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Nee! Nee! Nee! 
Het ligt niet aan onze leeftijd!

Interview Prins Humberto & Adjudant Smile
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Voor mij ligt het SD (Struifdonks 
Dagblad) en met weemoed denk ik terug 
aan de maanden voor de uiteindelijke 
bekendmaking van de nieuwe Prins en 
zijn Adjudant op 12 januari jl. In deze 
maanden ben ik een mooie ervaring 
rijker geworden. Overal waar ik binnen 
kwam stond ik in de belangstelling, 
mensen smiespelden met elkaar en 
keken met geïnteresseerde blik naar 
mij. Sommige maakten al stiekem het 
welbekende handgebaar, weer andere 
waren er zo zeker van dat ze het wel van 
de daken konden schreeuwen. Voor veel 
Vessemnaren was er geen twijfel. Erwin 
Ven wordt  “Prins Carnaval 2018!”

Genoten heb ik van de avond op 12 
januari in De Gouden Leeuw. De hints 
werden steeds beter en begonnen 
steeds meer in mijn richting te wijzen, 
zelfs mijn auto werd gebruik door de 
Plofkrakers,	jazeker	alle	twijfel	was	weg!	
En toen om 11 minuten voor 10 was het 
dan eindelijk zover…..Prins en Adjudant 
maakt u zich maar bekend. En ja hoor 
daar is hij, hij draait zich om en staat vol 
in de spotlights. Hier is hij dan Prins …. 

Huub Soetens …. René van Diessen ….
En Erwin Ven dan ????  Haha mooi man, 
wat een geweldige ontknoping. En ga er 
maar vanuit dat Vessem veel plezier aan 
deze mannen gaat beleven de komende 
Carnavalsdagen!

Voor mij heel de spanning eraf en nu de 
spanning erop bij het kersverse superduo 
‘Prins Humberto’ en ‘Adjudant Smile’ (en 
wanne SMILE heeft die Van Diesse hè). 
Schon om dees twee manne aan de gang 
te zien, en wat een energie hebben ze al 
in die eerste twee weekenden gelegd.
Want ja, zoals ik hier nu verder in het 
SD lees is er door de ex-Prins en zijn 
Adjudant absoluut niet getwijfeld aan 
de	fitheid	van	dit	duo!?	Of	hadden	ze	dat	
misschien wel moeten doen?!

En wat te denken van de Raad van Elf 
(of zijn het 12 of 13 of 14 of …..), Tja als 
zelfs Pietje van Rooij aan moet treden 
als invaller……. Dan snap ik da Toon 
Olie hier toch wel de kriebels van moet 
krijgen.

Op het moment dat ik onderaan de 
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pagina aangekomen ben van de 52e editie 
van het SD en ik het stuk over ‘Gedroomde 
Schoonvaders’ wil lezen, verschijnt 
bovenin de hoek van het scherm van 
mijn Laptop de naam van Johan van Riet 
Maaskantje (een toch wel enigszins raar 
gevoel van telepathie bekruipt mij), maar 
gelukkig hij komt met de mededeling dat 
hij het interview met de Prins en Adjudant 
met ons ‘Transgenders’ van ’t Loeierke wil 
delen en ik ben natuurlijk razend benieuwd 
hoe dat Huub zijn tot nu kortstondige tijd 
ervaren heeft als ………… schoonvader 
van Johan.

Naast het interview met VVTL Prins 
Humberto en zijn Adjudant Smile hebben 
we ook weer de vaste rubrieken, zo is 
daar onze Voorzitter die vanuit een zonnig 
Zuid-Afrika ondanks de afstand toch zijn 
input voor dit Loeierke heeft kunnen 
geven en onze jeugdcoördinator brengt u 
bij op het gebied van de techniek training 
voor onze Jeugd, waarbij bij mij natuurlijk 
de vraag boven komt drijven of dat ik deze 
vroeger onbewust heb gemist of dat we 
die gewoonweg niet hebben gehad. 
Het	Jeugdprofieltje	is	van	Ties	Coopal,	en	
op de vraag of dat hij zijn Pa nog ooit als 
Prins Carnaval ziet zegt hij wel heel stellig 
‘Nee’. Maar ik kan je verzekeren Ties ik 
heb hem ooit met zo’n steek op gezien, en 
het staat hem toch goed. “Mulk!” 

Verder in dit Loeierke vraagt Sven zich 
af hoe de winterstop in huidige vorm 

tot stand is gekomen en probeert Gijs 
zich tegenover de Vessemnaren toch 
enigszins te verdedigen waarom hij ooit is 
teruggekeerd op ’t oude nest, Dees. Op de 
valreep meld verloren (Adjudants)zoon 
Frans zich met de mededeling dat we deze 
editie ook nog een stukje van hem mogen 
verwachten, ben benieuwd waar hij deze 
inspiratie ineens vandaan haalt.

En dan hebben we ook nog een mooi 
ingezonden stuk van een VVTL’er in hart 
en nieren, waarvan ik denk, dat als iemand 
bijvoorbeeld op het Ludieke idee zou 
komen van ‘Fan of the Match’ dat deze eer 
toch zeker naar deze UberFan zou gaan.

Verder wens ik Prins Humberto - Adjudant 
Smile en hun gevolg een geweldige 
Carnaval toe en tot Dinsdagochtend in de 
kantine waar we weer een spetterende 
show kunnen verwachten!

Voor nu, prettige Carnavalsdagen, 
geweldig veel leesplezier en vergeet 
vooral niet te genieten!
 
Alaaf, Halleeejkes en unne dikke merci,

Gr. Erwin
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Als je maar lang genoeg gewoon 
blijft, word je vanzelf bijzonder
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Voor al uw:
BROOD
EN
BANKET

Bakkerij
HENST
Wilhelminalaan 7
Vessem - Tel. 0497-591272

De Echte Warme Bakker!

Bij inlevering van 
€ 300,- aan kassabonnen

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

Voordat we op vakantie gaan, geeft 
schoonmoeder steevast het zelfde 
commentaar: “Wa gadde toch zo wèt 
doen jongen, het is hier toch net zo goed 
en	effe	schôn”?	Zo	ook	weer	voor	onze	reis	
naar Zuid-Afrika.

Toen wij (Hannie en ik),  nog maar net 
vertrokken waren kwam er een app’je 
binnen. “ Nog 10 dagen voor het inleveren 
van de kopij voor het Loeierke”. Dan maar 
schrijven terwijl ik in Zuid-Afrika ben. 

Al mijmerend op het verlaten strand van 
Cape Vidal zit ik na te denken over de 
overeenkomsten tussen Zuid Afrika en 
Vessem. Een paar dagen geleden startte 
onze reis in het Krüger Park. We verbleven 
daar in een van de lodges midden in het 
grote bos, zeg maar de Euro Camping van 
Zuid Afrika.  Een van de redenen van het 
bezoek	 is	 om	 “	 the	 big	 five”	 te	 spotten.	
De neushoorn, de olifant, de leeuw, het 
luipaard	 en	 de	 buffel	 .	 De	 grote	 jongens	
van het woud. In Vessem bij de voetbalclub 
hebben we in de loop der jaren ook een 

aantal grote jongens gehad. Mensen die 
heel veel voor de club hebben betekend. 
Ze zijn sinds kort afgebeeld op een groot 
doek wat in de bestuurskamer hangt. De 
big four “ereleden”. Wim van Gestel,  Cel 
Brouwers, Huub de Laat en Sjef Huijbers, 
staan op het doek samen met 12 “leden van 
verdienste”. Mensen die sinds 1935 heel 
veel voor de club hebben gedaan. Toon van 
Helvoort is tijdens de vrijwilligersavond 
van 6 januari toegevoegd aan dit illustere 
gezelschap. Wel verdiend Toon. 

Na het Krüger Park rijden we richting 
Swaziland. Een zelfstandig land in zuidelijk 
Afrika. De Maguga dam zorgt voor een heel 
mooi meer. Te vergelijken met het grote 
en kleine meer van Vessem. Onderweg 
naar de oostkust van wederom Zuid Afrika, 
rijden we door dorpjes waar de mensen 
de koeien en kippen midden in het dorp 
groot brengen. Zeg maar de Toon Somers 
methode. Ook hier vinden de mensen dat 
de normaalste zaak van wereld. 

Alleen tijdens vakanties lukt het me om 
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boeken te lezen. Mijn eerste boek is Foppe 
de Haan. “Een leven lang voetbal trainer”. 
Daarin wordt het leven van de unieke 
mens Foppe beschreven met ook de tijd 
dat hij in Zuid-Afrika trainer was van Ajax 
Cape Town. Foppe vertelde dat Zuid Afrika 
geweldige voetbal kunstenaars heeft, die 
mooie trucjes kennen, maar ook veel te 
lang met de bal blijven lopen. Ik denk dat 
Waldo dit ook wel bekend in de oren zal 
klinken. Evenals het feit dat de spelers het 
niet altijd zo nauw nemen met het op tijd 
komen. Daarin verschilt Ajax Cape Town 
dus niet zoveel van Vessem 1.

Wat hier 30 jaar geleden niemand voor 
mogelijk hield, is zich nu toch langzaam aan 
het ontwikkelen. De blanke en de zwarte 
bevolking gaan steeds meer samenwerken. 
Vroeger was het ondenkbaar dat Vessem 
en DEES, eh ik bedoel blank en zwart één 
team zouden vormen. De sentimenten van 
vroeger worden meer en meer overboord 
gegooid en de mensen komen steeds vaker 
bij elkaar over de vloer en eten van elkaars 
keuken. Over de keuken gesproken; de 

verbouwing van de keuken in de kantine 
is ook zo goed als klaar. Dank aan alle 
vrijwilligers en speciaal Ruud van der 
Heijden, die naast zijn drukke leven, 
toch de tijd heeft genomen om een 
prachtige keuken voor onze voetbalclub te 
maken.

Terwijl ik zit te schrijven vliegen de gele 
wevertjes in het rond. Het is hier zomer 
en in de paringstijd zie je nog meer mooie 
vogeltjes dan normaal. Zeg maar de 
diversiteit zoals je die aantreft in de volière 
bij Ad Nouwens. 

 Binnen enkele dagen reizen we naar het 
gebied waar de Zuid Afrikaanse wijnen 
gemaakt worden. Zouden die beter smaken 
dan ons eigen gebrouwen “Beerze bier”?  
Ook gaan we naar de Zulu bevolking, maar 
ik weet zeker dat er in Vessem minstens 
net zo veel Zulu’s rondgelopen als hier. 
Zou schoonmoeder dan toch nog gelijk 
hebben....................?

Een heel plezierige tweede seizoenshelft. 
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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

harrie soetens
KWALITEIT IN STUCWERK

KUILENHURK 27B 5512 CA  VESSEM
TELEFOON 0497-591834

WWW.VVVESSEM.NL
voor uitslagen, standen, foto’s, info en nog veel meer
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Pubquiz
In maart 2016 hield de Senioren activiteitencommissie haar eerste ‘Vessemse pubquiz’. 

Deze avond hebben we ervaren als een avond waar strijd, plezier en gezelligheid de 
boventoon vierden. Graag zien we deze ingrediënten terug tijdens de pubquiz die we 
komende maart organiseren. Dit kan natuurlijk niet zonder een geschikt deelnemers 

veld. De pubquiz is niet alleen voor leden van de voetbalvereniging, maar ook voor uw 
vrienden, kennissen en familie uit Vessem die geen lid van de club zijn. Dus kom samen 

strijden voor een podiumplaats. 

Laten we er samen een geslaagde avond van maken!
Tot dan! 

Vrijdag 16 maart
Aanvang 20.00 uur

Café van de Ven

Ps. Graag vooraf opgeven bij Leon van der Heijden of Johan van Riet 89
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De donkere dagen voor Kerst. Zo gaat 
de	 officiële	 uitdrukking.	 Maar	 voor	 echte	
voetballiefhebbers	 komen	 de	 donkere	
dagen pas ná Kerst. Die grote leegte 
gaat door het leven onder de naam: ‘de 
winterstop’. 

Tussen Kerst en eind januari zitten veel 
voetballiefhebbers	 in	 het	 weekend	
radeloos, verveeld en doelloos op de bank. 
Niet de wekelijkse gang naar het stadion. 
Niet zaterdag- of zondagmiddag naar het 
veld voor je wekelijkse competitiewedstrijd. 
En niet zondag 19.00 uur. Helemaal niets 
van dit alles. Het is stil in het voetballand.

Even pauze
Sowieso is de naam met de afgelopen 
“winters” al raar. Ze houden het beter 
‘k**weerstop’ kunnen noemen, maar dat 
geheel terzijde. De winterstop is natuurlijk 
ook	 wel	 fijn.	 Even	 rust	 zo	 halverwege	
het seizoen. Het is vaak toch slecht weer 
en de grote clubs kunnen mooi even 
op trainingskamp en lekker het goede 
weer opzoeken. De meesten gingen 
gewoon ergens in Europa zoals Portugal 
of Canarische Eilanden. Behalve PSV. Die 
hadden blijkbaar geld over en zaten in 
Florida. Leuk detail hierbij is dat de VS begin 
januari te maken had met extreme kou 
waardoor het ook in Florida vroor.

Pinkstertoernooi niet meer 
afsluiter van voetbalseizoen
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De winterstop voor de 
amateurverenigingen in Nederland is dit 
jaar langer geworden. Toen ik dat hoorde, 
vond ik dat eigenlijk wel een goed idee. 
Seizoen op seizoen moesten de eerste 2, 
3 wedstrijden na de winterstop afgelast 
worden. Er lag sneeuw op het veld, het 
was bevroren of – en dat kwam het meeste 
voor – het gewoon zoveel geregend dat 
het veld onbespeelbaar was. Dan kun je net 
zo goed de winterstop door laten lopen 
tot februari en in mei en juni wat langer 
doorspelen. Dan is het immers beter weer. 
Alles opgelost, iedereen blij.

Pinkstertoernooi
Maar dat blijkt verre van waar. Toen ik op 
een donderdagavond de kantine inliep 
voor de vergadering van het ’t Loeierke, 
was ik nogal aan de vroege kant. Ik maak 
een praatje met Hans van Diessen, die 
voor een keer áchter de bar was gaan 
staan. Hoe weet ik niet meer, maar op een 
gegeven moment kwam de winterstop 
ten spraken. En wat bleek: de traditionele 
afsluiter van het voetbalseizoen - het 
Pinkstertoernooi - is niet meer de afsluiter. 
Omdat de winterstop langer duurt, moet 
er ook langer doorgespeeld worden om 
alle wedstrijden te kunnen spelen. Met 
als gevolg dat in het weekend van het 
pinkstertoernooi – 20, 21 mei, zet het in 
uw agenda – het seizoen nog volop bezig 
is. De teams in De Kempen moeten hun 
laatste wedstrijden nog spelen. Dus er 
moeten ook velden beschikbaar blijven. 
Op zaterdag competitiewedstrijden en dan 
zondag of maandag toernooi. Het is op zijn 
zachtst gezegd niet echt ideaal. Op z’n plat 
Brabants: gewoon goed k**.

Ik hoef jullie niet uit te leggen dat wij als 
V.V.Vessem het Pinkstertoernooi nodig 
hebben. Niet alleen omdat het heel gezellig 
is, maar ook om de keiharde euro’s. Als die 
omzet wegvalt, lijkt het haast onvermijdelijk 
dat de contributie omhoog gaat. En daar 
wordt helemaal niemand blij van. Vessem 
heeft het dit jaar netjes op weten te lossen. 
Vessem 1, die eigenlijk thuis moest spelen 
met Pinksteren, heeft geruild en speelt nu 
dus uit. De jeugdteams spelen natuurlijk op 
zaterdag, dus kunnen zondag en maandag 
op het toernooi zijn. Maar zoals eerder al 
gezegd, het is allemaal niet handig.

Een oplossing?
Een oplossing kan ik zo snel niet bedenken. 
Je kunt natuurlijk de winterstop weer 
korter maken, maar dan val je terug in het 
oude probleem met afgelastingen. Het 
Pinkstertoernooi verzetten is al helemaal 
geen optie. Het is niet voor niets een 
Pinkstertoernooi. 

Ik weet het allemaal nog niet. Het 
Pinkstertoernooi is dus niet langer meer de 
afsluiter is van het seizoen. Het toernooi 
waar je na alle wedstrijden nog een 
biertje pakte op het prachtige seizoen dat 
achter de rug is. Dit jaar niet. Het biertje 
kan nog steeds. Maar het seizoen wordt 
dit jaar misschien wel afsloten met een 
uitwedstrijd in Eindhoven…

Sven ‘the man’ Trommelen
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Auto- en motor
rijschool

Menno
Aalders

Tel. (0497)-591845
VESSEM

• Baby en kleuter-
zwemmen

• Vrij zwemmen op
afspraak

• Kinderfeestjes

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

WWW.FYSIOTHERAPIEOERLEMANS.NL

Fysiotherapie & (medische) Fitness

&

Leden van VV Vessem ontvangen bij ons

10% korting
op hun familiedrukwerk zoals:

 • geboortekaartjes • printwerk
 • huwelijkskaarten • kopieerwerk
 • uitnodigingen         

Oranjestraat 1a, Middelbeers Stationsstraat 11, Maarheeze
tel. 013 - 514 2182 tel. 0495 - 21 8080
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Medio januari is de terugkeer van Robin van 
Persie	naar	Feyenoord	officieel	geworden.	
Hij is niet de eerste en niet de laatste 
topspeler, die uit het Buitenland terugkeert 
om bij z’n eerste voetballiefde een laatste 
kunstje	 te	 flikken.	 Het	 mooie	 hieraan	 is,	
dat iedereen hier een mening over heeft. 
De volgende vragen worden hierbij vaak 
gesteld: Is het verstandig van de speler 
zelf om terug te keren? Doet de club er 
goed aan om een ‘verloren zoon’ terug te 
halen?	 Hoe	 groot	 is	 dus	 het	 afbreukrisico	
voor de speler en de club? Is de speler op 
leeftijd	nog	fit	genoeg?	Staat	hij	de	talenten	
in de weg? De rode draad in deze vraag is 
de negatieve gedachte, oftewel waarom 
is het niet verstandig of wordt het geen 
succes. Graag geef ik jullie mijn visie op de 
terugkeer van doorgaans internationale 
(voormalige) wereldsterren naar de club 
waar de echte doorbraak gestalte kreeg.

Er zijn legio voorbeelden van succesvolle 
en teleurstellende rentrees van spelers, 
waarbij ik er een paar als voorbeeld wil 
benoemen. Bij niet succesvolle rentrees 
schieten me Mark van Bommel en John 
Heitinga te binnen. Van Bommel heeft 
in z’n eerste periode bij PSV veel prijzen 

gewonnen en zich ontwikkeld tot een 
gearriveerde international. De carrière in 
het buitenland is niet misselijk met clubs als 
Barcelona, Bayern Munchen en AC Milan. 
Hij blijft daardoor een speler met aanzien 
die respect verdient en met betrekking 
tot de carrièreopbouw een voorbeeld is 
en blijft. Z’n tweede periode bij PSV was 
niet succesvol. Hoewel hij nog steeds 
het inzicht had, merkte je, dat zijn fysiek 
minder werd. Dit geldt in meer of mindere 
mate ook voor John Heitinga. Hij is na z’n 
vertrek bij Ajax minder succesvol geweest 
in het buitenland bij o.a. Atletico Madrid, 
Everton, Fulham en Hertha BSC, maar heeft 
wel	 een	WK	 finale	 op	 zijn	 naam	 staan	 en	
87 interlands. Ook niet misselijk dus. Het 
is in mijn ogen te makkelijk om enkel dan 
te focussen op de ‘mislukte rentree’ en te 
zeggen, dat hadden ze nooit moeten doen. 
Ik vind het doorgaans van lef getuige, dat 
deze internationals ervoor kiezen om terug 
te keren en hun hoofd op een hakblok te 
leggen. Hoewel wij als buitenstaanders dit 
moeilijk tot niet kunnen beoordelen moet 
hun aanwezigheid al een hele boost zijn 
voor de jonge aanstormende talenten en 
geen belemmering, die ze een potentiele 
basisplek ontnemen. Ze kunnen met hun 

Terugkeer op het 
oude nest
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ervaring aangeven, wat er nodig is om een 
succesvolle carrière tegemoet te gaan. En ik 
denk,	dat	dit	meer	effort	kost,	dat	menigeen	
denkt. Talent alleen is niet genoeg. Wat 
daarnaast positief is, is dat beide heren 
na hun carrière in de jeugdopleiding zijn 
opgenomen en vandaaruit hun kennis en 
ervaring over brengen op de jeugdspelers 
en zo de kwaliteit van de jeugdopleidingen 
een boost kunnen geven. En als laatste is 
de terugkeer van dergelijke spelers ook 
goed voor het imago van de eredivisie, 
commercieel gezien en voor Nederland an 
sich.

Succesvolle voorbeelden van 
teruggekeerde topspelers zijn er ook, 
waarbij ik denk aan Frank Rijkaard, Phillip 
Cocu en Dirk Kuyt. Frank Rijkaard keert 
terug bij AJAX en wint de Champions 
League. Phillip Cocu keert terug bij PSV en 
maakt met zijn laatste goal PSV ook echt 
kampioen in een zinderende ontknoping 
van de eredivisie. En de laatste, die met een 
brede lach aan zijn terugkeer en aan zijn 
laatste wedstrijd terugdenkt is Dirk Kuyt. 
Hij maakte een hattrick in zijn laatste en 
tevens laatste wedstrijd en maakt daarmee 
Feyenoord kampioen. 

Overigens is er ook nog een categorie 
spelers, die bij het vertrek uit Nederland 
zeggen, dat ze terug gaan keren naar 
hun oude club of dit overwegen, maar dit 
uiteindelijk niet doen. Of ze gaan naar de 
woestijn of China om nog een laatste keer 
goed te kunnen cashen (Wesley Sneijder), 
keren terug bij een andere club (Jaap Stam) 
of zijn gewoonweg niet goed genoeg om 

terug te mogen keren (Raphael van der 
Vaart).

Ik heb geen internationale carrière, maar 
ben ook teruggekeerd naar mijn oude 
club. Zelfs op het niveau van de 4e en 5e 
klasse merkte ik al, dat een deel van het 
publiek je dan liever ziet falen dan slagen. 
Gelukkig heb ik zelf het motto ‘zalig zijn 
de armen van geest’ gehanteerd. Oftewel, 
degene die zelf niets kunnen of weten van 
het spelletje moet je maar laten roepen 
en je hier niets van aantrekken. Inmiddels 
ben ik aan m’n derde jaar als jeugdtrainer 
bezig en vind ik het leuk om de zaken, die 
ik vroeger heb geleerd over te brengen 
op de jeugdspelers. Mooi is dan ook om te 
zien, dat ze er ook iets van oppikken, zelf 
initiatief nemen en ze te zien verbeteren 
op voornamelijk technisch vlak en qua 
traptechniek. Zeker omdat ik dit als de 
basis beschouw om je verder te kunnen 
ontwikkelen. Lastig hierbij is wel, dat het 
niveauverschil in een elftal heel groot is. 
Het is dan ook een kunst om zeker ook 
de goede spelers te blijven uitdagen, 
waarbij die doorgaans beter worden als 
de tegenstand ook toeneemt. Maar hier 
wellicht een andere keer meer over.

Samengevat; ik ben voor de terugkeer 
van spelers naar het oude honk. 
Randvoorwaarde is wel, dat ze de drive 
hebben om jeugdspelers verder te helpen 
en ontwikkelen. Zelfs Jurgen Locadia is 
over enkele jaren dan weer welkom op de 
Herdgang..

De Strateeg.
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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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Vessem is een vereniging met veel 
supporters. Wekelijks zijn deze te zien op 
sportpark de Lille of bij uitwedstrijden op 
het sportpark van de tegenstander om 
daar hun club aan te moedigen. Ik denk dat 
Vessem een van de weinige verenigingen is 
in de vierde klasse met zoveel supporters. 
Dat er wekelijks zoveel supporters komen 
kijken moet ook wel een motivatie zijn voor 
de spelers. Het is toch mooier om wekelijks 
zoveel supporters van je vereniging langs de 
kant te zien dan lege plekken of een handje 
vol supporters zoals veel tegenstanders 
hebben. 

Het voetbal zit in de lift in Vessem, de 
beleving is er op alle fronten en dat doet de 
vereniging goed.

Dat het voetbal leeft in Vessem mag 
duidelijk zijn, dit was vooral te zien en te 
horen in Hooge Mierde. Alle meegereisde 
supporters op de tribune en langs het 
veld lieten duidelijk horen dat Vessem 
hier aanwezig was. Onder luid gejuich 
werden de spelers aangemoedigd door 
hun supporters. Dit moet als speler toch 
wel iets met je doen. Zeker voor Frans 

en Erik die een publiekswissel kregen 
waar je kippenvel van kreeg. Dit was een 
wedstrijd waar alles in zat, een wedstrijd 
die van het begin tot het eind spannend 
en boeiend was met zeer goed voetbal. 
Een wedstrijd waar je zondags voor naar 
het voetballen gaat kijken. Een wedstrijd 
waar je meer van kan genieten dan van veel 
eredivisie wedstrijden of het Nederlands 
elftal. Ik begrijp dat sommige supporters 
zijn seizoenkaart van hun eredivisieclub 
opzeggen en zondags liever naar Vessem 
gaan kijken.  

Vessem heeft dit seizoen ook geschiedenis 
geschreven in de Districtsbeker door de 4e 
ronde te bereiken. Een geweldige prestatie 
met als hoogtepunt de uitschakeling van 
DESK in de 3e ronde.

In Vessem geldt ook het gezegde: Wie de 
jeugd heeft, heeft de toekomst.

In Vessem wordt veel aandacht besteed 
aan de jeugd en zijn er ook meerdere 
jeugdspelers die de komende jaren 
zullen doorstromen naar de selectie. 
Met een relatief jonge selectiegroep en 

Het Voetbal leeft 
in Vessem
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deze jeugdspelers ziet de toekomst er 
voor Vessem goed uit. Met de huidige 
selectiegroep en de aankomende 
jeugdspelers is een promotie voor Vessem 
naar de 3e klasse in de komende jaren 
zeker niet uitgesloten.

Ook uniek in Vessem zijn de gebroeders 
Frans, Hein en Louis van Diessen, drie 
broers die alle drie in het eerste van Vessem 
spelen. Voor zover ik weet is het in de 
geschiedenis van Vessem een keer vaker 
gebeurd dat drie broers Piet, Laurens en 
Bart van der Heijden een wedstrijd samen 
in het eerste van Vessem hebben gespeeld. 
Dit was in de tijd dat niemand ooit had 
kunnen denken dat Vessem en Dees ooit 
samen zouden gaan. Net zoals niemand 
had kunnen denken dat Huub Soetens en 
René van Diessen Prins en Adjudant van 
Struifdonk zou worden. René is zoals hij 
zegt maker van voetballers, maar van wie 
hebben ze nu het talent. Van René?....…. 
Nee. Van Carien? ……. zou kunnen. Maar 
van wie heeft Jaap het dan. Ik denk dat het 

een generatie is overgeslagen en dat ze het 
talent hebben van opa Frans van Diessen. 
Zijn vierde kleinzoon Jaap heeft onlangs 
ook zijn debuut gemaakt in Vessem 1 en 
zullen we Frans binnenkort wel weer op 
het voetbalveld zien want blijkbaar heeft 
hij ooit gezegd: Als alle vier mijn kleinzonen 
in het eerste van Vessem spelen kom ik 
weer kijken. Frans je bent welkom.

Vessem is een club met niet alleen veel 
supporters maar ook met veel vrijwilligers 
die zich wekelijks  inzetten voor hun club. 
Vessem is een mooie club en ben trots om 
bij deze club te mogen horen. Een club 
waar jong en oud, spelers en suppoters, 
samen genieten van voetbal.

Tenslotte zou ik aan iedereen willen vragen 
om ook een keer een stukje te schrijven in 
ons mooie clubblad en wordt Vriend van ’t 
Loeierke.  

Een	supporter	van	een	skôn	clubke
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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAN HOOF
INSTALLATIEBEDRIJF

Jan Smuldersstraat 12
5512 AZ Vessem

Tel. 0497-591253-591463

- Centrale verwarming
- Sanitair + waterleiding         +

riolering
- Zinkwerk + dakwerk
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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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De Droeftoeter
van ut joar

8 punten - Toon van Sambeeck
Is tegenwoordig woonachtig als student in Eindhoven. Het vaandelteam van Vessem 
moest	een	uit	wedstrijd	naar	Tivoli	en	Toon	zou	rechtstreeks	met	zijn	fiets	komen.	Toon	
is blijkbaar nog niet zo bekend in Eindhoven en moest de locatie van het sportpark 
invoeren op google om er te komen. Schijnbaar kom je niet bij het sportpark terecht als je 
de	route	naar	‘Tivoli	Eindhoven’	fietst.	Na	een	toeristische	route	door	de	stad	arriveerde	
hij uiteindelijk een half uur voor de wedstrijd op het sportpark van Tivoli.

6 punten - Ted Blox
Zet op de website van VV. Vessem een nieuwbericht over de enquête onder de leden. 
In het bericht noemt Ted de mogelijkheid voor leden, zónder internet….. dat ze een 
papieren versie van de enquete te vinden is in de kantine. 
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5 punten - Johan van Riet
Was afgelopen kerstwandeling verantwoordelijk voor de kerstpuzzel. Om het zichzelf 
makkelijker te maken, dacht hij wat vragen van voorgaande edities in de puzzel te 
verwerken. Niet rekening te houden met het feit dat de deelnemers deze vragen zouden 
herkennen. Tot hier geen problemen. Echter wisten enkele personen beter welke 
antwoorden juist waren, dan hij zelf. Hierdoor is de enige echte winnaar van de puzzel bij 
Johan zijn prijsuitreiking toch maar 2e geworden.

4 punten - Niek van Rooij
Nieuwjaarsnacht breng je gezellig door met vrienden en proost je op het nieuwe jaar. 
Niek dacht hier alleen net wat anders over. Door een kleine onenigheid met vriend Hein 
van de Pas om wie onder het dekentje mag op de bank van Rob Couwenberg, was Niek 
gepikeerd. Hierop sloeg Niek, Hein een gebroken neus, met het dekentje tussen vuist en 
neus. 

2 punten - Ted Blox
Is verantwoordelijk voor de communicatie binnen de voetbalvereniging. Op de pagina met 
‘historie’ staat dat het eerste elftal dit jaar in de 5e klasse uitkomt. Naast zijn afwezigheid 
bij de vergaderingen van het Loeierke, is Ted blijkbaar al langere tijd niet meer op de Lille 
geweest.  
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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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Trotse en geëmotioneerde winnaar 
Geert van Aaken 

heeft zojuist zijn prijs in ontvangst mogen nemen!

Van harte gefeliciteerd Geert!!
Namens de Redactie

Onze speciale dank gaat uit naar de sponsoren van het Prijzenpakket: 
WP Henst en Twan Verkooijen

Winnaar ‘Vind ’t Gouden 
Loeierke Kerstpuzzel’
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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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AUTOBEDRIJF VAN DOORMAAL
ALLES VOOR U EN UW AUTO ONDER ÉÉN DAK!

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

• Werkplaats
• Tankstation

• APK keuringen
• Quick-bandenservice
• Wasserette
• Transport

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

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

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

EMTÉ  
VESSEM

Pierre & Inge Liebregts
Vessem

1056866_EMTE_Vessem_A5_W11.indd   1 09-03-16   10:44
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Prins Humberto 
& Adjudant Smile

Het interview stond in eerste instantie 
gepland op de donderdag na de 
prinsenreceptie. Maar naar het schijnt 
heerst er in Struifdonk een griepepidemie 
en heeft deze ook onze prins en adjudant  
geveld. Eén precieze week later laat de 
gezondheid van beide heren het dan toch 
toe, om aan de tand gevoeld te worden 
door ’t Loeierke. Op een voor beide 
bekende locatie spreken we af, de kantine 
van onze voetbalclub. Aangezien zowel 
prins als adjudant hier met enige regelmaat 
vertoeven, denken we ze zo op hun gemak 

te stellen, zodat we het beste in ze naar 
boven krijgen.

Een vraag die bij menig Vessemnaar na de 
zittingsavonden speelt. En een vraag die bij 
sommige al direct na de prins bekendmaking 
speelde. Deze prins en adjudant gaan al 
richting de zestig levensjaren, zijn ze niet te 
oud om Struifdonk te leiden met carnaval? 
Zeker als je ziet dat ze allebei goed de griep 
te pakken hebben gehad. Dit is dan ook 
de eerste vraag die we ze stellen. Beide 
geven aan dat dit zeer zeker niet het geval 
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is. Nee! Nee! Nee! Het ligt niet aan onze 
leeftijd, herhalen ze nog maar eens. De 
griep heerst gewoon en toevallig heeft die 
ons te pakken. In diverse pakketten die ze 
gekregen hadden met de prinsenreceptie 
zaten paracetamols, welke goed te pas 
kwamen. Wetende dat er in een enkel 
kadoo tevens condooms zaten, vragen we 
maar op de man of deze ook al van pas zijn 
gekomen. Huub past voor een antwoord en 
René geeft aan dat Carien verantwoordelijk 
is voor de condooms. Met dit antwoord 
komen we geen ‘steek’ verder.

We zijn benieuwd naar hoe Huub is 
benaderd door ex-prins Pena. ‘Op zaterdag 
16 september kreeg ik een appje van Rob 
met de vraag of hij langs mocht komen voor 
een gast interview namens ’t Loeierke. Geen 
besef hebbende op wat komen gaat, zei ik 
dat dit goed was. Rob gaf aan dat er nog 
iemand meer mee kwam en dat onze Pleun 
en Lot niet thuis mochten zijn. Aangezien 
die thuis waren zouden we afspreken bij 
Rob thuis. Nog steeds had ik geen idee 

dat de vraag voor prins van Struifdonk kon 
gaan komen. Lot en Pleun zouden s’avonds 
naar Oerle kermis gaan en Erik van Riet zou 
in principe ook met de taxi mee gaan. Deze 
gaf echter enkele uren vooraf aan dat hij op 
eigen houtje later zou komen. Toen begon 
bij Pleun en Lot te dagen, dat Rob en Erik 
wellicht samen wilden vragen of ik Pprins 
carnaval wilde worden. En dit gebeurde 
vervolgens ook.’ Huub had niet gedacht 
ooit nog prins te worden. Aan Rob en Erik 
vraagt hij enkele dagen bedenk tijd. Ik heb 
nog een moment getwijfeld of het bij mij 
zou passen. Je treed natuurlijk nadrukkelijk 
op de voorgrond en je moet je woordje 
klaar hebben staan. Of dit bij mij zou passen 
wist ik niet zo goed, maar dat gaat me tot 
op heden redelijk goed af. Mijn dochters 
had ik ook nog om advies gevraagd, zij 
waren eensgezind en gaven aan dat ik hier 
voor moest gaan. Deze kans krijg je nooit 
meer.’

Toen huub bij Rene aan kwam met de 
vraag of hij zijn adjudant wilde zijn, was 
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zijn antwoord direct volmondig ‘ja! Dat doe 
ik’. 15 jaar geleden hadden Huub en Rene 
afgesproken dat mocht één van hun ooit 
gevraagd worden voor prins, dat de ander 
dan de adjudant zou zijn. Zo gezegd zo 
gedaan! Als oud buurjongens van De Donk 
en als zuipmaten van oa. de kantine kennen 
ze elkaar heel goed. En ook heel belangrijk 
geven ze aan, onze vrouwen kunnen het 
goed samen vinden. 

Prins carnaval ben je niet alleen met 
carnaval. Dat ben je een maand vooraf 
al en het duurt tot dinsdag met carnaval 
23.11 uur. Het mooiste tot op heden in de 
hoedanigheid van prins Humberto heeft 
Huub beleeft in de weekenden waarin de 
zittingsavonden plaats vonden en de tijd 
voorafgaand aan de prins bekendmaking. 
De spanning om het tegen niemand te 
vertellen, jezelf van de domme houden 
voor iedereen was heel leuk. Wanneer 
vervolgens de bekendmaking achter de rug 
is, is het heel leuk om veel positieve reacties 

te ontvangen van iedereen. Ook de persoon 
achter iemand leren kennen ervaren Huub 
en Rene als zeer positief. De mannen die de 
raad van elf vormen, kennen ze natuurlijk 
allemaal bij naam. Maar nu kennen we ook 
de persoon erachter leren ze nu pas kennen 
en dat is iets waar ze van genieten. Nu zijn 
er al enkele weken achter de rug. Waar 
ze nu nog naar uit kijken is natuurlijk heel 
de carnaval en het gebeuren eromheen. 
Maar in het bijzonder de maandagmiddag, 
met veelal leeftijds bondgenoten, in Den 
Boogerd. Wellicht dat ze het noemen, 
omdat we van ’t Loeierke zijn… De dinsdag 
in de kantine wordt ook gezien als één van 
de vele hoogtepunten van de carnaval. En 
Huub meent stellig dat hij hier ook met de 
eerste prijs aan de haal gaat. 

Iedereen die de zittingsavonden bij 
heeft gewoond, bij de prinsenreceptie 
is geweest, bij het carnavalsconcert van 
de drumband is geweest of waar dan 
ook van de befaamde pinguin-dans heeft 
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gehoord. We vragen Huub hoe hij op het 
idee van deze dans is gekomen?  ‘Ik vond 
dat we als prins en adjudant met de raad 
van elf iets van een dans moesten doen. 
Aangezien we in Vessem een heel actieve 
groep dansmarietjes hebben, moesten wij 
ook iets doen. Aangezien niet iedereen 
zo kans dansen als Bas van der Heijden, 
moest het iets zijn dat iedereen van ons 
kan meedoen. Zelf had ik in eerste instantie 
de gedachte om een dansje te doen bij een 
lied van Gerard van Maasakkers. Ons Elle 
kwam vervolgens met de pinguindans om 
de hoek kijken.’

We sluiten het interview met de vraag of 

we ze beide volgend jaar weer terug zien 
als lid van de raad. Hierop geven ze aan 
dat ze het eerst een jaar af kijken of ze de 
carnaval overleven. En het is natuurlijk nog 
maar de vraag of er volgend jaar een plek 
vrij is in de raad. Dus dat zien we volgend 
jaar wel.

Namens ’t Loeierke wensen we Huub en 
Rene een bijzonder leuke carnaval toe en 
we ontvangen ze dinsdagochtend om 11.11 
uur graag op de Lille. 

Alaaf!
Hans en Johan 
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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



41

‘ t  Loeierke



‘ t  Loeierke

42

Naam:
Geboren op:
Geboorteplaats:
Naam vader (voluit):
Naam moeder (voluit):
Broers en/of zussen:
Wie zijn je beste vrienden? 
In welk team speel je?
Op welke positie?
Wie zijn je leiders/trainers?   

Hoe vaak ben je al kampioen geweest?
Ga je weleens bij Vessem 1 kijken?
Favoriete voetbalclub?
Favoriete voetballer?
Mooiste voetbaltenue?
Beste speler van jouw team?

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

Profieltje van

Ties Coopal
18-okt-10
Veldhoven MMC
Paul Coopal
Sita Hoppenbrouwers
Ik heb 1 oudere zus Juul
Papa, Dennis, Daan, Sem
JO9-1
Laatste man
Papa is mijn leider en Eric Franssen de 
trainer
Nog niet maar in de toekomst hopelijk wel
Niet vaak
Ajax
Lasse Shone
Barcelona
Daan van Korven

St Lambertus
Groep 3
Rekenen
Iza Nouwens

Olaf de sneeuwman want die is grappig

Een tijger en onze hond Rox
Zelfgemaakte pizza en chinees
Broccoli

Ties Coopal
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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 week?
Hoe laat ga je ‘s avond naar bed?
Hoeveel zakgeld krijg je per week?
Wat is je allerliefste wens?
Welk beroep wil je later uitoefenen?
Waaraan heb je een hekel?
Wat is jou favoriete computer spelletje?

Wordt jullie pap nog ooit prins carnaval?
Denk je dat je een betere voetballer dan 
papa wordt?
Wat vind je ervan dat DEES en VV Vessem 
gedeeltelijk samengaan?

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

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

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

Een	speelcorner	met	comp	spel	fifa	18

heel veel, feest tot top40
Motorcrossen en spelen
Youtube
Blace en de monsterwielen
Goede en slechte tijden
Kreta,	daar	is	het	lekker	warm	en	een	fijn	
strand en glijbanen

ong 10 uur
rond 8 uur 
nog niet nodig
In kreta willen wonen
Profvoetballer
Ruzie en pesten
Fifa 18 PS, hillclimb, snake, en kaartspel pesten

Nee
Ben ik nu al

Wel leuk

Computer
Winnen
Carnaval
Buiten

Toen opa door zijn stoel krakte

vind het heel leuk…ga zo door

Ties Coopal
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René Willems
Predikant 8

Electrotechniek 5512 BW Vessem

Tel. 06-12648872

   Electrotechnische installaties, 

   datainstallaties en verlichting.

r.willemselectro@kpnplanet.nl
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elftal wed.   pnt.   gem. voor    tegen saldo

O17-1 9 24 2.67 53 15 38

O11-2 9 22 2.44 61 20 41

O19-1 9 17 1.89 25 17 8

O13-1 9 16 1.78 24 20 4

O17-2 9 13 1.44 20 26 -6

O11-1 9 12 1.33 33 33 0 

O15-1 10 7 0.70 18 48 -30

O9-1 11 7 0.64 34 101 -67

O15-2 11 6 0.55 29 92 -63

O13-2 10 4 0.40 10 66 -56

O11-3 11 3 0.27 13 110 -97

‘De SUPERCUP’
Jeugd - Clubcompetitie 2017-2018

TUSSENSTAND 
SUPERCUP
 SEIZOEN
2017-2018

SPONSOR:
Super Service

Henst

STAND BIJGEWERKT t/m carnaval



47

‘ t  Loeierke

PRIKBORD

16 Maart

PUBQUIZ
Café van de Ven

Zaterdag 17 Feb.SPEED SOCCER
O15-1, O15-2O17-1, O17-2

Dinsdag 13 Februari

CARNAVAL
Kantine
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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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Ohh de kantine 

krijgt een nieuwe 

keuken?

Ja vanaf heden ook uien en broodje gezond te bestellen





‘t Loeierke goes 
around the world!

Dortmund


