
erg leuk vinden als we toch nog jaren met 
zoveel mogelijk elftallen actief blijven. We 
zijn immers een voetbalvereniging Dat 
kan blijkbaar wel; om de hoek in zowel 
Hoogeloon als Casteren hebben ze sinds 
dit seizoen beide een extra elftal. Om het 
tekort aan spelers binnen de gelederen 
van Vessem 3 op te lossen hebben we 
wat lijntjes uitgegooid, en met succes. Zo 
heeft Jesper van Ham al een potje mee 
gevoetbald. Dit deed hij met verve op de 
rechtsback positie. Hiermee treedt hij in de 

voetsporen van illustere voorgangers als 
Ted Blox en Joris van Dijk, die na jaren van 
trouwe dienst hun focus hebben verlegd 
naar hun directeursfuncties. Ook Kris van 
der Heijden gaat na meermaals aandringen 
de voetbalschoenen weer onder binden. 
Hij bood de deal aan om te gaan voetballen, 
als ik de guld kwam versterken. Beide 
verenigingen hebben er dus ieder een lid 
bij.

Dit stukje begon aanvankelijk als een 
lofzang jegens Jesse Klaver; inderdaad, 
die politicus die zich druk maakt over 
het klimaat, maar vervolgens drie 
milieubelastende kinderen op de wereld 
zet. Maar mijn werkelijke intentie is dus 
om via deze weg Vessemnaren van alle 
leeftijden aan te sporen om het groen witte 
tenue (weer) aan te trekken. Het gaat goed 
met de prestaties van ons vaandel team, 
maar het is ook zeker zo belangrijk dat 
onze vereniging in de breedte sterk blijft. 
Zo houden we onze V.V. vitaal en divers, 
hoe meer zielen hoe meer vreugd.

Willem Keulenbroeks
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www.mcbdirect.eu

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

business samen naar een hoger niveau.

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

onnodig complex. Eenvoud 
dichtbij. Want klanten 

doen geen zaken met een 
hoofdkantoor, maar met 

lokale mensen die dezelfde 
taal spreken. 

Couleur locale.”

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

MD0096 Algemene adv Hapert (A5).indd   1 12-12-2019   12:42
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BLESSURETIJD

Je	 staat	 1-0	 achter.	 Officieel	 nog	 slechts	
enkele seconden te spelen. Maar gelukkig 
komt de blessuretijd nog. Het bord van 
de vierde man gaat omhoog. “1” staat 
op het bord. Eén minuutje maar?! Maar 
de tegenstander heeft meer op de grond 
gelegen dan gespeeld! En de wissels dan? 
En het tijdrekken?

Blessuretijd. Het is een bijzonder fenomeen 
in het voetbal. Die extra minuten aan het 
einde van elke helft om de verloren tijd 
goed te maken. De ene keer is het een zege, 
vraag maar aan de fans van Tottenham. De 
andere keer zorgen de extra minuten voor 
een regelrecht trauma, vraag maar aan de 
Ajacieden onder ons. 

Maar klopt de term ‘blessuretijd’ eigenlijk 
nog wel? Het gaat al lang niet meer over 
blessures alleen. Tijdrekken, schwalbes, 
wissels en tegenwoordig de VAR zorgen 
voor het meeste oponthoud in de 
wedstrijd. Tijdens het EK van deze zomer 
werd er gemiddeld slechts 58 minuten 
per wedstrijd echt gevoetbald. Het spel 
ligt dus meer dan 1/3 van de tijd stil. Ook 
in onze eigen Eredivisie ligt het werkelijke 

aantal speelminuten gemiddeld tussen de 
50 en 55 minuten. Met grote uitschieters. 
Waar	 de	 ene	 wedstrijd	 tot	 70	 effectieve	
speelminuten heeft, kan een andere er 
maar zo’n 40 hebben.

Dat zet aan tot denken. Want in hoeverre 
gaat dat ten koste van de gelijkheid van 
de competitie? Het voelt wrang wanneer 
sommige clubs meer tijd hebben om goals 
te maken dan andere. Dit zal misschien niet 
direct terug te zien zijn in het aantal punten. 
Maar waarschijnlijk wel in het doelsaldo. 
Stel dat een Eredivisieclub per wedstrijd 
gemiddeld 5 minuten minder speelt – en er 
kan veel gebeuren in vijf minuten weet ik 
sinds kort – dan resulteert dat op het einde 
van het seizoen in 170 minuten minder 
speeltijd. Dat is bijna twee wedstrijden. Je 
zal maar een ontknoping hebben zoals die 
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in 2007. Waarbij je kampioen wordt met 
slechts één doelpunt verschil.

Dat grote verschil is niet op te lossen met 
die paar minuten blessuretijd. Het zorgt 
voor een soort schijneerlijkheid. Je telt voor 
de vorm wat extra tijd bij, maar eigenlijk 
klopt het nooit. Je kunt zeggen dat het bij 
‘t spelletje hoort. Zo zijn de regels. Dus als 
je slim bent, kun je daar gebruik van maken. 
Is zo, maar dan moeten we het eerlijk doen 
en de tijd hetzelfde berekenen. We moeten 
eigenlijk naar een nieuw systeem. Zeker nu 
de VAR zijn intreden heeft gemaakt. Het 
spel ligt nu nog vaker stil door ‘goal’ of 
‘potential penalty’-checks. Dan voldoet een 
willekeurige +3 of +4 minuten op het bord 
niet meer.

De grote vraag is hoe dit op te lossen. 
Een systeem met zuivere speeltijd kan 
uitkomst bieden, zoals al bij veel andere 
sporten wordt gedaan. Of we kunnen 
preciezer bijhouden hoe lang het spel heeft 
stilgelegen om de blessuretijd beter in te 
kunnen schatten. Bij het profvoetbal is dit 
denk ik relatief makkelijk in te zetten. Maar 
bij de amateurclubs zie ik dit niet zo snel 
gebeuren. Laten we De Foep of Sleddes 
dan met een stopwatch langs de lijn staan 
om bij te houden hoeveel minuten we 
onderweg zijn? Ik weet niet of dat een 
goed idee is… Plus, als de wedstrijden 
daardoor langer gaan duren, gaat het 
niveau er waarschijnlijk ook niet op vooruit. 
Kramp, last van de hamstring. Met meer 
blessuretijd tot gevolg. Enz. Enz. Voor we 
het weten komen we niet meer aan de 
derde helft toe. Dat moeten we te allen 
tijde zien te voorkomen.

Een hervorming van het systeem komt 
er op korte termijn niet. Ik heb er althans 
niets over kunnen vinden. En voordat de 
UEFA en/of FIFA dit soort dingen heeft 
uitgewerkt, spelen de meeste van ons niet 
meer denk ik. Dus tot die tijd zullen we 
nog regelmatig gefrustreerd naar het bord 
kijken met die “1” erop. 

Sven “the man” Trommelen



‘ t  Loeierke

18

V E E V E R V O E R  e n
V E E H A N D E L

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

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

BOUWBEDRIJF
LOUWERS B.V.
OOSTELBEERS
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VERANDERING VAN 
SPIJS DOET ETEN

Ken je hem? Het spreekwoord: ”Verandering 
van spijs doet eten?” Zeker de jongeren 
onder ons kennen dit spreekwoord 
vermoedelijk niet, maar ook menig oudere 
zal toch even de grijze massa moeten 
triggeren om dit spreekwoord te kunnen 
vertalen naar Jip en Janneke taal. Op zich 
vreemd, want menig oudere en zeker de 
jongeren praktiseren maar wat af met dit 
spreekwoord. In dit stuk start ik met een 
stukje educatie en ga daarna over naar de 
vertaling voor onze voetbalvereniging en 
specifiek	de	wijziging	in	de	technische	staf	
van onze selectie.

Variatie is belangrijk als je lol in iets wilt 
houden. Nu zou het kunnen, dat je met dit 
spreekwoord niet zo heel ver komt als het 
om je relatie gaat. Je partner kan dit oer 
Hollandse spreekwoord waarschijnlijk niet 
zo waarderen als excuus, als je zonder hem 
of haar “uit eten” gaat, “de bloemetjes 
buiten zet”, “meerdere holletjes hebt om 
in te kruipen” of liever “snijbloemen hebt 
dan een vaste plant” (bron: een wijs man 
genaamd Bert Leermakers a.k.a. papa). 
Maar op andere vlakken is dit spreekwoord 

zeker het overwegen waard om de Sjoem 
(niet het bekende lokale bandje) erin te 
houden. Zolang je die vaste plant nog 
niet hebt, is veranderen van spijs geen 
onoverkomelijk probleem, omdat de 
gevolgen	 zowel	 op	 financieel	 gebied	 als	
op persoonlijk vlak te overzien zijn. Je laat 
een traantje of niet en gaat op zoek naar 
een nieuw holletje om in te kruipen of een 
nieuwe snijbloem, die waarschijnlijk ook 
weer gaat verwelken.. 

Maar even serieus, het is best leuk om 
weer eens wat anders uit te proberen. 
Het nadeel is wel dat als je iets gewend 
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bent, het een eeuwigheid lijkt te duren 
voor je weer iets vindt dat nog veel beter 
is of beter blijft. Het is overigens maar de 
vraag of veranderen van spijs ook blijvend 
lekkerder doet eten, zowel letterlijk, maar 
ook in je arbeidsleven of in je relatie, maar 
dit terzijde.. De tegenhanger is, dat als je 
doet wat je deed, je krijgt wat je kreeg.. Dit 
is voor iedereen weer anders en er is dus 
geen goed of fout aan te koppelen.

Het spreekwoord is ook van toepassing 
op de technische staf van onze selectie. 
Na vijf succesvolle jaren hebben we als VV 
Vessem gekozen voor nieuwe spijs om een 
vernieuwingsslag in gang te zetten en de 
spelers te triggeren. De jaren met Waldo 
zijn succesvol geweest, maar ik merkte 
ook, dat de spelers, die hem vijf jaar hebben 
meegemaakt als trainer ook toe waren aan 
een ander type trainer. Brengt een ander 
type trainer altijd succes? Nee, dat zeker 
niet, maar het is zeker de poging waard en 
altijd leerzaam. 

Waldo is een introverte, rustige trainer, 
met de focus op het verbeteren van wat de 
spelers al beheersten. Dit heeft ook tot een 
mooie opmars geleid tot een, misschien 
wel de titelfavoriet, dit seizoen in de vierde 
klasse. Onze nieuwe trainer Richard is veel 
heviger, extroverter, zit er nog korter op 
en is dus directer op de man af, is enige 
bluf niet vreemd en is dus een heel ander 
type. Daarbij schroomt hij ook niet om de 
microfoon te hand te nemen om een lied 
te gaan zingen, zoals tijdens de eerste 
selectiebijeenkomst is gebleken. 

Na de eerste twee maanden kan ik wel 
zeggen, dat Richard frisse energie heeft 
meegebracht uit Helmond en in de groep 
heeft laten landen. In het begin is het altijd 
wennen met nieuwe spijs en de nieuwe 
regels en wetten, maar deze zijn inmiddels 
helemaal ingedaald. Richard leeft en ademt 
voetbal en fanatieker zijn er weinig gemaakt. 
Vooral de jongeren stimuleert dit enorm 
om beter te worden en te ontwikkelen. Een 
training laten schieten, omdat je geen zin 
hebt is geen optie meer. Je merkt ook, dat 
zijn eigen voetbalervaring, zowel als speler 
maar ook als trainer nieuwe inzichten 
brengt. Hij legt verantwoordelijkheid bij 
groep, maar dit betekent ook, dat de groep 
van zichzelf niet kan, maar moet eisen, dat 
je hiervoor dingen doet, maar zeker ook 
dingen laat! O.a. een aanvallende speelstijl 
in een andere tactiek betekent een grote 
verandering, die er door training in wordt 
geslepen. 
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Uiteraard zitten aan zijn werkwijze ook 
risico’s verbonden, omdat je sterke punten 
ook je valkuilen kunnen zijn. Bijvoorbeeld 
de vriendin van een speler bellen tijdens het 
eten	om	te	vragen	waarom	de	betreffende	
speler zijn telefoon niet opneemt en 
vervolgens enkel een voetbalinhoudelijke 
vraag stellen :).  

Afsluitend wil ik zeggen, dat de verandering 
van	spijs	en	specifiek	de	trainer	tot	nieuwe	
eetlust heeft geleid in onze selectie. De 
voortekenen, ijs en weder dienende, zijn 
goed om zowel met het eerste als het 
tweede dit seizoen te gaan presteren en 

onze doelstellingen te halen. Wat zeg ik, om 
onze	realistische	doelstelling	te	overtreffen	
met onze ambitieuze doelstelling. Welke 
dat is? Vraagt het vooral de spelers, zij zijn 
klaar om het seizoen te starten en ook voor 
onze supporters hun benen onder hun kont 
vandaan te gaan lopen.

En als onze ambitie wordt gerealiseerd in 
2022, dan zal onze Richard de Bever best 
nog een optreden verzorgen in onze fraaie 
kantine, zodat iedereen hiervan kan gaan 
‘genieten’.

De Strateeg
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drogisterij • huishoud- en cadeauartikelen

fournituren • lectuur en schrijfwaren 

slijterij • speelgoed • wenskaarten • pasfoto’s
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info@superservicehenst.nl
www.superservicehenst.nl

Wilhelminalaan 5
5512 BJ Vessem

0497 591304
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10 punten - Paul Coopal
Paul hoorde al een paar nachten een zoemend geluid en kon er slecht van slapen. Tot 
overmaat van ramp deed hij een oproep op facebook. Hij is zelfs naar Hapert en Eersel 
gereden om te achterhalen waar het geluid toch vandaan kwam. Wat blijkt, het was de 
ventilator op het nachtkastje van hun Ties. *

9 punten - Hans van Diessen
Voor het alternatieve voetbalkamp 
voor de jeugd van Vessem en Dees op 
sportpark de Lille had de organisatie er 
alles aan gedaan om er een onvergetelijke 
dag van te maken voor de jeugdleden. 
Op het voetbalveld waren onder andere 
tenten gezet en een geluidsinstallatie. 
Hans nam het nogal letterlijk op om het 
tot een onvergetelijke dag te maken 
voor de jeugd. Hans was vergeten om 
de timer van de beregeningsinstallatie 
uit te zetten. Klokslag 22.00 uur zorgden 
de opkomende sproeiers voor een nat 
einde..
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8 punten - Adrie Huybers
Afgelopen EK voetbal was er een avond georganiseerd met Lang gras. Eerst zelf een pot 
voetballen om vervolgens samen de wedstrijd Nederland – Oostenrijk te kijken. Adrie was 
echter niet meer zo scherp als Dumfel Demfries. Met redelijk wat pinten achter de kiezen 
besloot Adrie de tank maar eens te legen tegen een boom. “Nietsvermoedend”(althans 
zo verklaarde Adrie achteraf) deed hij voorovergebogen zijn behoefte. Echter stonden de 
voetbaltas van Niek van Rooij en de voetbalschoenen van Hein van Diessen tegen die boom 
geparkeerd. Toen zij in hun ooghoek Adrie zagen urineren, was het kwaad al geschied. 
Resultaat; de volgende dag kwam Hein onder toeziend ook van Adrie’s personeel zijn 
voetbalschoenen afgeven aan de Hoogeloonseweg. Zaterdags kreeg Hein zijn weer naar 
bloemetjes ruikende voetbalschoenen thuisbezorgd door de Beuker express, inclusief 
een tweetal pintjes ter compensatie.

6 punten - Willem Meulenbroeks
Belangrijk in het begin van een nieuw seizoen zijn goede voornemens. Voor Willem was 
het	goede	voornemen	om	fit	te	zijn	voor	de	vriendschappelijke	wedstrijd	van	Vessem	3	–	
Casteren. De avond vooraf was Willem op Reusel kermis en had hij het idee om alvast naar 
huis te lopen om op tijd in zijn bed te liggen. Zijn inschattingsvermogen liet hem in deze 
wel in de steek. Willem startte zijn 14 kilometer lange wandeling om 23.00 uur, terwijl om 
24.00 uur de taxi terug ging en was daarmee later thuis dan zijn vrienden.

5 punten - Rens van den Heuvel
Een dergelijke actie heeft al diverse voorgangers punten opgeleverd. Bij deze ook 
punten	voor	Rens.	Bier	doet	klaarblijkelijk	rare	dingen	met	de	mens	en	specifiek	voor	de	
kringspier in relatie tot je plaats bewustzijn. In het zuiphok van Familie van Rooij aan de 
Stroomkesberg moest Rens diep in de nacht naar het toilet voor een grote boodschap. 
Een dag later ging Pieter van Rooij opruimen en trof op de vloerbedekking van de 
bovenverdieping een hoopje poep aan..

*Na uitgebreid overleg door de redactie is besloten om niet meer dan 10 punten toe te kennen aan Paul 
Coopal. Belangrijkste reden hiervoor is dat alles erop wijst dat de roddel dat het trillende geluid uit een 
nachtkastje van een ander gezinslid zou komen niet lijkt te kloppen.

7 punten - Rens van den Heuvel
Als junior tegelzetter leert Rens de kneepjes van het vak bij 
Roel Wirken. In alle vakgebieden geldt de regel ‘al doende 
leert men’. Aan het eind van de dag werken in het huis 
van Ruud van Aaken wilde Rens weer huiswaarts met de 
fiets	waarmee	hij	was	 gekomen,	 de	 fiets	 van	 zijn	moeder.	
Zoekende	naar	de	fietssleutels	zag	hij	ze	uiteindelijk	op	de	
vensterbank liggen. De vensterbank aan de andere kant van 
de net gelegde vloer..
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4 punten - Pieter van Rooij
Enkele maanden terug zat de Vessemse jeugd met regelmaat bij de Vessumse Hoeve. Na 
sluitingstijd gingen Pieter en zijn vrienden naar de Kruidenlucht in Casteren om nog even door 
te gaan. Waarna ze weer tijdig naar huis zouden gaan. Zover is het voor Pieter die avond niet 
meer gekomen. Pieter ging bij de Kruidenlucht eerst nog even naar het toilet, viel daar in slaap 
en werd ’s nachts om 4 uur wakker waarna het alarm afging. Met deze actie voegt Pieter zich 
bij zijn illustere voorgangers Rein en Niek van Rooij, die ook met enige regelmaat ‘s nachts 
op de wc van de Vessemse horeca wakker werden. Is er wellicht sprake van een Van Rooij 
Syndroom?

2 punten - Roy van Hoof
In het kader van originele redenen om jezelf 
de excuseren dat je later bent bij het voetbal, 
bij deze punten voor Roy. Vessem 2 heeft een 
ware dj set inclusief rookmachine om de sfeer 
in de kleedkamer na de wedstrijd te verhogen, 
klaarblijkelijk miste er nog een onderdeel….
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Auto- en motor
rijschool

Menno
Aalders

Tel. (0497)-591845
VESSEM
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UITSLAG EK POULE

Maar liefst 107 deelnemers waren deze 
zomer extra fanatiek alle uitslagen van het 
EK 2020 aan het volgen. Wedstrijden tussen 
bijvoorbeeld  Turkije en Wales of Finland 
en Rusland deden er echt toe en ook de 
verassing dat Denemarken ondanks de 
eerste nederlaag nog zo ver kwam werd in 
de ene huiskamer vrolijker ontvangen dan 
in de andere. 

Leuk van deze editie was ook dat er veel 
jeugdspelers mee deden. Dit zorgde ervoor 
dat ook op de trainingen van sommige 
jeugdteams de onderlinge strijd hevig was.

Maar de mooiste strijd vind toch echt plaats 
binnen de gezinnen. Zo deden alle mannen 
in huize van Loon dit jaar mee en kwam 
vader Gerard uiteindelijk met de schrik vrij 
dat zijn 75e plaats niet het laagste was in 
de familie.

Ook de familie Maas was met 3 deelnemers 
goed vertegenwoordigd. Mooi om te zien 
dat de voorzitter gelijk geeindigd was als 
dochter Michelle. Enige verschil was dat 
Frans van onderaf tot 2 moest tellen en 
Michelle van bovenaf. 

Toch gaat het uiteindelijk niet om de interne 
strijd binnen team, gezin of familie. De 
echte strijd is die om de euro’s en dus telt 
niets anders dan de bovenste 3 plaatsen. 
Met 107 deelnemers zijn deze prijzen ook 
zeker de moeite waard!

3e plaats - Jesper van Ham
Op de 3e plaats is het kersverse lid van 
Vessem 3. Door de week heeft hij geen 
tijd meer om te trainen en zit hij veel kans 
op zijn studentenkamertje uitgebreide 
analyses te maken van alle deelnemers van 
bijv. een EK voetbal. Dit was niet voor niets 
want daarmee haalt hij een mooie 107 euro 
op.
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2e plaats - Michelle Maas
Op de 2e plaats was de al eerder genoemde 
Michelle Maas geeindigd. Ze was nog 
maar net op tijd met het invullen van 
de voorspellingen maar tijdens haar 
strandvakantie had ze toch even de moeite 
genomen om de uitslagen in te vullen. De 
160,50 euro die ze daarmee gewonnen 
had is meteen weer geinvesteerd in een 
volgende vakantie. Daarom hebben we 
helaas geen foto kunnen maken van de 
officiele	uitreiking.

1e plaats - Carien van Diessen
Niet voor het eerst werd er een vrouw 1e 
in een poule van ‘t Loeierke. Ook niet voor 
het eerst werd een ‘Van Diessen’ 1e in de 
poule. Al laten de mannen in de familie 
van Diessen het al jaren erg afweten. 
Volgens Carien begonnen ze allemaal erg 
enthousiast op ‘t Groenewoud en hadden 
ze allemaal het grootste woord. Maar 
gedurende het EK vorderde werd het 

alsmaar stiller in huis. Het was dan ook 
overduidelijk wie dit jaar de beste was en 
dat was Carien van Diessen. Namens ‘t 
Loeierke van harte gefeliciteerd met deze 
mooie prijs van 267,50 euro.

Over ruim een jaar wordt het WK Voetbal in 
Qatar alweer gehouden. Hopelijk zijn we er 
dan ook weer met het Nederlands elftal EN 
een poule van ‘t Loeierke bij.
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Worst

Worst is een vleesproduct dat gewoonlijk gemaakt wordt van gemalen vlees, 
dierlijk vet, zout, specerijen en kruiden, dat vanouds in een voornamelijk uit 
collageen bestaand deel van een dierendarm bewaard wordt. ´s-Morgens 
vroeg of ‘s-avonds laat, een goede worst smaakt altijd! Zelf eet ik iedere 
ochtend na het opstaan twee boterhammen met kipgrillworst. Vikorn van 
Bakkerij Henst met daarop een laag boter en drie plakken kipgrillworst van 
Pierre de Killer. Erg lekker! Ook op feestjes, partijen en vergaderingen ben ik 
fervent liefhebber van een goed stuk worst. Salami, truffel- of palingworst 
gaat er altijd in, met of zonder mosterd. 

Daarnaast heb je ook Hans Worst. Een wat flauwere worst. Nu kan men wel 
wat met het jasje van de worst doen en deze een kleurrijke trui aan geven, 
maar dat maakt de worst niet minder flauw. Het zal mij een worst wezen.

Waar we met zijn allen voor moeten waken is de eenheidsworst. Dat alles en 
iedereen straks gelijk is. Dat we geen heren en dames toilet meer hebben, 
maar een gender neutraal toilet. Dat je op zondagavond rond 20.00 uur als 
genderneutrale man in de kantine naar het toilet gaat en in het urinoir staat 
de plassen naast een staand plassende genderneutrale vrouw. Of dat over 
enkele jaren geen vlees gegeten meer mag worden. Dat iedereen vegetarisch 
is, want dat is beter voor het milieu. Na de wedstrijd een lekker broodje kip-
burger met sla, maar dan zonder kipburger. 

Dan doe mij maar Hans Worst!
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FysioVessem  
Hemelrijk 1 Vessem  

Bertine Peters, Elle Bartels en Nicole der Kinderen 

0497-591145 

Fysiotherapie, Manueel Therapie, Dry Needling, Medical Taping, 
Flexchairtraining en Fysiofitness  
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COACHING BINNEN 
DE LIJNEN

Voetballen is een sport die door velen 
beoefend wordt, wat het wellicht de 
populairste sport ter wereld maakt. Het is 
namelijk een simpele sport om te beginnen, 
een bal en voldoende ruimte waarbinnen 
niks breekbaars staat en je kunt aan de 
gang. Vroeger zelf ook op jonge leeftijd 
begonnen en meteen verkocht. Een 
spel dat je speelt met vrienden en waar 
je vrienden maakt. Van jongs af aan 
begin je gevoel met de bal te creëren en 
naarmate dit beter wordt, word je aan 
steeds moeilijkere oefeningen en tactieken 
blootgesteld. Coaching is een onderdeel 
dat onlosmakelijk is verbonden met het 
voetbal. Het is onbetwist een belangrijk 
onderdeel van het voetbal dat aan de basis 
staat van een goed voetballend elftal. 
En naarmate je ouder wordt en hopelijk 
slimmer voetbal gaat spelen veld wint.

Na-coachen
Van jongs af aan wordt het na-coachen al 
onder psychische druk met het verstand 
verwaterd. Wanneer je net de basis van 
het mooie spelletje onder de knie hebt en 
eindelijk de bal naar de juiste kleuren kunt 
inspelen, begint menig trainer te ‘zeuren’ 

over na-coachen. Door aanwijzingen te 
geven na een pass wordt een hogere 
handelingssnelheid gecreëerd bij een 
medespeler ten behoeve van een snellere 
verplaatsing van het spel. Althans dit is 
wat menig trainer wil zien. Wat in praktijk 
nog vaak te wensen over laat, zelfs in de 
senioren elftallen. 

Coaching van medespelers.
Zo zat ik laatst het spel te analyseren van 
ons vaandelteam uit tegen Acht. Het spel 
werd gekenmerkt door een gevaarlijk 
Acht en een ondermaats Vessem. Na een 
minuut of dertig gespeeld te hebben leed 
Chris van ham op een gevaarlijke plek 
balverlies waardoor hij hier op gewezen 
werd door de Helmondse trainer, waarop 
Thomas reageerde dat zeiken geen enkel 
zin heeft en je juist positief moet coachen. 
Waar gehakt wordt vallen spaanders, met 
andere woorden het hoort nou eenmaal 
bij het voetbal en zoiets hoort bij de 4e 
klasse waar regelmatig fouten gemaakt 
worden. Over beide meningen valt wel 
iets te zeggen, echter ben ik het op dit vlak 
wel meer eens met de trainer aangezien 
positief coachen echt iets is wat men vanuit 
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de jeugd geleerd krijgt, waar het inderdaad 
veel invloed heeft op de ontwikkeling 
van de spelers.  Is dat iets waarmee in de 
senioren elftallen wel mee omgegaan moet 
kunnen worden en daarom mag er gewoon 
iets van gezegd worden in mijn optiek,.
Echter ben ik dan wel van mening wanneer 
de	 desbetreffende	 speler	 iets	 goeds	 doet	
dit ook kenbaar gemaakt moet worden.
Zo heb je ook nog andere vormen van 
coaching. Zoals het aangeven dat je 
vrijstaat en de bal wilt hebben om deze 
vervolgens na een mooie actie achter de 
keeper te schuiven. Op papier heb je dan 
nog iets bijgedragen aan de eindstand 
van de wedstrijd. Echter heb je ook altijd 
spelers die hierin kunnen overdrijven, 
spelers die wanneer jij aan de bal bent al 
in de verste verte kunt horen schreeuwen 
dat ze ‘vrijstaan’. Dit zijn dan ook vaak de 
spelers die het meeste klagen wanneer je 
besluit om voor eigen succes te gaan en dit 
mislukt.

Daarnaast heb je nog de oude rotten in het 
veld die de 90 minuten niet meer vol kunnen 
houden, maar door een gebrek aan wissels 
wel móeten. Deze spelers zullen naarmate 
de wedstrijd vordert steeds minder bij 
het spel betrokken raken en zullen bij het 

naderende eind steeds vaker de mond laten 
spreken in plaats van hun voeten. Zo heb ik 
ooit nog op een warme zondag naast Bram 
Dekkers op het middenveld moeten spelen. 
Die ook door een gebrek aan wissels langer 
speelde dan dat hij eigenlijk in zijn mars had. 
Met het naderende eind was ik aan de bal 
en werd door verschillende tegenstanders 
onder druk gezet, toevallig zag ik in mijn 
ooghoeken dat Bram Dekkers in een vrije 
positie stond. Echter werd ik door een 
vermoeid gespeelde Bram gecoacht ‘NIET 
NAAR MIJ, NIET NAAR MIJ!’ waaruit bleek 
dat 90 minuten toch iets te hoog gegrepen 
waren. 

Coaching is iets wat onlosmakelijk 
verbonden staat met het voetbal en andere 
sporten natuurlijk. Er wordt in de jeugd 
een beetje sceptisch naar gekeken door 
de spelers, zo ik zelf vroeger ook, maar 
onbewust wordt er door de trainers wel 
de basis door gegeven. Echter naarmate je 
ouder wordt en ‘slimmer’ gaat voetballen 
wordt het steeds belangrijker om goed 
voetbal te kunnen spelen.

Jarno
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        VRIJDAG
19.00 - 00.00 uur 1 oktober

Tickets enkel online verkrijgbaar op www.degoudenleeuwvessem.nl  -  Voor meer info: www.facebook.com/vessemkermis
De Gouden Leeuw, Jan Smuldersstraat 24, 5512 AZ Vessem, Tel. 0497-591252

18+

€12,50

€15,00

€5,00

€10,00

TOT 12.00 UUR GRATIS TOEGANG! (WEL TELEFONISCH RESERVEREN IVM BBQ)

     ZATERDAG
19.00 - 00.00 uur 2 oktober

         ZONDAG
15.00 - 00.00 uur 3 oktober

      MAANDAG
10.30 - 00.00 uur 4 oktober

DJ SWINCKELTJE
PAPA LAUDA

KRUZO

< SILENT DISCO >

DJ VINCE

KEEZUS CHRISTUS

LUUK EN DONNY SUMMER

JAN 
   BIGGEL

HAK OP DE TAK

MISS NIJHOF

MISS NIJHOF

DJ TAVENTO

DJ TAVENTO

THE ALLSTARZ

STAN & 
 MARTIN VIE

WC PAPIER
  GOOIEN

FREQUENCERZFREQUENCERZ

- ALLE DAGEN -

AAP UIT DE MOUWAAP UIT DE MOUW

10.30 UUR: GRATIS KERMIS BBQ

WC PAPIER
  GOOIEN

THE PARTYSQUAD
 & DJ PUNISH
THE PARTYSQUAD
 & DJ PUNISH

LAMPEGASTUHLAMPEGASTUH

SMÈRRIG DISKJOCHIESSMÈRRIG DISKJOCHIES
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Op zoek naar meer naamsbekendheid?

Wordt adverteerder in het mooiste 
clubblad van Nederland: ‘t Loeierke!
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1. Wie ben je?
Robert Henst

2. Wat zijn je hobby’s?
Biljarten, zaalvoetballen, voetballen, 
squashen, fanatiek karpervissen. Met 
karpervissen 1 of 2 x per jaar naar Frankrijk.

3. Wat voor bijdrage lever je aan 
voetbalvereniging Vessem?
Speler van ‘t 3e. 

4. Wat is je bijnaam en hoe is die ontstaan?
Er zijn er veel, maar doe maar Tegel. Dat 
komt omdat ik vroeger veel puisten had en 
op een grindtegel leek. 

5. Wat bestel je bij de plaatselijke snackbar?
Frietsaté met een belse saté en een 
mexicano met satésaus. Alles met saté eik.

6. Wat zit er in je broodtrommel?
Niks, in verband met mijn werk (kok) eet ik 
op het werk.

7. Saus erop of ernaast (en waarom)?
Ernaast, anders wordt het zo’n bende.

8. Hoe bereid(de) jij jezelf voor met een 
voetbalwedstrijd op het programma?
Paar potjes drinken de avond ervoor. ’s 
Ochtends uit bed stappen en meteen naar 
het voetbal.

9. Seks voor de wedstrijd?
Nee, dat gaat momenteel moeilijk als 
vrijgezel. Misschien als ik geluk heb na een 
goede stapavond.

10. Waar krijg je een kick van?
Een 20 kilo karper vangen op open water. 
Even wegen, foto’tje maken en terugzetten. 

11. Waaraan heb je een enorme hekel?
Toeristen in het algemeen.

12. Wat is het meest gênante moment uit je 
voetbalcarrière?
Tijdens één wedstrijd 10 grote kansen, 
waarvan 5 keer 1 op 1 op de keeper en niet 
kunnen scoren terwijl pa en ma naast de lijn 
stonden.

13. Door welke vrouw zou je wel eens 
versierd willen worden en waarom?
Héléne Fischer, als ik haar Atemlös durch 
die nacht zie zingen in dat geel pakje op 
youtube, zegt dat genoeg.

‘t Knuppeltje 2.0
Robert Henst
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14. Borsten of billen (en waarom)?
Beiden, maar het moet wel in evenwicht 
zijn. Niet heel groot en niet heel klein.

15. Wie is de kleurrijkste lid van onze 
vereniging?
Ad Nouwens

16. Wie is het meest kleurloze lid van onze 
vereniging?
Louis van Diessen

17. Zwarte of felgekleurde 
voetbalschoenen?
Zwarte

18. Welke speler zou je graag (terug)zien in 
Vessem 1?
Toon van Sambeek

19. Wie is de meest overschatte voetballer 
binnen onze vereniging?
Joep van Wersch, stond in de A nog leuk te 
keepen, maar daarna….

20. Wie is de meest onderschatte voetballer 
binnen onze vereniging?
Luuk Liebregts, als ie niet zoveel zuipt de 
dag ervoor kan hij best wel voetballen.

21. Welk gerecht zou je graag zien in de 
kantine?
Kipsaté stokjes.

22. Wat vind jij van vloggen?
Als WP het doet is het leuk, maar voor de 
rest interesseert het me weinig.

23. Supermarkt of Blokker?
Supermarkt, je moet toch eten.

24. Waarom denk je dat je de eer hebt 
gekregen om de vragenlijst van ’t 
Knuppeltje in te mogen vullen voor ’t 
Loeierke?
Omdat Bart Koolen mij wilde stangen, hij zei 
het aan een ander gegeven te hebben.

25. Waar zie jij jezelf over 10 jaar?
Woonachtig in Vessem, werkzaam in de 
horecasector en natuurlijk nog voetballer.

26. Aan wie geef je ’t Knuppeltje door?
Luuk Liebregts.
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ODE AAN DE SPELER

Het lijkt er nu toch echt op dat we weer 
een ‘normale’ competitie kunnen gaan 
starten. En wat hebben we daar met z’n 
allen	 naar	 uitgekeken.	 Geen	 fietstochtjes,	
wandelingen, bezoek aan (schoon)familie 
of verjaardagen meer op zondag, maar 
gewoon een potje voetballen. Inmiddels 
is iedereen weer 2 jaar meer ervaren 
geworden binnen het voetbal, en mogelijk 
gaan we dat merken bij teams. Meer rust 
aan de bal, geen onnodige loopacties, 
geen voorsprongen weggeven, betere 
coaching en balvaster. Of gaan we juist 
een achteruitgang zien van het niveau van 
bepaalde spelers? Hoog tijd om eens in te 
zoomen op de verschillende type spelers 
binnen een elftal.

De keeper
Hoe je keeper wordt in de jeugd is nog 
steeds iedereen onbekend. Is het gebrek 
aan techniek in de benen, of ben je gewoon 
groot? Wat we wel weten is dat je als 
keeper een beetje gek moet zijn. Je zomaar 
voor ballen gooien die met 50 km/u op je 
afkomen,	 laat	 staan	 het	 aantallen	 ballen	
die je tegen je hoofd aangeschoten krijgt. 
Niet gek dus, dat deze speler vaak een 
kronkel mist. Een actie op de achterlijn 

of een toverbal naar de back is dan ook 
niet uitgesloten. Zelfs een gewaagde 
versierpoging op een bruiloft is bij deze 
speler niet uitgesloten…

De zaag
Deze speler heeft zijn bijnaam zeker 
verdient. Wekelijks laat hij gemiddeld 3x

per wedstrijd zien waaraan hij de bijnaam 
dankt. Net te laat, net onder de knie komt 
hij ingegleden. Zelfs de eigen teamgenoten 
hoor je opgelucht adem halen als de 
tegenstander weer op kan staan. Het rare is 
nog dat deze speler vaak geen kaart krijgt,
daar iedereen ziet dat hier voornamelijk 
sprake is van onkunde en geen opzet. 
Misschien nog erger, deze speler is trots op 
zijn bijnaam. 
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De sfeermaker
De sfeermaker speelt maximaal de helft 
van alle wedstrijden. Vaak wordt over deze 
speler gezegd; ‘da’s een goeie om er bij te 
hebben’. Je weet als ze dat over je zeggen,  
je er voornamelijk bij bent om de bank 
warm te houden. Men verwacht iedere 
week wel een nieuwe mop van je. Voordat 
het  eindsignaal klinkt is de sfeermaker al 
onderweg naar de kantine om een bladje 
bier te halen. Maar onderschat deze speler 
niet, hij is onmisbaar in ieder elftal.

De vedette
De vedette is vaak de aanvoerder. Heeft 
op een hoger niveau gevoetbald dan zijn 
medespelers, maar is inmiddels wel een 
paar kilo’tjes te zwaar geworden. Denkt 
echter nog altijd het verschil te kunnen 
maken. De vedette coacht overmatig veel, 
vaak onzinnige dingen als ‘lopende’ of ‘hij 
niet’. Daarnaast loopt de vedette continu 
met de scheids te ouwehoeren, waardoor 
hij vaak uit positie gaat lopen tot ergernis 
van medespelers. Desalniettemin kan de 
vedette wedstrijden nog altijd beslissen. 

De haas
Zoals de naam doet vermoeden moet 
deze speler het voornamelijk hebben 
van zijn snelheid. Geen ingewikkelde 
passeerbeweging, maar gewoon een 
balletje diep en rennen maar. Als deze 
speler niet oplet rent hij dwars door de 
reclameborden heen. Verdedigen is aan 
hem niet besteed. Zijn voorzetten worden 
vaak ‘blind’ gegeven en af en toe raakt hij 
de bal zo dat het direct een goal is, tot eigen 
verbazing. Hier kan hij dan weer 3 maanden 
op teren.

De waterzakdrager
De waterzakdrager is onmisbaar in ieder 
elftal. Hij zorgt ervoor dat er wonderwater 
in de waterzak terecht komt. De 
waterzakdrager heeft vaak geen medische 
achtergrond, maar zodra hij het sponsje 
met water pakt genezen alle kwaaltjes. 
Ongelofelijk hoe hij dit voor elkaar krijgt. 
Zelf is de waterzakdrager al op jongere 
leeftijd ernstig geblesseerd geraakt en heeft 
geen zin meer in de wekelijkse pijntjes. Wat 
hij echter niet kan missen is de 3e helft en 
de uitjes. Dan zit er nog maar één ding op, 
waterzak dragen!

Mogelijk zijn er binnen jouw team wel meer 
type spelers te vinden. Een oproep aan de 
supporters; herken je bovenstaande types? 
Wellicht ga je voetbal wel op een andere 
manier bekijken. Uiteindelijk heeft iedere 
speler z’n eigen kwaliteiten. Als je die van 
elkaar kan herkennen, zul je als team beter 
gaan presteren. Blijf wie je bent en houd 
je eigen identiteit als speler, dat is wat het 
voetbal zo mooi maakt. Succes met de start 
van de competitie.

Groet,
Pegel
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VERANDER
MANAGEMENT

Verandering is soms moeilijk maar vaak 
ook leuk. Wie een opleiding richting 
bedrijfskunde volgt zal er niet onderuit 
komen om eindeloos boeken te lezen 
over change management. Vaak is vooral 
het begin van veranderingen moeilijk. Dit 
wordt dan door met name Nederlanders 
maar zeker ook door Vessemnaren geuit 
als: “Het is kut” of “Wie bedenkt dit”. 

Ook bij mij op het werk is dit vaak een hot 
topic. Ik mag mensen die in staalbedrijven 
werken leren omgaan met een nieuw 
ERP systeem (lees computerprogramma) 
Als je daarbij bedenkt dat je aan mensen 
zoals Kees of Louis moet uitleggen op 
welk knopje ze moeten drukken dan is de 
eerste reactie altijd dat het niets is, dat 
het veel te omslachtig is en dat het in het 
oude systeem veel beter was. Gelukkig 
ziet vaak de projectleider, bijv. Leon, er 
wel het nut van in en dringt aan bij de 
overige staalmedewerkers om toch maar 
dat knopje op die manier in te drukken. 
Een jaartje later wordt Louis er hartelijk om 
uitgelachen omdat hij toen niet wist hoe hij 
met dat ene knopje om moest gaan, want 
dat is toch zo simpel.

Verandering bij de voetbalclub gaat vaak 
hetzelfde, vaak met succes maar soms 

ook niet. Denk aan de Roger Schmidt van 
PSV die veel veranderingen doorvoert in 
zijn elftal in de verschillende wedstrijden 
maar ook nog eens tijdens een wedstrijd. 
Deze veranderingen worden niet altijd 
gewaardeerd door de spelers waarbij de 
ene speler nog gecorrigeerd wordt door 
de projectleider om toch maar gewoon 
alles te accepteren. De andere wordt door 
de manager op het vliegtuig naar Genua 
gezet omdat hij niet om kan gaan met 
veranderingen. Probleem is alleen dat als 
de veranderingen na een jaar nog geen 
bevredigend resultaat geven, wat bij Louis 
duidelijk wel het geval was, dan wordt het 
tijd om je verlies te pakken en het anders te 
gaan doen.

In onze plaatselijke v.v. kan ik ook een 
voorbeeld van een verandering noemen 
die niet volgens de verwachting, of in ieder 
geval zoals gehoopt is afgelopen. Zo werd 
jaren terug op elke donderdagavond zo 
tegen een uur of 9 in de kantine een bord, 
gesponsord door Becx, voorzien van de 
juiste nummertjes door Peer Schoen. Elke 
donderdag hetzelfde ritueel: Hij kwam 
binnen	 pakte	 eerst	 een	 bakje	 koffie,	 ging	
even klagen over resultaten van ‘t eerste  
tegen degene die toevallig binnen zat, liep 
nog even door naar de stamtafel om daar 
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wat aanspraak te hebben en ging dan aan 
de gang. Uit de  bestuurskamer pakte hij 
zijn plastic bak waar keurig netjes allemaal 
vakjes in zaten. Elk vakje had magneetjes 
met een eigen nummertje en er zaten nog 
wat bredere magneetjes bij waar namen op 
stonden als ‘t Groenewoud, v.v. Stratum 
of v.v. Dees. Clubs uit die tijd die jaren 
daarvoor nog in dezelfde competitie als 
Vessem speelden maar op dat moment niet 
nodig waren omdat ze niet meer bestonden 
of een klasse lager voetbalden.

Peer liep dan naar het scorebord,zette daar 
alle uitslagen van ‘t urste op, de stand van 
‘t urste en zeker niet te vergeten de stand 
om de interne periode. Dat elke zondag 
al die cijfertjes en clubs door de grappige 
supporters weer door elkaar werden 
gehangen zodat Vessem toch eerste stond 
deerde Peer niet. De week erop was hij er 
weer om alles te fatsoeneren.

Totdat.... het digitale tijdperk zijn intrede 
maakte en we het een goed idee vonden 
om de uitslagen die toch op de site ingevuld 
werden ook op een tv scherm in de kantine 
voorbij te laten komen. Evenals de stand, 
teamfoto’s, sponsors en uitslagen van de 
lagere elftallen. Zo gezegd zo gedaan, dit 
werd gemaakt en als er iemand in de kantine 
was die wist hoe het werkte kwam er de 
hele dag alle gewenste informatie voorbij. 
Het bord van Becx ging mee met het ouw 
ijzer, Peer bleef nog af en toe komen maar 
dat was ook voor hem wat onwennig. Nu 
jaren later hangt de tv er nog steeds maar 
staan er geen uitslagen meer op. Het was 

toch wat teveel werk om alle uitslagen van 
alle wedstrijden van alle elftallen elke week 
in te voeren. Er bleef een klein tv-tje in de 
hoek over waar de sponsors op voorbij 
komen en de rest was verleden tijd. Maar 
het goede oude vertrouwde uitslagenbord 
kwam ook nooit meer terug. Een op het 
eerste oog leuke verandering maar tijdig 
ingezien door bestuur en webmaster om 
het idee verder in de prullenbak te gooien.

Waarom deze oude koe (ik bedoel niet jou 
Peer, het gaat om het gezegde) dan uit de 
sloot halen? Nou, het kwam ineens bij mij 
naar boven aan het begin van het seizoen. 
Een soort van Dejavú. Het is achteraf 
jammer dat het (ietswat ouderwetse) 
bord weg moest en dat we die fout niet 
nogmaals moesten maken.

Terug naar het heden. Sinds 
mensenheugenis staat er voor de lagere 
elftallen elke donderdagavond een trainer 
klaar. Ik zou niet eens weten hoe lang al 
precies maar in iedersgeval zolang als ik bij 
de lagere elftallen speel. Ik heb van horen 
zeggen van mensen die vroeger in een 
lager elftal speelden dat ze het ook niet 
weten omdat hij er toen ook al vanaf het 
begin altijd bij was. De voetbalclub bestaat 

Voetnoot: De genoemde personages zijn fictieve mensen die toevallig ook bij een staalbedrijf 
hadden kunnen werken en zijn enkel verzonnen ter duiding van het verhaal.
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zo’n 86 jaar dus je zou haast zeggen dat hij 
het al zo’n 86 jaar doet. Elke week liggen de 
hesjes weer uitgehangen klaar en één keer 
in de paar weken zijn ze netjes uitgewassen. 
Ze worden apart gehouden van de andere 
spullen omdat er zuinig mee gedaan wordt. 
De veldjes staan vaak al klaar voordat de 
eerste speler omgekleed is en op een nette 
toon wordt vaak gevraagd of iemand de 
volgende keer wel op tijd wil komen. Oké 
dat van die nette toon lieg ik misschien 
maar het is dan tenminste wel duidelijk. Tot 
voor kort vulde hij indien nodig altijd nog 
het team aan wat in de minderheid was 
waardoor hij  met recht kan zeggen dat hij 
van heel de geschiedenis van v.v. Vessem 
het oudste actieve (daar tel ik de walking 
football voor het gemak even niet bij mee) 
lid is wat er ooit is geweest. Rennen werd 
er niet meer gedaan maar kopsterk was hij 
nog altijd.

Elke week stond hetzelfde op het 
programma, een partijtje van ongeveer 
een uur. Als het tijd was gaf hij aan dat 
het	 ‘de	winnende	 goal’	 was	 en	 na	 afloop	
van het trainen verzamelde hij de hesjes 
weer, zorgde dat alles weer netjes in het 
ballenhok lag en sloot de kleedkamers 
zodra hij erop had toegezien dat iedereen 
alles netjes schoon had achtergelaten.

Tot, Corona om de hoek kwam kijken. Dat 
was in de tijd dat er wel getraind mocht 
worden maar dan wel op afstand (minimaal 
1,5 meter) en eigenlijk ook in groepjes 
van  maximaal 2 personen. Partijtje was 
uit den boze laat staan dat er op zondag 
wedstrijden mochten worden gespeeld. 
Nadat diverse spelers van de lagere 
elftallen de weegschaal elke week meer 

punten zag weggeven kwam het idee om 
op de zondagochtend maar wat te gaan 
voetballen. Het hoeft geen conditietraining 
te zijn, partijtje ging ook niet maar al was 
het maar een beetje rondspelen van de bal, 
misschien een oefeningetje hier en daar 
en dan naderhand op afstand misschien 
nog een pilsje drinken van een inmiddels 
lauw geworden kratje wat vooraf al 
meegenomen was.

En zo werd het elke week een beetje 
drukker op zondag. Een man of 6, dan 
waren er 10 en op zijn top een man of 14. 
Dirk, de leider van Vessem 3 kon ook niet 
meer al zijn energie kwijt met het trainen 
van de jeugd, dus ook hij kwam steeds 
vaker op zondagochtend om een leuke 
training met wat oefeningen uit te zetten, 
uiteraard nog altijd zonder partijtjes. 
Of ja, we hielden netjes afstand van de 
tegenstander zullen we maar zeggen.

Toen de trainingen van het nieuwe seizoen 
weer begonnen en alles weer ongeveer 
normaal leek te zijn was eigenlijk iedereen 
wel blij met het doen van wat oefeningen 
in plaats van een uur lang één partijtje. De 
één vond het goed dat hij ook eens in de 
buurt van een goal kwam bij het afwerken 
, want dat gebeurde anders nooit in een 
wedstrijd. De ander leerde voor het eerst in 
zijn leven wat het kaatsen van een bal was 
en een wat ouder lid had altijd moeite om 
een uur lang partij vol te houden dus vond 
het wel lekker om het eerste half uur in 
eigen tempo wat rond te spelen.

Zo gezegd zo gedaan, dus is sindsdien de 
training van de lagere elftallen veranderd 
van een uur lang partijtje naar wat pass 
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oefeningen, wat afwerken op goal en dan 
een half uur een fanatiek partijtje. Dirk is 
ondertussen wel afgehaakt want nu dat 
de jeugd weer vol aan de gang is vond hij 
5 dagen op het voetbalveld wel genoeg.  
Omdat ik toch wekelijks met de JO8 en JO10 
wat oefeningen moest verzinnen kon ik 
hetzelfde ook wel op donderdag uitzetten 
want die zitten immers op hetzelfde niveau.

We kunnen dus spreken van een 
verandering die langzaam is ingezet en 
beetje bij beetje gewoon is geworden. Af 
en toe komt er een nieuweling van bijv 
de 35+ eerst even mopperen waarom er 
geen uur een partijtje wordt gedaan maar 
uiteindelijk zijn ook zij om. Tot dusver 
kunnen we dit project beschouwen als 
succesvol. 

Maar een verandering brengt ook vaak 
vervelende of emotionele zaken met zich 
mee. Verandering betekent in dit geval 
namelijk ook dat er aan de andere kant een 
stukje nostalgie verloren gaat. Want waar is 
die ene trainer gebleven die elke donderdag 
om	19:30	uur	richting	het	sportpark	fietste	
om alles klaar te zetten voor de lagere 
elftallen. Die trainer die eigenlijk vroeger 
ook wel oefeningen wilde uitzetten maar 
niemand die mee wilde werken. Die trainer 
die de hesjes netjes uitgewassen terughing 
op het zoldertje boven de kleedkamers.

Gelukkig, een beetje is hij er nog wel. 
Want loslaten dat gaat hem nooit lukken. 
Regelmatig komt hij op donderdagavond 
naar het achterste veld gelopen. “HE! ik ga 
niet elke week die hesjes voor jou halen. 
Daar moet je zelf aan denken!”, “Heb je 
onderhand al een sleutel of heb je dat 

nog niet geregeld of moet je die van mij 
nog hebben?” “Heb je wel genoeg ballen, 
anders moet je dat bij het bestuur aangeven 
want die selectie pakt ‘t gelijk weg.” of 
“Heb je die hesjes wel uitgehangen anders 
zit er volgende week schimmel op....”

Nee, zijn sleutel overnemen is het laatste 
wat ik zou willen binnen onze voetbalclub. 
Maar ik wil deze trainer wel via deze weg 
heel erg bedanken namens alle spelers 
van de lagere elftallen van de laatste 50 
jaar voor het zijn van onze trainer. Ik kan 
nu zeggen, we gaan je niet vergeten maar 
eigenlijk weten we allemaal maar al te goed 
dat je ook komende donderdag toch weer 
gewoon op de Lille bent om even aan te 
geven hoe het wel had gemoeten.

Adje bedankt! Maar ga alsjeblieft niet net 
als dat scorebord met het ouw ijzer mee. 
Wie weet verlangt iedereen binnenkort 
alweer terug naar die goede ouwe tijd 
zonder al die moeilijke oefeningen

Rudolf
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AUTOBEDRIJF VAN DOORMAAL
ALLES VOOR U EN UW AUTO ONDER ÉÉN DAK!

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

• Werkplaats
• Tankstation

• APK keuringen
• Quick-bandenservice
• Wasserette
• Transport

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

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

w w w . V A N D O O R M A A L . c O M
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baro-lux
sportprijzen, bekers, vaantjes, 
trofeeën, medailles e.d.
Zéér concurrerende prijzen

Bart Rombouts
Bloxstraat 19 - Eersel (t.o. de sporthal)
Bel voor een afspraak en prijsopgave 0497-516120

M E T A A L H A N D E L
S L O O P W E R K E N

Hoogeindseweg 21 013-5142657
06-54272650

Oostelbeers
✆
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DE TWITTERGENERATIE

Als ik denk aan Twitter kom ik na het 
blauwe vogeltje ‘Larry’ en het plaatsen 
van een tweet al vrij snel uit bij het 
account van onze plaatselijke VV. Wellicht 
voor velen een primeur, maar het brein 
achter dit account is onze eigen Loeierke 
redacteur Gijs Leermakers. Op basis van 
de aanmaakdatum van Gijs’ zijn privé 
account, wordt zijn reden van toetreden 
tot de Twitter-community vrij snel duidelijk. 
Tijdens het WK voetbal in 2010 tweette 
Nederlandse pornoactrice Bobbi Eden dat 
als Nederland het wereldkampioenschap 
zou winnen, ze haar followers orale seks 
zou geven. Ondanks dat Nederland de 
finale	verloor	was	het	online	platform	vele	
volgers rijker. En zo geschiedde. 

Sinds Gijs zijn aantreden is ons VV 
Vessem Twitter-account zelden zo 
goed vertegenwoordigd geweest. Dat 

resulteerde mede in een explosief gestegen 
netto omzet voor het beursgenoteerde 
Twitter Inc. in 2018 en 2019. Coronaseizoen 
2020 werd vanzelfsprekend een minder 
jaar, alhoewel Gijs niet heeft stilgezeten. 
Moeiteloos switchend tussen zijn privé en 
voetbalaccount brengt hij zijn fans – als 
parttime	influencer	–	op	de	hoogte	van	de	
dagelijkse belevenissen. Zo ook afgelopen 
week, waarbij hij na een avondje wokken 
in Biest-Houtakker de volgende dag het 
Geberit-logo van zijn toiletpot wegvaagde. 

Daarnaast passeren ook de gevonden 
postduif bij zijn ouders en de IT-problemen 
met de KPN-box de revue, om een inkijkje te 
geven in de uiteenlopende gebeurtenissen. 
Verder wordt ook de veelal kritische blik op 
voetbalwedstrijden en sportevenementen 
niet buiten de beschouwing gelaten, waarbij 
hij samen met zijn twitter-kompanen Geert 
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van Aaken en Eric Jansen (Wintelre) de 
dialoog aangaat. Lekker horizontaal thuis 
op het bankie om vervolgens anoniem met 
gestrekt been een willekeurige discussie 
in te gaan. Heerlijk. In de linkerhand de 
afstandsbediening, in de rechterhand 
de smartphone en een koude pint op de 
salontafel.

Ook belangrijke jaarlijkse aangelegenheden 
worden niet overgeslagen, zo ook d.d. 5 
oktober. Zo sympathiek als Gijs is feliciteert 
hij ieder jaar naast Rolf Liebregts ook 
zichzelf via de VV Vessem-twitterpagina. 
“Wij van WC-Eend adviseren: WC-Eend”. 
Wellicht om zijn bereik te vergroten, gezien 
de 230 followers van Gijs versus de 436 
van onze club. Geef hem eens ongelijk: 
Twee eervolle vermeldingen op de website 
van de voetbalvereniging en daarnaast 
zijn al zijn vrouwelijke volgers weer op de 
hoogte. De vraag is echter hoe lang hij zijn 
levensjaar nog openbaar blijft verkondigen. 
#durftevragen 

Al met al moeten we onze volledig 
ingeburgerde Gijs zeker een compliment 
geven voor het feit dat hij zich – ondanks 
zijn	 afkomst	 uit	 het	 onherbergzame	
Wintelre – digitaal heeft doorontwikkeld 
tot lokale “Twitterkoning” (aldus Gijs 
zelf). Ook moet de Twittergeneratie 
wat meer gewaardeerd en gekoesterd 
worden, gezien de huidige staat van 
het met uitsterven bedreigde ras. De 
Twittergeneratie kan gekenmerkt worden 
als een relatief kleine  welbespraakte groep 
mannen, geboren tussen 1975 en 1985, 
bevangen door het nieuws van de dag, 
oordelend doch rechtvaardig en het liefst 
reagerend op een veilige afstand. Laten we 
deze bijzondere generatie in stand houden 
door ook een account aan te maken en zo 
nu en dan eens een tweetje te liken. Zo 
wordt Twitter geen Hyves of MSN. Leve de 
Twitterkoning!

Frans
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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 en vriendinnen? 

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

Wat is de naam van je school?
In welke groep zit je?
Favoriete les?
Wie vind je het leukste meisje van jouw 
klas?
Wie zou je het allerliefst ontmoeten, en 
waarom?
Wat is je favoriete dier?
Eet het liefste?

Profieltje van

Willem Blox
15-aug-13
Veldhoven
Ted Blox
Kristel Blox-Goossens
2 broertjes, Thijs en Daan
Dex, Dries, Levi, Jens, Gust, Niels

JO9-2
Liefst spits;-)
Kevin en papa
Nog niet, gaat hopelijk snel gebeuren
Ja. 
PSV
Frankie de Jong
Vessem/DEES
Dex en Thym

Sint Lambertus
Groep 5
Lezen
Myrthe

Frankie de Jong omdat ie mij zieke trucs 
kan leren
Schildpad
Bij oma

Willem Blox
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Eet niet graag?
Wat zou je ‘t liefst veranderd zien bij de 
voetbalclub?  

Wat is je favoriete muziek?
Wat zijn je hobby’s naast voetbal?  
Wat is je favoriete website?
Leukste tv-programma?
Domste programma?
Waar ga je het liefste op vakantie en 
waarom? 

Hoe lang kijk je TV per dag?
Hoe laat ga je ‘s avond naar bed?
Hoeveel zakgeld krijg je per week?

Wat is je allerliefste wens?
Welk beroep wil je later uitoefenen?
Waaraan heb je een hekel?
Wat is jouw favoriete computer spelletje?
Denk je dat jullie pap ooit Prins Carnaval 
zal worden?

Denk je dat je een betere voetballer dan 
papa wordt?
Wat vind je ervan dat DEES en VV Vessem 
met de jeugdteams samen zijn?

Als je moet kiezen
 : intelligente lockdown of school
 : doelpunt maken of winnen
 : kermis of carnaval
 : binnen of buiten spelen

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

Wat vind je het leukste voetbaltrucje?
Hoe ben je de Corona tijd doorgekomen?
Wat vind je van ’t Loeierke en wat zou er 
beter kunnen? 
Wat wil je verder nog kwijt?

Rode kool
Een trampoline 

Ik ga zwemmen van Mart Hoogkamer
Gamen en Jong Nederland
Youtube
The Masked Singer
Series die papa en mama kijken
Naar de camping. Lekker met vriendjes spelen

Veel te lang volgens papa en mama
19:30 uur
Wat is zakgeld?

Dat corona voor altijd weg gaat
Dierenverzorger
Pesten en verliezen met voetballen
Roblox
Nee

Ja, niet zo moeilijk

Heel leuk!

School
Doelpunt maken
Carnaval
Binnen

Toen	papa	in	een	filmpje	kuste	met	een	
jongen!

Hooghouden
Veel gamen 
Leuk, misschien een grappig plaatje op de 
voorkant
-
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René Willems
Predikant 8

Electrotechniek 5512 BW Vessem

Tel. 06-12648872

   Electrotechnische installaties, 

   datainstallaties en verlichting.

r.willemselectro@kpnplanet.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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PRIKBORD

31 OKTOBER

SUPER SUNDAY

VRIJDAG 15 OKTOBER
MEIDENAVOND

18:30 uur - 19:30 uur

ELKE LAATSTE DONDERDAG 
VAN DE MAAND 

HAPJES VAN VALERIE!!
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Oh, volgend 

seizoen weer een 

5e in Vessem?

Ja, tis niet te 
doen zo met al die

reserves in ‘t 
3e en 4e!





40 jaar

25 jaar

Jubilarissen


