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Het	 hing	 al	 even	 in	 de	 lucht,	 maar	
Willem	 II	 is	 inmiddels	 officieel	 schuldig	
bevonden	 aan	 matchfixing.	 Beter	
gezegd,	 oud	 speler	 Ibrahim	 Kargbo	 is	
schuldig	 bevonden	 aan	 matchfixing	 op	
het	moment	dat	hij	speelde	voor	Willem	
II.	 Er	 wordt	 volop	 gespeculeerd	 dat	
naast	 Kargbo,	 ook	 oud	 keeper	 Maikel	
Aerts	betrokken	was.	Wachten	 is	op	de	
schuldbekentenis	van	Daan	Soetens	over	
zijn	 dubieuze	 rol	 in	 de	 geflatteerd	 met	
22-3	verloren	wedstrijd	SVSOS	2	–	Vessem	
3	 een	 jaar	 of	 12	 geleden,	 waardoor	
de	 strijd	 om	 het	 kampioenschap	
onverwachte	 wendingen	 aannam.	
Omdat	dit	 akkefietje	 inmiddels	 verjaard	
is	hoeft	Daan,	net	als	Willem	II	niet	voor	
een	schorsing	te	vrezen.

Ten	tijde	van	carnaval	daalde	ik	even	van	
de	roze	wolk	(ontstaan	door	de	geboorte	
van	 onze	 Romee)	 af	 	 naar	 de	 realiteit	
en	 besloot	 me	 bij	 café	 Van	 de	 Ven	 te	
mengen	met	dorpsgenoten	die	al	voor	de	
derde	 dag	 in	 collectieve	 dronkenschap	
verkeerden.	 Ondanks	 de	 afwezigheid	
van	 gevestigde	 carnavalsgroepen	 als	

De	Vattabieren	en	De	Zuipkalver	viel	me	
wederom	op	 dat	 de	 kwaliteit	 van	 onze	
optocht	al	 jarenlang	zeer	hoog	 is.	Waar	
verder	 niemand	 acht	 op	 leek	 te	 slaan,	
is	 het	 feit	 dat	 de	 raad	 van	 elf	met	 een	
blauw/	 witte	 sjaal	 op	 de	 wagen	 stond.	
Ik	 weet	 niet	 wie	 er	 voorzitter	 van	 de	
carnavalsvereniging	 is,	maar	deze	moet	
ingrijpen.	Voor	mijn	part	schaft	hij	elf	VV	
Vessem	sjaals	aan	à	€12,50	p/stuk.	Ik	kan	
me	 zelfs	 voorstellen	 dat	 commercieel	
directeur	van	de	voetbalclub	L.	 van	der	
Heijden	 de	 actie	 11	 halen,	 10	 betalen	
opzet	 om	 uitkomst	 te	 bieden.	 Gelukkig	
stonden Prins RoyaL en adjudant 
Latenzo de scepter te zwaaien in een 
gepaste	 groen/witte	 sjaal.	 Hoe	 deze	
twee	 heren	 carnaval	 hebben	 beleefd,	
lees	je	verderop	in	dit	Loeierke.	Ruud	van	
Aaken	en	Hans	Couwenberg	zochten	de	
twee	namelijk	op	om	terug	te	blikken.

Aan	 de	 journalistieke	 kwaliteiten	 van	
Johan	van	Riet	hebben	we	bij	’t	Loeierke	
nooit	 getwijfeld.	 Toch	 mag	 worden	
opgemerkt,	 dat	 zowel	 zijn	 kwalitatieve	
als	kwantitatieve	input	een	vlucht	heeft	
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genomen sinds hij in de inspirerende 
omgeving	 van	 het	 hemelrijk	 is	 komen	
wonen.	 	 Zo	 ging	 hij	 op	 bezoek	 bij	 voor	
velen	 nog	 onbekende	 fysiotherapeut	
Jorden	 Oerlemans	 en	 daarnaast	 schrijft	
hij	in	zijn	column	over	de	wet	van	ritme.	Ik	
heb	 altijd	 gedacht	 dat	 ‘kedeng	 –	 kedeng’	
het enige ritme is waar Johan weet van 
heeft,	maar	niets	is	minder	waar!	Het	zingt	
al	 enkele	 jaren	 rond,	 maar	 nu	 speculeert	
Rob	 de	 Koning	 openlijk	 over	 het	 zetten	
van	 ‘een	 stapje	 lager’	 op	 voetbalgebied.	
Dit	voornemen	is		met	name	toe	te	juichen,	
omdat	Rob	dan	voor	zijn	wetenschappelijk	
hamburgeronderzoek	nog	eens	op	andere	
sportparken	 komt.	 Zolang	 hij	 tegen	
tweede	 elftallen	 speelt	 komt	 hij	 niet	 op	
sportparken	 van	 pakweg	 Reusel,	 Bladel,	
Oirschot	en	Eersel.	Het	voornemen	om	een	
extra	lager	elftal	op	te	richten,	met	daarbij	
behorend een anders opgezette training 
dan	 alleen	 partijspel	 en	 wellicht	 op	 een	
minder	 ongeschikte	 tijd	 dan	 21:00	 klinkt	
interessant.	Wie	 dit	 ook	 als	muziek	 in	 de	
oren	moet	klinken,	is	vriend	van	’t	Loeierke	
Gijs	Leermakers.	Jarenlang	hikt	hij	al	tegen	
de	 overstap	 van	 DEES	 naar	 Vessem	 aan.	
Om	 de	 overgang	 als	 actief	 voetballer	 te	
versoepelen,	is	hij	reeds	in	dienst	getreden	
als	jeugdtrainer	van	onze	vereniging.	Meer	
hierover	in	zijn	ingezonden	stuk	op	pagina	
31.

Het	 jeugdprofieltje	 komt	 van	 Luuk	
Adriaans.	 Wie	 weet	 is	 het	 lied	 ‘ik	 spring	
voor	Luuk’,	vroeger	gericht	aan	Luc	Nilis	en	
tegenwoordig	 gericht	 aan	 Luuk	 de	 Jong,	
over	enkele	jaren	voor	hem	te	horen	vanaf	
de	tribunes	van	het	Philips	Stadion.	De	‘30	
vragen	aan’	zijn	gesteld	aan	de	mysterieuze	
Michel	de	Geus.

De	voorspelpoule	voor	Vessem	1	draait	op	
volle	toeren.	Peter	Schoenmakers	gaat	aan	
de	leiding	in	dit	klassement.	Wellicht	wordt	
de	mogelijkheid	om	te	voorspellen	volgend	
seizoen	 doorgezet,	 hopelijk	 kunnen	 we	
het	deelnemersaantal	dan	opvijzelen.	Het	
duurt	 misschien	 nog	 even,	 maar	 ook	 het	
EK	 met	 bijbehorende	 Loeierke	 EK-poule	
komt	 er	weer	 aan.	 Zorg	 dat	 je	 de	 laatste	
wedstrijd	en	bij	Forza	Vessem	€	5,-	zakgeld	
meekrijgt	die	 je	nodig	hebt	om	te	kunnen	
deelnemen.	Zeker	nu	het	Nederlands	elftal	
niet	deelneemt	aan	het	EK,	is	deze	Loeierke	
EK-poule	 de	 ultieme	manier	 om	 nog	 wat	
spanning	aan	het	EK	te	ervaren.

Veel	leesplezier	gewenst,

Geert
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VAN HET BESTUUR
VV	Vessem	was	samen	met	Dees		uit		Wintelre	
aangewezen	als	club	van	de	maand	februari	
bij	 de	 site	 amateurvoetbalEindhoven.
nl.	 	 Dankzij	 deze	 nominatie	 waren	 beide	
verenigingen uitgenodigd om de wedstrijd 
FC	Eindhoven-	Telstar	bij	te	wonen.	Samen	
met	 Dees	 waren	 we	 met	 270	 leden	 en	
vrijwilligers	afgereisd	naar	het	Jan	Louwers	
stadion,	 waar	 het	 ondanks	 de	 kou	 toch	
een	leuke	en	gezellige	avond	is	geworden.	
Ik	had	net	voor	de	start	van	de	wedstrijd	
toch	 even	 een	 kippenvel	 momentje.	
Jeugdspelers	 van	 Vessem	 samen	 met	 de	
spelers	van	FC	Eindhoven	het	veld	op	zien	
lopen	deed	me	toch	wel	wat.	Het	was	een	
mooi	moment	voor	mij	maar	zeker	voor	de	
spelers	 van	 Vessem,	 die	 ondanks	 de	 kou	
toch	trots	het	veld	op	liepen	in	hun	groen	
witte	shirt.

In	 januari	 en	 februari	 zijn	 er	 leuke	
activiteiten	 georganiseerd	 in	 de	 kantine.	
Zo werd op 22 januari samen met de 
korfbalvereniging	 de	 vrijwilligersavond	
georganiseerd.	Deze	avond	wordt	jaarlijks	
georganiseerd om iedereen die iets 
gedaan	 heeft	 voor	 de	 club	 te	 bedanken.	
Hier	hebben	we	ook	de	vernieuwingen	aan	
de	 kantine	 gepresenteerd.	 Emy	 Liebregts	
heeft	 een	 schitterend	 ontwerp	 gemaakt	
voor	 de	 aanpassing	 aan	 de	 kantine.	 We	
zullen	 met	 de	 aanpassing	 direct	 na	 het	
einde	 van	 de	 competitie	 starten.	 En	
dan	 was	 er	 natuurlijk	 hoog	 bezoek	 op	
carnavalsdinsdag.	 Prins	 Royal,	 adjudant	

Latenzo	en	hun	gevolg	deden	onze	kantine	
aan.	Het	was	weer	een	gezellige	en	drukke	
middag	met	een	mooi	opgezette	kwis	en	
een	wel	zeer	speciale	mysterieuze	gast.	Ik	
kan	wel	zeggen,	een	gast	die	echt	niemand	
kende.	 Uiteindelijk	 voelde	 ook	 deze	 gast	
zich	 thuis	 in	 de	 kantine	 van	 de	 groen	
witten.	

Vanwege	 het	 zeer	 slechte	 weer	 werden	
veel	trainingen	en	wedstrijden	afgelast.	Dit	
is	 jammer,	maar	we	kunnen	er	helaas	niet	
aan	ontkomen	om	bij	zeer	slecht	weer	de	
trainingen	af	te	moeten	gelasten.	Ik	word	
regelmatig	 aangesproken	 door	 gedreven	
spelers	 en	 ouders	 die	 toch	 graag	 zouden	
willen	 trainen,	 maar	 we	 moeten	 wel	 de	
kwaliteit	 	 en	 gesteldheid	 van	 het	 veld	
in	 acht	 nemen.	 Nu	 maar	 hopen	 dat	 het	
eindelijk	gedaan	is	met	de	regen	zodat	we	
weer	volop	kunnen	trainen.

 

Tot	ziens	op	de	Lille!

Hans van der Linden
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V E E V E R V O E R  e n
V E E H A N D E L

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

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

BOUWBEDRIJF
LOUWERS B.V.
OOSTELBEERS

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

harrie soetens
KWALITEIT IN STUCWERK

KUILENHURK 27B 5512 CA  VESSEM
TELEFOON 0497-591834
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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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Het	 is	 een	 regenachtige	woensdagavond,	
en	 de	 carnaval	 hebben	 we	 alweer	 bijna	
een	maandje	 achter	 ons	 gelaten.	 Kortom	
de hoogste tijd om af te reizen naar het 
Groenewoud	om	te	evalueren	bij	inmiddels	
ex	 prins	 Royal	 en	 zijn	 adjudant	 Latenzo.	
Roy	 had	 altijd	 al	 eens	 gehoopt	 gevraagd	
te	 worden	 om	 prins	 van	 struifdonk	 te	
worden.	Zoals	menig	Vessemnaar	daar	op	

hoopt	 volgens	 hem.	 Zo	meent	 hij	 ook	 te	
weten	dat	mede	redactielid	TH.	de	Bie	hier	
wel	voor	open	zou	staan.

Hij	 hoefde	 er	 dan	 ook	 niet	 lang	 over	 na	
te	denken	of	dat	hij	het	zou	doen	toen	hij	
gevraagd	werd,	en	wist	toen	ook	meteen	
dat	Bart	zijn	adjudant	moest	worden.	Over	
dit	 aanbod	 hoefde	 Bart	 ook	 niet	 lang	 na	

Terugblik op de
Carnaval

       Met prins Royal en adjudant Latenzo
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te	 denken,	 en	 het	 was	 zo	 in	 kannen	 en	
kruiken.	Ze	moesten	het	natuurlijk	nog	wel	
even	voor	zich	houden	voor	het	zover	was,	
en	daar	hadden	ze	weinig	moeite	mee.	Al	
hadden	ze	tijdens	de	kerstwandeling	toch	
wel	een	beetje	idee	dat	ze	verdacht	werden	
gemaakt,	 al	 kon	 dit	 eigenlijk	 nergens	 op	
gebaseerd	 zijn.	 Bij	 de	 bekendmaking	 van	
de prins tijdens de 1e zittingsavond waar 
Roy	 overigens	 	 geen	 enkele	 spanning	
voelde	kwam	het	varkentje	van	de	omslag	
van	‘t	loeierke	voorbij,	dit	had	volgens	hem	
niks	 met	 zijn	 figuur	 te	 maken	 maar	 had	
betrekking	op	zijn	‘actieve	carrière	binnen	
‘t	loeierke	waarin	hij	in	3	jaar	tijd	maarliefst	
3	stukjes	had	geschreven.	De	vergadering	
bij hem thuis op een maandagavond is hem 
nog	het	meest	bijgebleven.	Dit	komt	vooral	
omdat	 Kees	 Henst	 de	 volgende	 ochtend	
om	 half	 9	 als	 laatste	 naar	 huis	 ging.	 Ook	
zijn	 adjudant	 heeft	 nog	 een	 verleden	 bij	
‘t	 loeierke	 gehad	 als	 schrijver	 voor	 de	
moppentrommel.

 

De 4 zittingsavonden zijn we zeer goed 
doorgekomen	 waarbij	 we	 ons	 geen	
moment	 verveelt	 hebben.	 Voor	 Roy	 was	
het moment van omhoogspringen tijdens 
de	bekendmaking	van	de	1e	zittingsavond	
ook	meteen	wel	een	beetje	het	hoogtepunt	
van	de	carnaval!	Bart	geeft	als	hoogtepunt	
aan	 de	 vrijdag	 met	 carnaval,	 een	 lange	
maar	mooie	dag!
 
Roy	 heeft	 zelf	 ook	 nog	 wel	 de	 ambitie	
om eens met de zittingsavonden mee 
te	 doen.	 Tijdens	 de	 after	 party	 van	 het	
carnavalsconcert,	 zijn	 er	 met	 het	 neefje	
van	 Bart	 (Jop)	 	 al	wat	 plannen	 gesmeed.	
Andere	hoogtepunten	van	de	carnaval	zijn	
natuurlijk	de		optocht	waarbij	het	mooi	om	
te zien was dat er weer een groep jonge 
wagenbouwers	(de	Lappurs)	is	opgestaan	
en	 ook	 over	 de	 inbreng	 van	 de	 groepen	
uit	 Casteren	 zijn	 ze	 zeer	 te	 spreken.	 Bart	
ziet	 zichzelf	 in	 de	 toekomst	 ook	 nog	wel	
eens	 mee	 lopen	 in	 de	 optocht	 met	 de	
schijnheilige	 hoek.	 Ook	 de	 dinsdag	 in	 de	
kantine	 was	 geniaal,	 al	 smaakte	 het	 bier	
‘s	ochtends	in	de	kantine	bij	de	prins	toch	
nog	niet	zo	goed	als	op	de	zondagavond.	
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Het	was	het	dit	 jaar	opvallend	druk	 in	de	
kantine	maar	dit	heeft	volgens	hun	niks	te	
maken	dat	zij	de	prins	en	adjudant	waren.	
Er	 is	 gewoon	 niks	 anders	 te	 doen	 op	
dinsdag.						

Op	de	vraag	aan	Bart	of	er	positieve	dingen	
waren	 aan	 prins	 Royal	 ten	 opzichte	 van	
prinsen	uit	het	verleden,	zegt	hij	wat	hij	met	
het	 uitkleden	 van	de	prins	 ook	 al	 gezegd	
had.	Er	 is	 in	de	 laatste	4	 jaar	geen	betere	
prins	 geweest,	 hij	 heeft	 de	 eigenschap	
om	 iedereen	 erbij	 te	 betrekken.	 Er	 zijn	
natuurlijk	 ook	mindere	 dingen	 vooral	 dat	
er	af	en	toe	een	luchtje	hing	in	de	buurt	van	
de	prins.	Hier	schijnen	ook	enkele	mensen	
van	het	bestuur	van	de	carnaval	over	mee	
te	 kunnen	 praten.	 Misschien	 is	 dit	 ook	
niet	 zo	 raar	 als	 je	 weet	 dat	 de	 prins	 na	
schatting	 tijdens	 de	 carnaval	 inclusief	 de	

zittingsavonden	zo’n	30	eieren	op	had.		De	
verwachtingen	van	de	carnaval	zijn	volledig	
uitgekomen	 geven	 ze	 aan,	 dit	 kwam	 ook	
vooral	om	dat	ze	van	te	voren	goed	op	de	
hoogte	waren	wat	 er	 allemaal	 bij	 hoorde	
doordat	Bart	al	wat	ervaring	had	en	hij	Roy	
er	 ook	 goed	 over	 had	 voorgelicht!	 Maar	
ook	 het	 bestuur	 heeft	 hier	 zeker	 aan	 bij	
gedragen,	het	zijn	allemaal	mensen	die	er	
veel	 tijd	 in	 steken	 en	 het	 is	 allemaal	 zeer	
goed	geregeld.	Er	is	ons	eigenlijk	niet	echt	
iets	 tegengevallen.	Maatregelen	om	deze				
‘zware	 dagen’	 door	 te	 komen	 hebben	
ze	 	 niet	 echt	 hoeven	 nemen,	 af	 een	 toe	
een	 vitamine	 pilletje	 en	 de	 laatste	 dagen	
na	 een	 tip	 van	Hans	 van	Diessen	wat	 isla	
voor	 de	 keel.	 Het	 scheelt	 ook	wel	 dat	 er	
iets	minder	 gedronken	werd	dan	 vroeger	
ten	 tijde	 van	 c.v.	 de	Mulkers	 toen	er	 nog	
tegen	de	klippen	omhoog	werd	gezopen,	
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en	er	na	de	optocht	al	30	pilskes	in	zaten.	
In	tegenstelling	tot	de	haring	op	woensdag	
waar	 Roy	 jicht	 van	 schijnt	 te	 krijgen,	 kon	
hij	 van	een	flesje	Underberg	dat	 	hij	deze	
carnaval	 door	 pena	 had	 ontdekt	 ook	wel	
genieten	maar	dan	wel	alleen	samen	met	
pena!	Alleen	begin	ik	er	niet	aan.	
 
	 Over	 de	 raad	 van	 11	 zijn	 ze	 ook	 wel	 te	
spreken,	ze	hebben	allemaal	op	hen	eigen	
manier	een	bijdrage	geleverd.	Al	zien	ze	er	
geen	toekomstige	prins	tussen	zitten.	

Wie er binnen de raad van 11 qua 
eigenschappen	 het	 meeste	 lijkt	 op	 een	
drukvat	 schijnt	 toch	 wel	 Han	Wouters	 te	
zijn.	

De	 leden	 van	 de	 raad	 van	 11	 zijn	 ook	
allemaal	 goed	 van	de	 gouden	 koekenpan	
afgebleven.	 Ik	 heb	 hem	 zelf	 een	 keer	
weggegeven	en	als	het	bier	dan	eenmaal	
binnen	is	vinden	ze	het	allemaal	wel	prima!	
Ze	zien	in	de	toekomst	Hein	de	laat	graag	
nog	een	keer	in	de	raad	voorbij	komen.	

Nu	de	carnaval		voorbij	is	hebben	ze	nog	een	
aantal	 verplichtingen	 zoals	 de	 potgrond	
actie,	 evalueren	 en	 het	 overtuigen	 van	
de	 nieuwe	 prins	 die	 er	 nu	 al	 slecht	 van	
schijnt	 te	 slapen.	 Dus	 dat	 belooft	 wat!																																																						
En	natuurlijk	het	lezen	van	het		’t	loeierke	
op	de	wc!

Alaaaaaaffff!

Ruud & Hans
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De dertig 
vragen aan:

Michel de Geus

1.	Naam	&	voornaam		 	 	 Michel	de	geus
2.	Adres	 	 	 	 	 Tholensestraat	159
3.	Geboorteplaats		 	 	 	 Den	Haag
4.	Burgerlijke	staat	 	 	 	 vrijgezel
5.	Leeftijd		 	 	 	 	 23
6.	Opleiding	 	 	 	 	 Vmbo	2
7.	Werk	 	 	 	 	 militair
8.	Hoe	wordt	je	ook	wel	genoemd?	 	 Dikke/vierkantje
9.	Huidig	elftal?	 	 	 	 geen
10.	Wat	zit	er	in	je	broodtrommel?	 	 eten
11.	Wat	bestel	je	in	de	snackbar?	 	 Broodje	kroket	met	een		
	 	 	 	 	 	 frikandel
12.	Saus	er	op	of	saus	ernaast?	 	 Erop	a.u.b.
13.	Hoe	ziet	de	ideale	vrouw	eruit?	 	 Blond	blank	kleiner	dan		
	 	 	 	 	 	 169cm	en	normaal	postuur
14.Aan	wie	of	wat	heb	je	een	enorme	
hekel?	 	 	 	 	 	 Hein	de	laat	
15.	Waar	krijg	je	een	kick	van?	 	 Dingen	opblazen/	
      Feyenoord
16.	Waarvan	niet?	 	 	 	 Hein	de	laat
17.	Seks	voor	de	wedstrijd?	 	 	 Ja	graag
18.	Hoe	denk	je	over	damesvoetbal?	 goed
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19.	Heb	je	al	veel	gescoord	voor	de	
senioren?	 	 	 	 	 Nee	1x	pas
20.	En	ook	in	het	goede	doel?	 	 Dat	is	twijfelbaar	
21.	Hoe	ziet	de	ideale	voetballer	eruit?	 In	een	Feyenoord	shirt
22.	Hoe	kan	onze	kantine	nog	verbeterd	
worden?	 	 	 	 	 Niet	heb	het	prima	naar		
      me zin gehad
23.	Speel	je	vaker	ooit	een	mysterieguest?	 Nee	dit	was	de	1ste	keer
24.	Had	je	het	gevoel	dat	ze	je	snel	zouden
raden?		 	 	 	 	 ja
25.Ben	je	er	blij	mee	dat	ze	dachten	dat	je	
Ruud	van	Rijen	was?	 	 	 	 Zou	het	niet	weten	die		
	 	 	 	 	 	 meneer	ken	ik	niet
26.	Wat	is	je	eerste	indruk	van	
v.v.	Vessem?	 	 	 	 	 prachtig	
27.	Heb	je	voldoende	bier	gekregen	als	
tegenprestatie	in	de	kantine?	 	 Jazeker	ken	me	niet	alles		
      meer herinneren 
28.	Wat	was	het	belangrijkste	nieuwsfeit	
van	afgelopen	week?		 	 	 Dat	ik	ga	
      parachutespringen 
29.	Waarom	schrijf	je	nooit	iets	in	het	
loeierke?	 	 	 	 	 Waarom	schrijven	jullie		
      nooit iets in de 
	 	 	 	 	 	 Scheveningse	Courant?
30.	Wat	had	je	nog	meer	kwijt	gewild?	 Hein	en	Marieke	bedankt		
	 	 	 	 	 	 voor	alles!!!
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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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Het	heeft	wat	kruim	gekost.	Het	was	een	
enorm	werk	om	alles	compleet	te	maken.	
Maar	uiteindelijk	is	het	gelukt,	al	waren	daar	
wel	alle	7	de	redactieleden	voor	nodig.	De	
omnipuzzel	stond	weer	in	het	dubbeldikke	
kerstnummer	 van	 het	 Loeierke	 en	 wat	
waren	we	trots	op	het	eindresultaat.

Op	 de	 laatste	 dag	 voor	 de	 deadline	
kregen	 we	 het	 papiertje	 waar	 we	 langer	
op	 zaten	 te	 wachten	 dan	 toch	 binnen.	
Jawel,	één	van	de	fanatiekste	kwissers	van	
Vessem	 had	 ook	 het	 antwoordformulier	
ingeleverd	 waarmee	 we	 op	 maarliefst	
4	 inschrijfformulieren	 binnen	 hadden.	
Ondanks	dit	enorm	lage	aantal	deelnemers	
hebben	 we	 toch	 hoop	 dat	 er	 veel	 leden	
toch	 hebben	 meegepuzzeld	 maar	 alleen	
het	formulier	niet	ingeverd	hebben	omdat	
ze	 denken	 toch	 geen	 kans	 te	maken.	 Dit	
laatste	vinden	we	ook	niet	gek	want	de	lat	

ligt	al	jaren	enorm	hoog.	Waar	Peer	Schoen	
alles	 uit	 parate	 kennis	 heeft	 moeten	
halen	 schakelen	Hans	 van	Diessen	 en	 Ed/
Lia	 de	 Koning	 alles	 in	wat	 ze	 kan	 helpen	
om	de	 100%	 score	 te	 halen.	 Ze	 rijden	 alle	
voetbalvelden	 af	 in	 de	 buurt,	 ze	 zoeken	
heel	internet	af	naar	de	juiste	antwoorden	
en	 hebben	 ondertussen	 elke	 foto	 op	 de	
site	van	v.v.	Vessem	al	3x	gezien.

Helaas	 zat	 er	 ook	 één	 foto	 tussen	welke	
nergens	op	een	site	stond,	welke	niet	terug	
te	vinden	was	door	een	rondje	kempen	te	
maken	en	welke	ook	nog	niet	in	de	kantine	
heeft	gehangen.	Dat	was	een	foto	waar	de	
Loeierke	 redactie	 van	vele	 jaren	 terug	op	
stond	 EN	 links	 onder	 in	 de	 hoek	 iemand	
met	een	zwarte	vlek	op	zijn	gezicht.	

De	 hele	 Loeierke	 redactie	 erop	 behalve	
Frans	 Soetens,	 dan	 moet	 deze	 laatste	

Uitslag de grote omni 
“Beerze Bier” 

Loeierke kerstpuzzel
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persoon	toch	wel	mister	Loeierke	zelf	zijn.	
Ook	 navraag	 bij	 de	 levende	 v.v.	 Vessem	
encyclopedie	‘Arie	Schriders’	gaf	hetzelfde	
resultaat	 en	 dus	 besloten	 ze	 deze	 naam	
op	 het	 formulier	 in	 te	 vullen.	 Helaas	
voor	 zowel	 Hans	 als	 Ed	 en	 Lia	 bleek	 de	
encyclopedie	het	zelf	te	zijn	en	noteren	we	
voor	het	eerst	sinds	jarenlange	historie	van	
de	Loeierke	Omnipuzzel	één	fout	bij	beide	
deelnemers.

Eén	 fout	 betekend	 normaal	 gesproken	
geen	eerste	plaats	 en	 vaak	 zelfs	 niet	 een	
top	3	notering.	Nu	met	maar	4	deelnemers	
was dat toch anders en verdienden ze een 
gedeelde	 2e	 plaats.	 Op	 de	 3e	 plaats	 een	
eervolle	 vermelding	 voor	 Peer	 Schoen	
die	zonder	computer	en	de	kempenroute	
toch	 slechts	 12	 fouten	 had	 en	 toch	 het	
formulier	ingeleverd	had.	Naast	de	eervolle	
vermelding	 ook	 de	 gewilde	 v.v.	 Vessem	
Plu.

Dan	missen	we	alleen	nog	de	eerste	plaats.	
Hij	 is	 pas	 net	 een	 half	 jaar	 gestopt	 als	
hoofdredacteur	bij	het	Loeierke	en	kon	dus	
eindelijk	een	keer	zelf	mee	doen,	en	hoe.	
Geen	 enkele	 vraag	 was	 Henri	 te	 moeilijk	
en dus eindigde hij met een 100% score 
op	 de	 eerste	 plaats.	 Helaas	 kon	 hij	 niet	
aanwezig	 zijn	 bij	 de	 prijsuitreiking	 en	dus	
was	het	Ruud	Verbaant,	die	daarbij	tevens	
beloofde	 in	het	 vervolg	wel	mee	 te	doen	
met	de	kwis,	die	de	prijs	in	ontvangst	nam.	
De	prijs	is	door	hem	weer	uitgereikt	aan	de	
rechtmatige eigenaar en winnaar van het 
Beerze	 bier	 pakket,	 gesponsord	 door	 de	
Gouden	Leeuw.

Of	 er	 volgend	 jaar	 weer	 een	 kwis	 komt	
is	 nog	 maar	 de	 vraag	 gezien	 het	 lage	
deelnemersveld.	Toch	horen	we	graag	als	
er	veel	meer	leden	buiten	de	4	deelnemers	
zijn	 die	 de	 Loeierke	 Omni	 Puzzel	 wel	
waarderen en op de achtergrond toch 
mee	 puzzelen.	Wie	weet	 komt	 de	 puzzel	
dan	ook	volgend	 jaar	weer	 te	 staan	 in	de	
dubbeldikke	kersteditie.
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LLIIEEBBRREEGGTTSS  EELLEEKKTTRROO  
VVEESSSSEEMM  BBVV  

 
     Elektrotechniek    E-mobility      
          
     Telecom / Data-installaties   Zonnepanelen 

  
     Inbraakbeveiliging     Brandbeveiliging 
 
     Centraal stofzuigsystemen   Klimaattechniek 
    

     De Hoefse Weg 25 - 5512 CH Vessem 
     Tel 0497- 592322 - Mobiel 06-53133188 / 06-51367737 
     info@liebregtselektro.nl    www.liebregtselektro.nl  
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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 

 

 

 

 

 

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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OPROEP:
Stapje lager?

Dit	 stuk	 is	 geschreven	 door	 2	 spitsen	
van	Vessem	2.	Dan	denk	 je	al	 snel	dat	we	
concurrenten	 van	 elkaar	 zijn.	 Dat	 we	 zo	
veel	mogelijk	komen	trainen	om	de	ander	
op	de	bank	te	kunnen	houden.	Dat	we	met	
de	coach	gaan	slijmen,	zodat	hij	je	opstelt	
en	de	ander	niet.

Helaas	 is	dit	niet	waar.	We	hebben	elkaar	
keihard	nodig,	omdat	we	het	allebei	geen	
hele	 wedstrijd	 vol	 kunnen	 houden…	 En	
indien	dit	wel	een	keer	moet,	dan	kunnen	
we dinsdag niet gaan trainen omdat we er 
nog	last	van	hebben.	Kortom;	we	worden	
ouder.

We	 hebben	 daarom	 besloten	 om	 na	 dit	
seizoen	op	te	houden	bij	de	selectie.	Mede	
door	 kleine	 pijntjes	 /	 werk	 en	 (toch	 ook	
wel)	 mentaliteit	 is	 het	 voor	 ons	 moeilijk	
om	2	keer	per	week	te	trainen	en	dan	op	
zondag	weer	 te	 voetballen.	Wil	 je	 het	 op	
zondag	 een	 beetje	 vol	 kunnen	 houden	
moet	je	toch	eigenlijk	echt	wel	2x	per	week	

trainen.	

Verder	 kom	 je	 er	 op	 de	 trainingen	 en	
tijdens	 wedstrijden	 ook	 achter	 dat	 je	
niet	 meer	 de	 snelste	 bent.	 Maar	 ook	 op	
handelingssnelheid	 en	 conditie	 kom	 je	
voortaan	 te	 kort.	 Kortom	 je	 komt	 jezelf	
iedere	 keer	 weer	 tegen	 en	 loopt	 vooral	
tegen	 jezelf	 te	 voetballen.	 Afgelopen	
weekend	 hebben	 we	 het	 er	 over	 gehad	
en	 besloten	 een	 stapje	 lager	 te	 gaan	
voetballen.	Maar	dan	komt	de	grote	vraag:	
is	dit	überhaupt	wel	mogelijk????	

Want	 niet	 alleen	 het	 tweede	 elftal	 zit	
bomvol.	 Ook	 het	 derde	 en	 vierde	 elftal	
kent	met	 20	man	 al	meer	 dan	 voldoende	
spelers.	Bij	het	tweede	moeten	er	wekelijks	
zo’n	2	tot	3	spelers	die	niet	getraind	hebben	
thuis	blijven.	En	dit	was	afgelopen	week	bij	
het	 derde	 ook	 al	 het	 geval.	 Volgend	 jaar	
komen	er	waarschijnlijk	ook	weer	een	paar	
A	 spelers	 naar	 de	 senioren	 en	 daarmee	
wordt	dit	luxe	probleem	niet	kleiner.
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Daarom	willen	wij	Vessem	5	weer	terug	in	
het	leven	roepen!		Maar	met	2	man	kun	je	
geen	team	vormen.	Vandaar	deze	oproep.
Het	 is	 niet	 de	 bedoeling	 om	 een	
vriendenteam te beginnen of om bij 
Vessem	 1	 t/m	 4	 spelers	 weg	 te	 kapen.	
Nee	 onze	 oproep	 is	 vooral	 gericht	 op	 de	
rustende	leden.	

Onze vereniging bestaat voor ongeveer 
de	 helft	 uit	 rustende	 leden.	 En	 hoe	 komt	
dat?	Het	merendeel	 zal	 te	oud	zijn	om	 te	
voetballen,	 maar	 er	 zijn	 er	 ook	 heel	 veel	
die	nog	gewoon	in	staat	zijn	om	elke	week	
te	voetballen.	En	een	aantal	van	hen	zit	nu	
elke	zondag	thuis	hopende	dat	ze	stiekem	
toch	nog	een	 telefoontje	krijgen	om	mee	
te	doen	omdat	er	wellicht	toch	iemand	te	
ziek	is	om	mee	te	doen.	Ons	advies:	KOM	
BIJ	 VESSEM	 5.	Wat	 is	 er	mooier	 om	 elke	
week	 tot	 een	 collectief	 te	 behoren	 wat	
binnen	en	buiten	het	veld	veel	plezier	heeft	
in	het	spelletje	en	hetgeen	wat	ook	bij	het	
spelletje	hoort,	de	3e	helft.	

Naast	voldoende	spelers	zijn	er	nog	2	zaken	
die	 ons	 bezighouden:	 op	 één	 staat	 het	
aanvangstijdstip	van	21.00	van	de	training	
en	op	twee	staat	de	 training	op	zich.	Het	
tijdsstip	 van	 21.00	 uur	 is	 een	wel	 bekend	
probleem	 en	 voor	 meerdere	 spelers	 een	
doorn	in	het	oog,	maar	de	training	op	zich	
is	wellicht	een	nieuw	punt.	

Wij	 vinden	 namelijk	 dat	 we	 nu	 bij	 de	
selectie	al	 iets	 te	veel	partijtjes	 spelen	en	
bij	de	“lagere”	elftallen	is	het	alleen	maar	
partijen.	 Conditioneel	 en	 technisch	 ga	
je	 er	 snel	 op	 achteruit	 als	 je	 alleen	maar	
partijtjes	speelt.		

Wij	 zullen	 eens	 een	 balletje	 op	 gooien	
en	 denk	 er	 eens	 allemaal	 over	 na.	 Is	 het	
niet	 mogelijk	 om	 het	 nieuwe	 Vessem	 5	
te	 voorzien	 van	 een	 trainer/leider	 die	
elke	 week	 een	 training	 samenstelt,	 die	
niet	 alleen	 maar	 bestaat	 uit	 partijtjes	
spelen?	Namen	kunnen	 jullie	 zelf	ook	wel	
bedenken	 maar	 wat	 denken	 jullie	 van	
Toon	 van	 Helvoort?	 	 Kevin	 van	 Helvoort	
zit	zichzelf	elke	zondag	te	verbijten	dat	hij	
niet	kan	voetballen	en	vader	Toon	mist	het	
voetbal	in	Vessem	zo	erg	dat	hij	misschien	
wel	weer	een	training	wil	geven.		

Nu	maar	hopen	dat	er	door	dit	balletje	wat	
we	 opgegooid	 hebben	 het	 balletje	 ook	
daadwerkelijk	 gaat	 rollen,	 zodat	 wij	 uit	
het	tweede	(wij	zullen	verder	geen	namen	
noemen	of	wel	Leon?)	ook	de	mogelijkheid	
hebben	om	een	stapje	terug	te	doen.	

De	groeten,

Peña en Daan
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10 punten – Adrie Huijbers
Besloot	nu	hij	volwassen	is	nog	maar	eens	te	gaan	kijken	op	de	zondag	in	de	koster	want	
hij	mocht	met	de	jong	mannen	van	het	1e	mee.	Al	snel	kwam	hij	erachter	dat	de	regels	
nog	hetzelfde	waren	als	 jaren	terug.	Na	het	 laten	zien	van	zijn	 leuter	aan	de	bewaker	
stond	hij	om	21:30	uur	weer	buiten.

8 punten - Daan Soetens
Daan	wordt	weer	papa	en	en	moest	naar	de	8	weken	scan.	Hij	zou	Tim	ophalen	en	dan	
rechtstreeks	komen,	en	op	tijd	zijn!	Toen	Daan	er	nog	niet	op	tijd	was	en	Mona	ongerust	
opbelde	om	te	controleren	waar	hij	bleef	reageerde	Daan	verontwaardigd	dat	hij	keurig	
op	tijd	in	Eindhoven	was.	Helaas	voor	Daan	werd	de	8	weken	scan	bij	hem	thuis	om	de	
hoek	in	Hapert	gehouden.

6 punten - Frank van de Bliek
Kwam	na	de	medewerkers	avond	thuis	en	naderde	een	shit	attack.	In	tegenstelling	tot	
vroeger	werd	deze	netjes	op	de	wc	beleefd.	De	volgende	morgen	ontdekte	hij	dat	door	
de	haast	zijn	voordeur	de	gehele	nacht	open	had	gestaan.

4 punten - Dirk Jacobs
Dirk	 mocht	 weer	 een	 keer	 mee	 op	 uitstapje	 en	 wilde	 mee	 over	 doen	 met	 de	 jong	
mannen.	Behalve	het	tot	07:00	uur	doortrekken	van	het	bierdrinken	hoort	bij	de	jeugd	
tegenwoordig	ook	het	altijd	bij	hebben	van	een	opgeladen	telefoon.	Het	bier	drinken	
tot	07:00	uur	en	het	nadenken	gaat	niet	heel	goed	samen	maar	dat	hij	een	opgeladen	
telefoon	moest	hebben	wist	hij	zich	nog	wel	te	herinneren	op	dat	tijdstip.	Toen	hij	zich	op	
zijn	kamer	al	uitgekleed	had	om	te	gaan	slapen	kwam	hij	erachter	dat	zijn	oplader	weg	
was.	Vol	frustratie	stormde	Dirk	naar	beneden,	waar	die	jong	mannen	al	in	de	ontbijtzaal	
van	het	hostel	zaten,	om	te	vragen	waar	zijn	oplader	was.	Ondertussen	waren	de	gasten	
van	het	hostel	ook	aangeschoven	voor	het	ontbijt	en	konden	op	deze	ochtend	dus	ook	
meteen	getuige	zijn	van	Dirk	zijn	‘gespierde’	lichaam.

De Zwarte Piet
van ut joar
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Voor	 het	 eerst	 sinds	mensen	 heugenis	wordt	 vanuit	 de	 voetbalvereniging	 een	 pubquiz	
georganiseerd.
Voetbal	is	veel	meer	dan	sporten	alleen.	Wij	vinden	namelijk	het	sociale	samenzijn,	buiten	
het	voetbal,	minstens	zo	belangrijk.	Deze	pubquiz	is	voor	leden	van	de	voetclub,	de	korfbal,	
supporters	en	aanverwante	personen.	
Een	 1e	 keer	 is	 spannend	 en	 verdiend	 vaak	 niet	 de	 schoonheidsprijs.	 Het	 versturen	 van	
verschillende	flyers,	via	diverse	groepsapps,	heeft	wat	verwarring	met	zich	mee	gebracht.	
Middels	dit	schrijven	willen	we	alle	verwarring	uit	de	wereld	helpen	en	u	de	enige	 juiste	
informatie	verschaffen.	
Doordat	we	veel	deelnemers	verwachten,	wijken	we	uit	naar	Café	van	de	Ven.	Hier	hebben	
we	voldoende	ruimte	en	hebben	we	beter	beeld	én	geluid.	
Café	 van	 de	 Ven	 is	 geopend	 vanaf	 20.00	 uur,	 de	 quiz	 start	 om	 20.30	 uur.	 Gelieve	 in	 te	
schrijven	per	groep.	Minimale	groepsgrootte	is	1	persoon,	maximale	grootte	15	personen.	
Groepsnaam	+	aantal	deelnemer	doorgeven	aan	Kees	Henst	of	Johan	van	Riet	(Maaskant).		
Inschrijf	 kosten	 per	 deelnemer	 bedragen	 €	 5,-	 (incl	 3	 consumpties),	 te	 betalen	 bij	
binnenkomst.
We	verwelkomen	u	graag	bij	de	pubquiz!

Activiteiten commissie V.V.Vessem
Presents

Pubquiz | 11 maart 2016 | Café van de Ven
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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

VAN HOOF
INSTALLATIEBEDRIJF

Jan Smuldersstraat 12
5512 AZ Vessem

Tel. 0497-591253-591463

- Centrale verwarming
- Sanitair + waterleiding         +

riolering
- Zinkwerk + dakwerk
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Beste	leden/ouders,

Ook	dit	jaar	organiseert	de	V.V.Vessem	met	Pinksteren	het	jaarlijkse	jeugdtoernooi	op	zondag	
en	maandag	 en	 nieuw	 op	 zaterdag	 Forza	 Vessem.	 Een	 toernooi	 van	 deze	 omvang	 vraagt	
veel	personeel	 en	daarom	zijn	wij	op	 zoek	naar	 vrijwilligers,	 niet	 alleen	die	 vrijwilligers	die	
zich	al	 jaren	 inzetten	maar	ook	nieuwe	vrijwilligers	die	ons	kunnen	helpen	bij	de	uitvoering	
van	een	aantal	taken.	Wij	stellen	het	zeer	op	prijs	als	u	bereid	bent	om	gedurende	een	van	
onderstaande	dagen	een	helpende	hand	te	bieden.

Zaterdag  14 mei  :Forza Vessem
Zondag     15 mei  :A1-C1-D2-F1-F2
Maandag  16 mei  :B1-D1-E1-E2-MINI`S

In	de	dagen	voor	het	toernooi	graag	hulp.
Woe 11 / Do 12 / Vrij 13 mei voorbereidingen	sportpark/tent	 *		18.00	uur	tot	21.00	uur

Tijdens	deze	dagen	kunnen	wij	uw	hulp	goed	gebruiken.
De	dagdelen	zijn	:		 Grote	tent		 	 	 *		10.30	uur	tot	14.30	uur	
	 	 	 	 	 	 	 *		14.30	uur	tot	18.00	uur.
	 	 	 Eet/snoep	tent	 	 	 *		11.00	uur	tot	13.30	uur
	 	 	 	 	 	 	 *		13.30	uur	tot	16.00	uur
	 	 	 	 	 	 	 *		16.00	uur	tot	18.00	uur
	 	 	 Poetsen	kleedlokalen	 	 *		18.00	uur	tot	18.30	uur
Dinsdag 17 mei na	het	toernooi	opruimen	sportpark	 *		18.00	uur	tot	21.00	uur

Als	u	interesse	heeft,	neemt	u	dan	even	contact	op	met	Bart	de	Koning	06-30593394	of	Kees	
Henst	06-44634621	(	bel	of	SMS/APP	of	mail	vvvessem@live.nl)	en	zij	noteren	graag	op	welke	
tijd	u	beschikbaar	bent	om	te	helpen	in	de	grote	tent,	eet-/snoeptent	of	bij	werkzaamheden	
in	de	week	vooraf.	Voor	de	snoepafdeling	kan	eventueel	ook	uw	dochter	met	vriendin	zich	
aanmelden	(vanaf	13	jaar).	Ook	zoeken	we	personen	die	in	het	bezit	zijn	van	een	EHBO/BHV	
diploma	om	aanwezig	te	zijn	bij	het	secretariaat	voor	eventueel	blessure´s.

Graag een reactie voor 18 april a.s.

Verder	willen	wij	de		leiders/trainers	en	ouders	van	onze	jeugd	teams	vragen	om	op	de tweede 
pinksterdag mee	te	helpen	om	de	tent	mee	leeg	te	maken	en	op	te	ruimen.	Dit	zal	rond	de	
klok	van	19.00	uur	zijn.

Met	uw	hulp	kunnen	wij	er	weer	een	schitterend	toernooi	van	maken.
Alvast bedankt namens de V.V.Vessem

Het	Bestuur
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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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The Special One

Het nieuwe jaar 2016 is weer net 
begonnen en dat is een mooi moment 
om	 weer	 eens	 een	 stukje	 te	 schrijven	
voor	 ’t	 Literair	 hoogstaand	 bolwerk	
genaamd	 ’t	 Loeierke.	 Afgelopen	 jaar	
is	 er	 veel	 gebeurd,	 zowel	 op	 als	 naast	
de	 voetbalvelden.	 De	 ellende	 naast	 de	
velden	is	erg	genoeg	maar	hier	wil	ik	het	
nu	 niet	 over	 hebben.	 ’t	 Loeierke	 ademt	
voetbal	 en	 daaraan	 gerelateerde	 zaken,	
dus	 daar	 ga	 ik	 over	 schrijven.	 Ik	 ga	 het	
daarom	 ook	 niet	 over	 de	 wedstrijd	 VV	
Vessem	 v	 VV	 DEES	 hebben,	 want	 dat	
had	vanuit	Wintelrees	oogpunt	helemaal	
niets	 met	 voetbal	 te	 maken	 (helaas)	
en	 is	 zoals	 gezegd	 ook	 alweer	 een	 jaar	
geleden..	 Voor	 de	 Wintelrenaren	 die	
aan	 zelfkastijding	willen	 doen	 is	 de	 hele	
wedstrijd	 wel	 gefilmd	 en	 op	 youtube	
terug	 te	 zien.	 Ik	 moet	 zeggen,	 dat	 dit	
SM	 in	 optima	 forma	 is.	 Benieuwd	 of	 de	
terugmatch	 in	Wintelre	 ergens	 in	 de	 2e	
helft	van	dit	seizoen	hetzelfde	beeld	laat	
zien.

Bij	 het	 lezen	 van	 het	 onderwerp	 van	
dit	 stukje	 kun	 je	 aan	 van	 alles	 denken;	

gaat	 het	 over	 een	 frikandel	 speciaal,	
een	 markant	 figuur	 uit	 Vessem,	 Jose	
Mourinho	of	kindje	Jezus?	Ik	zal	jullie	snel	
het	 antwoord	 geven,	 namelijk	 geen	 van	
die	 vier.	 Ik	 ga	 het	 over	 mezelf	 hebben,	
een	 soort	 van	 zelfverheerlijking	 en	
bevlekking.		
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Aanleiding	hiervoor	is	de	succesvolle	start	
van	m’n	trainerscarrière.	Voor	degene	die	
het	 nog	 niet	 weten,	 ben	 ik	 dit	 jaar	 door	
de	VV	Vessem	gecontracteerd	als	 trainer/
coach	 van	 Vessem	 F2,	 in	 Engeland	 krijg	
je	 dan	 de	 titel	manager.	 Samen	met	 o.a.	
de	 andere	 van	 oorsprong	 klepbroek	Rolf	
Liebregts	 en	 de	 niet	 klepbroek	 Thom	
Aussems	heb	 ik	me	voorgenomen	om	de	
jongste	jeugd	de	skills	van	het	voetbalspel	
bij	te	brengen.	Ik	zie	in	de	kersteditie	van	
’t	 Loeierke,	 dat	 dit	 het	 eerste	 half	 jaar	
geen	 onverdeeld	 succes	 is	 geweest	 met	
o.a.	 een	 ongeslagen	 rit	 naar	 de	 titel.	 In	
de	 supercup	 leidt	 ons	 team	 daarnaast	
glansrijk	met	36	punten	uit	12	wedstrijden	
met	 een	 doelsaldo	 van	 128	 voor	 en	 19	
tegen.	 Dit	 zijn	 voorwaar	 geen	 misselijke	
cijfers	 en	 het	 verbaast	 me	 dan	 ook,	 dat	
ik	 nog	 geen	 telefoontje	 van	 betaalde	
clubs	 heb	ontvangen	om	daar	 tegen	 een	
vorstelijke	 vergoeding	 hetzelfde	 kunstje	
te	 gaan	 flikken.	 Nu	 zeggen	 de	 critici,	
dat	 de	 managers	 zo	 goed	 zijn	 als	 hun	
spelersmateriaal.	Tja,	in	de	kern	is	dit	ook	
het	geval.	Echter,	wij	als	omhooggevallen	
klepbroeken	 pretenderen,	 dat	 wij	
wel	 degelijk	 invloed	 hebben	 op	 onze	
spelersgroep.	 Door	 spelenderwijs	 die	
gastjes	 met	 twee	 benen	 te	 laten	 spelen	
(met	 het	 derde	 been	 spelen	 ze	 pas	 over	
een	jaar	of	6	gok	ik…)	en	aan	de	technische	
skills	 te	werken	 alla	Wiel	 Coerver	 leggen	
ze	 nu	 de	 basis	 voor	 hun	 toekomstige	
carrière.	 Je	 hebt	 hierbij	 natuurtalenten	
en	 ‘natuur’talenten,	 oftewel	 degene	 die	
de	 voetbalkwaliteiten	 hebben	 en	 die	
verder	zullen	gaan	ontwikkelen	en	degene	

die	 meer	 van	 de’	 natuur’	 houden.	 Deze	
spelers	zijn	met	name	geïnteresseerd	in	de	
groeicurve van de grassprietjes en zijn op 
zoek	naar	de	klavertjes	vier	op	het	veld.	Dit	
is	helemaal	niet	erg	en	een	verschijnsel	van	
alle	tijden.	

Het	 belangrijkste	 is	 echter,	 dat	
spelenderwijs	 die	 gasten	 wat	 leren,	
waarbij	 ze	 zelf	 gestimuleerd	 moeten	
worden	om	na	te	denken.	Dit	kan	eventjes	
duren	 in	 Vessem,	maar	 uiteindelijk	 zullen	
de	 revenuen	 hiervan	 zichtbaar	 worden.	
Het	denken	in	systemen	komt	enkele	jaren	
later	wel,	al	kun	je	rond	kerstmis	toch	het	
beste	de	kerstboom	van	Co	Adriaanse	uit	
de	kast	trekken	(4-3-2-1).	In	de	F	is	dit	lastig	
omdat	 je	 geen	 11	 spelertjes	 in	 het	 veld	
hebt	staan.	Daar	is	het	meer	totaalvoetbal	
gericht,	oftewel	met	z’n	allen	naar	voren	
en	met	z’n	allen	terug.

Mocht	 er	 een	 spelertje	 echt	 door	 gaan	
breken	en	over	10	jaar	met	een	raar	hoedje	
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rond	gaan	lopen	op	de	Herdgang,	in	een	veel	
te	grote	auto	rijden	en	3	blondines	tegelijk	als	
vriendin	hebben	en	4	telefoons	hebben,	dan	
hebben	wij	toch	aan	de	wieg	van	hun	carrière	
gestaan.	 Ons	 zijn	 ze	 dan	 terecht	 al	 weer	
lang	 vergeten.	 Als	 ze	 maar	 plezier	 hebben	
en	 houden	 in	 het	 voetbalspel	 en	 elk	 jaar	
boven	 020	 eindigen.	 Corneel	 Langermans	
en	Rolf	zijn	het	hier	gelukkig	als	fervent	PSV-
supporters	helemaal	mee	eens.	

Ik	 hoop	 in	 de	 tussentijd	 ergens,	wellicht	 bij	
VV	 Vessem	 een	 langjarig	 miljoenencontract	
te	 tekenen	 en	 als	 dat	 niet	 lukt	 zal	 er	 bij	
Manchester	United	wel	een	plaatsje	vrij	 zijn	
omdat	 Louiske	 van	 Gaal	 het	 daar	 ook	 niet	
gaat	maken	denk	 ik	 en	op	het	moment	van	
publiceren	zal	hij	wellicht	al	 zijn	vertrokken.	
Het mooiste is dan om na een jaartje te 
worden	ontslagen	en	50	miljoen	euro	mee	te	
krijgen	net	 als	 de	 echte	 Special	One,	 al	 ben	
ik	 met	 de	 helft	 ook	 tevreden.	 Ik	 ben	 nl	 de	

moeilijkste	niet.	In	de	tussentijd	blijf	 ik	maar	
36	uren	werken	om	m’n	hypotheek	te	kunnen	
betalen	en	tegen	enkele	consumptiebonnen	
van	 Arie	 S.	 de	 trainingen	 verzorgen.	 ‘T	 kan	
dus	 Verkeren	 aldus	 Gerbrand	 Adriaenszoon	
Bredero.	Maar	we	doen	het	er	maar	mee.	Het	
is	in	ieder	geval	leuk	om	te	doen	en	dat	blijft	
het	belangrijkste.

Ik	 bedenk	 me	 nu	 dat	 ik	 niet	 speciaal	 ben	
maar	meer	unne	aparte	of	een	unieke;	En	wel	
vanwege	het	feit,	dat	ik	nog	voetbal	voor	de	
buren	in	het	blauwwit	en	de	groenwitte	jeugd	
train..	 Ik	heb	echter	geen	zin	om	dit	stuk	te	
gaan	 herschrijven	 en	 hier	 moeten	 jullie	 het	
maar	mee	doen.

Houdoe,

Unne	aparte
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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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Of	je	meegaat	naar	FC	Eindhoven	–	Telstar.	
Dit	 was	 de	 vraag	 die	 aan	 alle	 leden	 van	
Voetbalvereniging	 Vessem	 is	 gesteld	
afgelopen	maand.	Vessem	en	een	andere	
club	 uit	 een	 klein	 dorp	waar	 ik	 de	 naam	
even	 van	 kwijt	 ben	 waren	 uitgeroepen	
tot	 clubs	van	de	maand	door	de	website	
amateurvoetbaleindhoven.nl.	 Deze	 site	
houdt	 alles	 bij	 op	 het	 gebied	 van	 het	
amateurvoetbal	 in	 de	 regio	 Eindhoven	
(vandaar	 de	 naam)	 en	 roept	 elke	maand	
een	club	uit	 tot	 club	van	die	maand.	Alle	
leden	 van	 die	 club	 mogen	 dan	 naar	 een	
thuiswedstrijd	 van	 FC	 Eindhoven.	 Zoals	
gezegd was VV Vessem in februari aan 
de	 beurt,	 waarna	 alle	 leden	 de	 vraag	 uit	
de	 eerste	 regel	 van	 deze	 tekst	 kregen	
voorgeschoteld.	 Niet	 minder	 dan	 120	
leden	zeiden	ja	en	togen	dus	op	vrijdag	26	
februari	naar	de	Aalsterweg.

Uiteraard	 ging	 ik	 zelf	 ook	 mee.	 Ik	 denk	
dat	FC	Eindhoven	een	bepaald	beeld	van	
mij	 heeft,	 waardoor	 ik	 de	 hele	 wedstrijd	

achter	 glas	 moest	 toekijken.	 Gelukkig	
was	 de	 temperatuur	 achter	 het	 glas	
aangenaam	en	werd	er	geregeld	een	natje	
en	een	droogje	voor	onze	neus	neergezet.	
Net	voor	de	wedstrijd	arriveerde	ook	een	
afvaardiging	 van	 de	 andere	 club	 van	 de	
maand.	 Hoe	 heten	 ze	 nou.....Blauw-wit,	
staan	 onderaan	 in	 de	 competitie,	 ach,	 ik	
kom	 er	 zo	 op.	 Na	 een	 toespraak	 van	 de	
beheerder	van	amateurvoetbaleindhoven.
nl	mochten	we	op	de	 foto	met	elkaar	en	
de	trainer	van	FC	Eindhoven,	Mitchell	van	
der	 Gaag.	 Volgens	 mij	 was	 dat	 vroeger	
een	 kerel	 met	 een	 flinke	 haardos,	 maar	
inmiddels	gaat	ie	naar	dezelfde	kapper	als	
ik.	Na	het	kiekje	werden	we	weer	geacht	
plaats	te	nemen	achter	de	glazen	wand	en	
kregen	we	iets	te	drinken.	

De	 leden	 van	 de	 F-jeugd	 van	 Vessem	 en	
die	 andere	 club	 mochten	 tegelijk	 met	
de	 spelers	 van	 FC	 Eindhoven	 en	 Telstar	
het	 veld	 op.	 Dit	was	 een	mooie	 ervaring	
voor	de	jongens	en	ze	genoten	zichtbaar.	

Club van de maand
Amateurvoetbal

Eindhoven
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Daarna	mochten	ze	tussen	de	andere	leden	
van	VV	Vessem	gaan	zitten	op	de	Noud	van	
Melis-tribune.

Vanzelfsprekend	 waren	 er	 vooral	 veel	
jeugdleden	 van	 onze	 club	 aanwezig	 die	
avond.	 Voor	 velen	 van	 hen	 was	 het	 de	
eerste	 keer	 dat	 ze	 in	 een	 voetbalstadion	
waren.	 Ik	 weet	 nog	 goed	 dat	 ik	 voor	 de	
eerste	 keer	 naar	 een	 voetbalwedstrijd	 in	
een	 stadion	 ging.	 Het	 was	 de	 wedstrijd	
PSV	–	SVV	(ja,	zo	oud	ben	ik	al)	en	ik	kwam	
er voor het eerst achter dat niet iedereen 
evenveel	respect	heeft	voor	de	politie.	Ook	
was	 ik	de	dag	erna	op	het	schoolplein	dé	
man	 omdat	 ik	 een	 paar	 nieuwe	woorden	
kende.	 Maar	 goed,	 FC	 Eindhoven	 is	 een	
nette	 club	 en	daar	 zal	 het	 taalgebruik	 op	
de	tribune	ook	wel	op	zijn	afgestemd.	

Heel	 vroeger	ben	 ik	ook	al	 in	het	 stadion	
van	FC	Eindhoven	geweest.	Een	maat	van	

mij	had	talent	en	werd	gescout.	Hij	mocht	
naar	FC	Eindhoven,	een	club	in	het	betaalde	
voetbal!	Helaas	heeft	hij	na	het	eerste	jaar	
niets	meer	van	FC	Eindhoven	gehoord…..	
Al	 met	 al	 was	 het	 voor	 VV	 Vessem	 een	
geslaagd	 bezoekje	 aan	 een	 wedstrijd	
uit	 het	 betaalde	 voetbal.	 Daarmee	 wil	 ik	
ook	nog	even	aangeven	dat	dit	een	mooi	
initiatief	is	van	amateurvoetbaleindhoven.
nl.	 De	 leden	 van	 onze	 club	 hebben	 een	
mooie	 avond	 gehad	 en	 kennis	 gemaakt	
met	de	club	FC	Eindhoven.	Wellicht	speelt	
een	aantal	van	hen	later	voor	deze	club.	In	
ieder	geval	hebben	we	met	zijn	allen	een	
leuke	avond	gehad.	

PS	De	naam	van	de	andere	club	is	me	nog	
niet	 te	 binnen	 geschoten.	 Waarschijnlijk	
hebben ze eerder dit seizoen daarvoor te 
weinig	indruk	gemaakt…..

TH.	de	Bie
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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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Alweer	 enkele	 jaren	 gevestigd	 in	 ons	
Vessem,	bij	de	meeste	onder	ons	nog	een	
vreemd	gezicht.	Om	hier	verandering	in	te	
brengen	 is	 intern	 bij	 ’t	 Loeierke	 besloten	
om	 één	 van	 onze	 reporters	 richting	 de	
Leeuwerik	 te	 sturen.	 De	meest	 geschikte	
persoon	hiervoor	 is	natuurlijk	onze	 lokale	
‘man	van	glas’.	Als	geen	ander	weet	hij	de	
in’s	en	out’s	van	alle	lokale	fysiopraktijken	
en	kan	hij	mr.	Oerlemans	eens	 stevig	aan	
de	tand	voelen.	

Fysiotherapeut	 Jorden	 Oerlemans	 heeft	
sinds	 november	 2012	 de	 praktijk	 van	
Huub	 Spoormans	 aan	 de	 Leeuwerik	
overgenomen.	 Op	 de	 vraag	 hoe	 hij	 toch	
in	 Vessem	 terecht	 is	 gekomen	 antwoord	
Jorden;	 “hiervoor	 heb	 ik	 10	 jaar	 in	
loondienst	 gewerkt	 bij	 een	 fysio	 praktijk	
in	Meerhoven.	Mijn	ambitie	was	een	eigen	
praktijk	te	starten.	Een	bemiddelingsbureau	
in	fysiopraktijken	bracht	mij	bij	een	praktijk	
in	 Vessem.	 Na	 hier	 goed	 over	 nagedacht	
te	 hebben,	 ben	 ik	 de	 uitdaging	 eind	 2012	
aangegaan.”	

Jorden	Oerlemans	 is	geboren	en	getogen	

in	Boxtel.	Na	zijn	middelbare	school	heeft	
hij	 de	 opleiding	 tot	 sportleraar	 gevolgd	
aan	het	CIOS	in	Sittard.	Om	vervolgens	een	
studie tot fysiotherapeut af te ronden in 
Eindhoven.	 Na	 enkele	 jaren	 in	 Eindhoven	
gewoond	en	gewerkt	te	hebben,	heeft	hij	
zich	 samen	met	 zijn	 vrouw	en	 2	 kinderen	
gesetteld	in	Veldhoven.	

Voldoening	 in	 het	 vak	 haalt	 Jorden	
voornamelijk	 uit	 het	 intensief	 begeleiden	
van	patiënten.	“Vaak	is	het	zo	dat	mensen	
een	 verkeerde	 lichaamshouding	 hebben,	
die	 tot	 klachten	 leidt.	 Als	 coach	 in	 het	
traject	maak	 ik	de	patiënt	bewust	van	de	
verkeerde	houding,	om	vervolgens	samen	
te	 streven	 naar	 verbetering.	 Natuurlijk	
is	 het	 begeleiden	 van	 mensen	 bij	 hun	
revalidatie	van	blessure	of	ziekte	ook	zeer	
uitdagend.”

Als	 wekelijkse	 bezoeker	 aan	 de	
fitnessruimte	 ervaar	 ik	 dat	 het	 gehalte	
‘grijsharige’	vrij	hoog	 is.	 Jorden	geeft	aan	
dat	Spoormans	in	het	verleden	ook	veel	wat	
oudere	bezoekers	had	en	deze	nog	steeds	
een	groot	gedeelte	van	het	klantenbestand	

Het gezicht achter 
fysiotherapie 

Oerlemans
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uit	maken.	Het	streven	is	om	ons	meer	te	
gaan richten op de jongeren in Vessem en 
omstreken.	Want	veel	energie	haalt	Jorden	
uit	het	begeleiden	van	 jonge	sporters	die	
echt	gemotiveerd	zijn	om	te	revalideren	en	
beter	te	worden.	

Om	 de	 praktijk	 op	 de	 kaart	 te	 zetten	 in	
Vessem en om de jongeren ervaring op 
te	 laten	 doen	 met	 haar	 behandelwijze	
heeft	 Jorden	 voetbalvereniging	 Vessem	
benaderd.	 Twee	 jaar	 geleden	 heeft	 hij	
voorzitter Hans van de Linden benaderd 
voor	 een	 samenwerking	 tussen	 de	
voetbalclub	 en	 fysiopraktijk	 Oerlemans.	
Met	 behulp	 van	 intermediar	 Walter	 van	
de	Ven,	 tevens	hoofdsponsor	van	de	club	
en	 tevens	 trouwe	 bezoeker	 van	 praktijk	
Oerlemans	 is	 hier	 begin	 dit	 seizoen	
invulling	aangegeven.	

Vanaf de start van het huidige seizoen 
begeleid	Jorden	de	personen	met	klachten	
binnen	de	selectie	van	v.v.	Vessem.	Iedere	
dinsdagavond	 om	 19.00	 uur	 staat	 hij	met	
zijn	 behandeltafel	 op	 de	 zolder	 van	 onze	
koeienstal	op	sportpark	De	Lille.	Wekelijks	
legt	 hij	 de	 personen	 met	 pijntjes	 op	 de	
behandeltafel	 om	 te	 bekijken	 waar	 de	
klachten	 zitten	 en	 hoe	 deze	 verholpen	
kunnen	worden.	

Mij	valt	het	op	dat	vaak	dezelfde	personen	
op	 dinsdagavond	 een	 bezoek	 brengen	
aan	 Jorden.	 Trouwe	 bezoekers	 zijn	 Rob	
de	Koning,	Bas	de	Laat	en	Erik	van	Aaken.	
Mijn	verklaring	hiervoor	 is	als	volgt.	Deze	
drie	 tobsporters	 zijn	 wat	 ieler	 gebouwd	
en	 daardoor	 minder	 geschikt	 voor	 een	
fysieke	 sport	 als	 voetbal.	 Kijkend	naar	de	
iets	 gezettere	 personen	 in	 de	 selectie,	 ik	

noem	een	Willem	van	de	V	en	een	Hans	C,	
hebben	zij	nooit	blessures.	Het	mag	gezegd	
worden	dat	Jorden	puik	werk	aflevert!	Dat	
hij	 ervoor	 kan	 zorgen	dat	Rob	de	Koning	
iedere	 zondag	 weer	 topprestaties	 kan	
laten	 leveren	 is	 een	kunst.	 Een	fitte	Pena	
is	voor	Vessem	2	het	verschil	tussen	winst	
of	verlies.	

Jorden	 geeft	 aan	 hij	 dat	 hij	 het	 leuk	 zou	
vinden	 om	 de	 voetballers	 van	 de	 club	
intensief	 te	 begeleiden.	 In	 de	 toekomst	
zou	 hij	 daarom	 graag	 op	 het	 voetbalveld	
herstel	 training	 willen	 geven	 aan	 de	
geblesseerden.	Fysiotherapie	of	revalidatie	
is in Jordens’ ogen veranderd ten opzichte 
van	 jaren	 terug.	 In	 mijn	 praktijk	 licht	 de	
nadruk	op	het	 intensief	oefeningen	doen.	
Ofwel	 het	 actief	 ‘op	 trainen’	 van	 een	
bepaalde	 (spier)blessure.	 Alleen	 hierdoor	
kom	 je	 ook	 sterker	 uit	 een	 blessure.	 Het	
tijdperk	 van	 alleen	 masseren	 is	 verleden	
tijd.	

Toen	 ik	 laatst	 bij	 Super	 Service	 Henst	
was	 ving	 ik	 in	 de	 wandelgang	 op	 dat	 er	
bij	 V.V.	 Vessem	 ook	 een	 dameselftal	 is	
opgericht	 en	 dat	 toevallig	 WP	 zelf,	 hier	
trainer	 van	 is.	 Op	 mijn	 vraag	 aan	 Jorden	
waarom	hij	 alleen	 de	 selectie	momenteel	
begeleid,	 is	 het	 antwoord	 dat	 hier	 nu	
voor	 gekozen	 is	 samen	 met	 het	 bestuur	
van	 de	 voetbalvereniging.	 Natuurlijk	
staat	 hij	 er	 ook	 voor	 open	 om	 de	 dames	
te	 begeleiden.	 En	 op	 de	 vraag	 of	 hij	 een	
bovenbeen	 blessure	 van	 een	 dertiger	 als	
Bob	Soetens	anders	zou	benaderen	als	een	
bovenbeenblessure	bij	een	18	jarige	als	Eef	
van	Diessen,	geeft	 Jorden	aan	dat	hij	 het	
lichaam	 van	 een	 mens	 anders	 benaderd	
dan	dat	ik,	ondergetekende,	dat	zou	doen.
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Algemeen	 gekeken	 naar	 de	 blessures	
die	 ontstaan	 tijdens	 het	 voetbal	 komt	dit	
volgens	Jorden	voornamelijk	dat	wanneer	
men	 na	 de	 zomerstop	 weer	 begint,	 de	
basisconditie	 laat	 te	wensen	 over.	 Als	 na	
enkele	 maanden	 rust	 het	 lichaam	 weer	
actief moet gaan bewegen zijn de spieren 
en	 banden	 minder	 sterk,	 waardoor	 vaak	
vroeg	 in	 het	 seizoen	 de	 spierblessures	
optreden	 en	 banden	 opgerekt	 raken.	
Beter	zou	het	zijn	om	gedurende	de	zomer	
maanden	je	conditie	op	peil	te	houden.	Ook	
gedurende het seizoen is het verstandig om 
meer	aan	krachttraining	te	doen,	hiervoor	
zou	meer	 aandacht	moeten	 komen	 aldus	
Jorden.	Dat	zou	veel	blessures	voorkomen	
en	 daarnaast	 doet	 iedereen	 zijn	 voordeel	
ermee	tijdens	het	spel.	

Fysiotherapie	 Oerlemans	 heeft	 haar	 1e	
driejaar	 in	 Vessem	 momenteel	 overleefd	
en	 de	 doelstelling	 is	 om	 de	 kwaliteit	 van	
de	praktijk	te	verhogen.	De	visie	 is	om	dit	
te	doen	door	ook	een	psycholoog,	diëtist,	
podotherapeut,	ergotherapeut	et	cetera	bij	
de	praktijk	te	betrekken.	Hierdoor	kunnen	
we	 patiënten	 op	 alle	 gebieden	 optimaal	
begeleiden	 in	 zijn	 of	 haar	 behandeling.	
De gezondheid van mensen verbeteren 
is	een	totaalconcept,	wat	we	hopen	in	de	
toekomst	te	kunnen	bieden.	

Jorden	 wil	 in	 de	 toekomst	 ook	 graag	
personeel	 van	 bedrijven	 begeleiden	 in	
hun	houding	tijdens	het	werk	en	alles	wat	
daarbij	 komt	 kijken.	Werknemers	 gezond	
houden	 en	 klachten	 voorkomen	 is	 vele	
malen	 voordeliger	 voor	 bedrijven	 dan	
wanneer	iemand	thuis	komt	te	zitten	met	
klachten.	

De	 samenwerking	 met	 de	 voetbalclub	
hoopt	 Jorden	 te	 kunnen	 optimaliseren	
en	 te	 intensiveren.	 Daarnaast	 willen	
we	 ook	 een	 begrip	 worden	 in	 de	 regio.	
“Momenteel	hebben	we	een	ruimte	in	het	
MFA	in	Knegsel	en	in	de	toekomst	wil	nog	
graag	een	praktijk	in	de	regio	erbij.”
Bij	fysiotherapie	Oerlemans	kunt	u	terecht	
met	alle	sportblessures	maar	natuurlijk	ook	
met	andere	 lichamelijke	klachten.	Heeft	u	
vragen	of	interesse?	U	bent	altijd	van	harte	
welkom.

Namens	 voetbalvereniging	 v.v.	 Vessem	
wens	 ik	 Jorden	 en	 zijn	 personeel	 veel	
succes	met	de	uitbouw	van	zijn	praktijk.
Met	sportieve	groet,

Johannes	Coenradus	Klene
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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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Het	was	6	 december,	 een	graad	of	 10	 en	
amper	wat	regen.	Vessem	3	speelde	deze	
dag	 alweer	 de	 laatste	 wedstrijd	 voor	 de	
winterstop.	De	zondagen	erna	was	er	geen	
voetbal	 meer	 terwijl	 de	 temperaturen	 in	
de	weken	erop	opliepen	tot	maar	liefst	14	
graden.	 De	 winterstop	 begint	 maar	 toch	
zou	je	bijna	nog	op	het	terras	kunnen	gaan	
zitten.	 Toch	 was	 de	 vele	 jaren	 geleden	
ingevoerde	winterstop	hard	nodig.	Na	in	de	
eerste	maanden	 een	 opkomst	 te	 hebben	
gehad	 van	 rond	 de	 10	 spelers	 per	 week	
van Vessem 3 tijdens de training begon 
de	slijt	er	 iets	 in	 te	komen.	Vaak	zie	 je	dit	
terug	 als	 de	 stand	 er	 niet	meer	 toe	 doet	
dit	seizoen	en	je	dus	eigenlijk	voor	spek	en	
bonen	mee	doet.	Dit	was	allesbehalve	het	
geval	 bij	 Vessem	 3	 want	 ondanks	 dat	 de	
top	5	heel	dicht	op	elkaar	zit	mochten	wij	
ons	officieel	‘herbst	meisters’	noemen.	De	
mindere	opkomst	 lijkt	meer	 te	 liggen	aan	
de	 fysieke	mankementen	bij	voornamelijk	
de	 30+	 ers	 van	 het	 elftal.	 De	 knieën	 zijn	
overbelast,	 hamstrings	 staan	op	 springen	
en	de	rug	is	ook	niet	meer	wat	het	eerder	in	
het	seizoen	geweest	is.	Als	de	ouw	het	wat	

vaker	af	laten	weten	blijkt	ook	de	jeugd	de	
weg	naar	het	voetbalveld	steeds	moeilijker	
te vinden op een donderdagavond en dus 
werd	 de	 trainingsopkomst	 teruggebracht	
tot	 wekelijks	 3	 á	 4	 spelers.	 Kortom,	
hoog tijd voor Vessem 3 om in een diepe 
winterslaap	te	vallen.

Ontwaken uit de 
winterslaap
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Voor	 een	 van	 de	 oudste	 spelers	 van	
het	 team	 bleek	 het	 echter	 hooguit	 een	
winterdutje te worden want tijdens 
de	 eerste	 zittingsavond	 ging	 hij	 vol	
enthousiast	met	steek	en	cape	onder	een	
leuk	 carnavalsdeuntje	 het	 podium	 op.	
Jawel	 Ruud	 Verbaant	 bleek	 dit	 jaar	 in	 de	
raad	 te	mogen	plaats	 nemen.	 Volgens	de	
commissie	die	hem	gevragen	had	voldeed	
hij	 aan	alle	eisen.	 Je	moest	actief	genoeg	
zijn	 zodat	 je	 5	 dagen	 rond	 kon	 springen,	
Ruud	 heeft	 van	 jongs	 af	 aan	 gevoetbald	
en	veel	getraind	en	is	dus	sportief	genoeg.	
Je moest enthousiast zijn zodat je de rest 
van	het	dorp	mee	enthousiast	kunt	maken,	
Ruud	werkt	 sinds	een	 tijd	bij	Schippers	 in	
Bladel	waar	hij	zelfs	een	boerke	als	Willem	
van	 Aaken	 enthousiast	 kan	 maken	 om	
spullen	 te	 kopen.	 Tenslotte	moest	 je	 ook	
betrokken	 zijn,	 uit	 de	 vele	 commissies	
waar	Ruud	al	jaren	in	zoals	bijvoorbeeld	bij	
het	 voetballen	 en	 de	 buurt	 kon	 dat	 geen	
enkel	probleem	zijn.

Toen we op dinsdagavond met hem deze 
carnaval	zaten	te	evalueren	bleek	hij	toch	
duidelijk	 een	 van	 die	 3	 punten	 niet	 goed	
te	 beheersen.	 Iets	 wat	 al	 jaren	 aan	 het	
verslechteren	 was	 maar	 wat	 door	 het	
fanatieke	 spel	 van	 zijn	 medespelers	 bij	
Vessem	3	en	het	aantal	doelpunten	die	hij	
maakte	wat	verbloemd	werd.	Zijn	conditie	
was	 echt	 hopeloos.	 5	 dagen	 hossen	 en	
springen	 bleek	 een	 dag	 of	 2	 te	 lang	 te	
zijn	 voor	 hem.	 Gelukkig	 bleek	 punt	 2,	
enthousiast	 zijn,	wel	 prima	 te	werken	 en	
daarom	 is	 hij	 nu	 al	 een	 plan	 in	 elkaar	 te	
zetten	 om	 ook	 het	 actieve	 deel	 goed	 uit	
te	 kunnen	 voeren.	 Hij	 gaat	 het	 hele	 jaar	

aan	 zijn	 conditie	 werken	 en	 daarbij	 elke	
week	komen	trainen	zodat	hij	volgend	jaar	
met	carnaval	topfit	met	een	paar	kilootjes	
minder	weer	aan	de	start	staat.	We	hopen	
dat	we	dit	ook	meteen	op	het	voetbalveld	
gaan	merken	en	zo	nog	een	paar	jaartjes	te	
kunnen	genieten	van	die	vele	goals	die	hij	
een	seizoen	geleden	nog	wel	maakte.

Ondertussen	is	het	weer	een	stuk	slechter	
dan gedurende de maanden van de 
winterstop want de ene dag vriest het 
en	 de	 andere	 dag	 staat	 alles	 blank.	 Toch	
zijn	we	weer	ontwaakt	uit	de	winterslaap	
en	 is	 de	 2e	 seizoenshelft	 begonnen.	 De	
eerste	 wedstrijden	 was	 nog	 een	 valse	
start maar de donderdagen erna ging de 
trainingsopkomst	 alweer	 richting	 de	 10	
spelers	van	Vessem	3.	Als	nu	ook	de	spelers,	
die	al	 enkele	 jaren	niet	op	de	hoogte	zijn	
van het feit dat er op donderdag getraind 
kan	worden,	 de	weg	 naar	 de	 Lille	 weten	
te	 vinden	 en	 samen	met	 Ruud	 Verbaant,	
de	rest	van	de	30+	ers	en	de	jong	mannen	
wekelijks	een	balletje	komen	trappen	gaan	
we	 zeker	 nog	 mee	 doen	 om	 de	 eerste	
plaatsen!

Rudolf
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Naam:	 	 	 	 	 	 Luuk	Adriaans
Geboren	op:	 	 	 	 	 26	februari	2006
Geboorteplaats:	 	 	 	 	 Vessem
Naam	vader	(voluit):	 	 	 	 Roel	Adriaans
Naam	moeder	(voluit):	 	 	 	 Lonneke	Adriaans
Broers	en/of	zussen:	 	 	 	 1	zus:	Fenne

Wie	zijn	je	beste	vrienden?		 	 	 Jannes,	Jesper	N,	Jesper	S,	Loek
In	welk	team	speel	je?	 	 	 	 E1
Op	welke	positie?	 	 	 	 Linker	verdediger
Wie	zijn	je	leiders/trainers?				 	 	 Leiders:	Pim	en	Sepp 
	 	 	 	 	 	 Trainers:	Arno	en	papa
Hoe	vaak	ben	je	al	kampioen	geweest?	 	 1	keer

Favoriete	voetbalclub?	 	 	 	 PSV
Favoriete	voetballer?	 	 	 	 Luuk	de	Jong
Mooiste	voetbaltenue?	 	 	 	 PSV	uittenue
Beste	speler	van	de	E1?	 	 	 	 ?
Wat	is	de	naam	van	je	school?	 	 	 St.	Lambertus	school
In	welke	groep	zit	je?	 	 	 	 Groep	6
Favoriete	les?	 	 	 	 	 Gym
Wie	vind	je	het	leukste	meisje	van	jouw	klas?	 ?
Wie	zou	je	het	allerliefst	ontmoeten,	en	waarom?		 Lionel	Messie	omdat	het	de	beste		
	 	 	 	 	 	 voetballer	van	de	wereld	is.	 	
   
Wat	is	je	favoriete	dier?	 	 	 	 Pinguin
Eet	het	liefste?	 	 	 	 	 Pizza
      
Eet	niet	graag?	 	 	 	 	 Stamp	 	

Profieltje van

Luuk Adriaans
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Wat	zou	je	‘t	liefst	veranderd	zien	bij	de	voetbalclub?			 Een	pannaveldje
Wat	is	je	favoriete	muziek?	 	 	 	 Top	40	muziek
Wat	zijn	je	hobby’s	naast	voetbal?			 	 	 Zwemmen,	buiten	spelen,		
       gamen
Wat	is	je	favoriete	website?	 	 	 	 youtube
Leukste	tv-programma?	 	 	 	 	 Brugklas
Domste	programma?	 	 	 	 	 Hip	voor	Nop
Waar	ga	je	het	liefste	op	vakantie	en	waarom?		 	 Spanje,	omdat	het	er	lekker		
	 	 	 	 	 	 	 warm	is	en	er	een	fijne	zee		
	 	 	 	 	 	 	 is.
Hoe	lang	kijk	je	TV	per	week?	 	 	 	 weet	ik	niet	precies
Hoe	laat	ga	je	‘s	avond	naar	bed?	 	 	 	 20:30	uur
Hoeveel	zakgeld	krijg	je	per	week?	 	 	 Geen
Wat	is	je	allerliefste	wens?	 	 	 	 Dat	ik	een	hele	goede	voet	
	 	 	 	 	 	 	 baller	wordt.
Welk	beroep	wil	je	later	uitoefenen?	 	 	 Profvoetballer
Waaraan	heb	je	een	hekel?	 	 	 	 Aan	pesten
Wat	is	jouw	favoriete	computer	spelletje?	 	 	 Minecraft
Denk	je	dat	je	een	betere	voetballer	dan	papa	wordt?	 ja,	dat	is	niet	zo	moeilijk	
Wat	vind	je	ervan	als	DEES	en	VV	Vessem	samengaan?	 Maakt	me	niet	zoveel	uit.

Als	je	moet	kiezen	(en	waarom)	
			 televisie	of	computer	 	 	 		 Computer,	daar	kan	je	zelf		
	 	 	 	 	 	 	 op	spelen.
                              
	 Doelpunt	maken	of	winnen			 	 	 Winnen,	omdat	we	daar		 	
	 	 	 	 	 	 	 allemaal	iets	aan	hebben.

	 Kermis	of	carnaval	 	 	 	 Kan	ik	niet	kiezen	want	ik		
	 	 	 	 	 	 	 vind	het	allebei	superleuk.

Hoe	was	je	verkleed	met	carnaval?	 	 	 Soldaat
Wanneer	wordt	jullie	pap	prins	caranval?	 	 	 Ik	hoop	wel	ooit,	maar	ik			
	 	 	 	 	 	 	 denk	het	niet.

Wanneer	en	waarom	heb	je	voor	het	laatst	in	’n	deuk		 Zondag,	toen	Fenne	weer			
gelegen?	 	 	 	 	 	 gek	aan	het	doen	was.	

Wat	vind	je	van	’t	Loeierke	en	wat	zou	er	beter	kunnen?		 Leuk	blaadje,	maar	van	mij		
	 	 	 	 	 	 	 mogen	er	wel	moppen	in			
	 	 	 	 	 	 	 staan.
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René Willems
Predikant 8

Electrotechniek 5512 BW Vessem

Tel. 06-12648872

   Electrotechnische installaties, 

   datainstallaties en verlichting.

r.willemselectro@kpnplanet.nl

CDL
V E R H U U R

Domineeshof 5
5512 BR Vessem

Coen de Laat
Tel.: 06-11011273
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Alles	 is	 voortdurend	 in	 verandering.	 Alles	
kent	een	bepaald	ritme	van	komen	en	gaan.	
Er	 bestaan	 veel	 cyclische	 bewegingen,	
waarvan	 sommige	 kort	 duren	 en	 andere	
langer.	 Deze	 terugkerende	 bewegingen	
zijn	 niet	 een	 eindeloze	 reeks	 herhalingen	
van	hetzelfde,	maar	cycli	van	ontwikkeling	
en	 vernieuwing.	 Groei	 verloopt	 niet	
lineair,	maar	als	een	spiraalsgewijs	proces.	
Ontwikkeling	voltrekt	zich	niet	geleidelijk,	
maar	 kent	 chaotische	 periodes,	 die	
voorwaardenscheppend zijn voor het 
ontstaan	 van	 ingrijpende	 veranderingen.	
Ook	 wij	 mensen	 kennen	 spiraalsgewijs	
evolutieproces.	Hoe	meer	we	 in	staat	zijn	
om	de	ritmische	golven	van	spiraalsgewijze	
ontwikkeling	 van	 ons	 bewustzijn	 te	
herkennen,	des	te	meer	zullen	we	bewust	
‘met	de	stroom’	mee	kunnen	bewegen	en	
ons	gesteund	voelen	bij	dit	proces.	

Bovenstaande	heb	ik	enkele	jaren	geleden	
tijdens	mijn	studie	tot	mij	genomen	én	dit	
heeft	me	 nooit	meer	 losgelaten.	 ‘De	wet	
van	ritme’	kwam	in	me	op	toen	afgelopen	
december	 een	 historisch	 klimaatakkoord	
is	 gesloten	 in	 Parijs.	 Met	 zijn	 allen	 staan	
we	 aan	 het	 begin	 van	 dé	 nieuwe	wereld.	

De	 transitie	 van	 een	 wereld	 met	 fossiele	
energie	 naar	 volledig	 duurzame	 energie.	
Zoals	 ‘de	 wet	 van	 ritme’	 voorschrijft	
voltrekt	 deze	 ontwikkeling	 zich	 niet	
geleidelijk,	maar	 kent	 het	 ook	 chaotische	
periodes,	 die	 uiteindelijk	 zorgen	 voor	
ingrijpende	veranderingen	in	ons	leven.	
Evolutie	 is	 wellicht	 een	 synoniem	 van	
‘de	 wet	 van	 ritme’.	 Bedenk	 eens	 wat	 u	
zelf	 in	 uw	 leven	 al	 hebt	 meegemaakt	
aan	 evolutie	 en	 transitie.	 Bent	 u	 van	 de	
generatie	die	nog	alles	met	de	kruiwagen,	
schop	 en	 riek	 heeft	moeten	 doen.	 Kon	 u	
zich	 toen	 voorstellen	 dat	 jaren	 later	 de	
mini-shovel	 was	 uitgevonden?	 Of	 bent	
u van de generatie die standaard iedere 
vrijdagavond	naar	 ‘De	Brouwketel’	fietste	
om	 te	 kijken	 hoe	 laat	 hij	 het	 aanstaande	
weekend	moest	voetballen?	

De wet van ritme
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Bedenk	 dat	 evolutie	 jullie	 heeft	 gebracht	
waar	 jullie	 nu	 staan	 en	 wat	 jullie	 nu	
allemaal	 bezitten.	 Denk	 terug	 aan	 de	
evolutietheorie	 van	 Darwin.	 Natuurlijke	
selectie	 heeft	 ervoor	 gezorgd	 dat	 je	 nu	
kunt	lopen	en	niet	nog	steeds	rondkruipt.	
Een	 eenvoudiger	 voorbeeld	 en	 ook	
begrijpelijk	 voor	 de	 jongste	 lezers	 van	
dit	 clubblad.	 Jaren	 terug	 had	 ik	met	mijn	
vrienden	 en	 familie	 contact	 via	 pen	 en	
papier.	 Een	 geschreven	 brief	 ging	 met	
de postduif naar degene aan wie de 
brief	 gericht	 was.	 Even	 later	 bracht	 de	
postbode	op	zijn	fiets	de	brieven	rond,	nu	
bijna	onvoorstelbaar.	 In	het	hedendaagse	
Nederland	 is	 eenieder	 volledig	 ingesteld	
op	 de	 digitale	 wereld.	 We	 weten	 niet	
anders	meer.	

Fax,	 Email,	 MSN	 Messenger,	 Facebook	
Messenger,	 WhatsApp.	 Al	 deze	 mediums	
hebben	 ons	 leven	 zoveel	 eenvoudiger	
gemaakt.	Met	name	WhatsApp	heeft	mijn	
leven	 zoveel	 verrijkt.	 Een	 leven	 zonder	
WhatsApp	kan	ik	mij	niet	meer	voorstellen.	
Jij	wel?	Met	name	de	‘groepsapp’.	Bedenk	
u	eens	hoe	vaak	u	met	een	grote	glimlach	

berichten	 leest	 en	 foto’s	 opent	 van	 de	
groepsapp	 van	 uw	 voetbalteam,	 van	 uw	
vriendengroep,	 van	 uw	 collega’s,	 van	 de	
buurt,	of	weet	ik	veel	waarvan.	

Zelf	kan	ik	het	tijdperk	voordat	WhatsApp	
in	ons	 leven	kwam	me	nog	goed	heugen.	
Benieuwd	ben	ik	naar	de	volgende	evolutie.	
Hoe	 communiceren	 we	 over	 5	 of	 10	 jaar	
met	elkaar?	Gaat	alles	via	de	telefoon?	Via	
telepathie?	Antwoord	op	deze	vraag	geef	
ik	u	in	de	1e	editie	van	’t	Loeierke	seizoen	
2024-2025.

Bijgevoegde	 foto’s	 zijn	 een	 afschildering	
van	 wat	 binnenkomt	 op	 zomaar	 een	
groepsapp	op	zomaar	een	dag	in	de	week.
Het	is	je	gezegend!

Johannes	Coenrades	Klene
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elftal wed.   pnt.   gem.       voor    tegen saldo

F2 15 41 2.73 138 27 111

B1 15 37 2.47 69 21 48

C1 15 31 2.07 64 29 35

D1 14 28 2.00 61 52 9

E2 11 21 1.91 80 43 37

F1 13 21 1.62 54 25 29

A1 14 16 1.14 28 60 -32

E1 14 12 0.86 39 79 -40

‘De SUPERCUP’
Jeugd - Clubcompetitie 2015-2016

TUSSENSTAND	
SUPERCUP
	SEIZOEN
2015-2016

SPONSOR:
Super Service

Henst

Stand bijgewerkt t/m 27 februari 2016

WINNAAR VORIG SEIZOEN: VESSEM F3
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PRIKBORD

Vrijdag 11 maart 2016

Vanaf 20:00 uur

PUB QUIZ

Sportpark de Lille

Zaterdag 14 mei

FORZA VESSEM

Gezocht: 
 

Foto’s voor 
‘t Loeierke goes around 

the world
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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,	V
essem
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Ja,	maar	diegingen er niet met 8tegengoals	weer	vanaf.






