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Zo het is alweer een tijdje geleden, 
maar voor u ligt het nieuwe Loeierke 
en welgeteld de 5e editie van het 
seizoen 2017-2018. We zijn ietsje later 
dan gepland, maar ja om drie Loeierkes 
uit te brengen in een tijd dat er niet (of 
bijna niet) gevoetbald is vonden we 
toch een klein beetje overdreven. Nu 
we dan eindelijk toch weer de velden 
op kunnen is het natuurlijk weer tijd 
voor wat inspirerend leesvoer. Het voelt 
natuurlijk ook een beetje raar dat het al 
bijna half April is en dat we nog ongeveer 
een halve competitie moeten afwerken 
tot eind Mei. Kijk bijvoorbeeld maar eens 
naar de competitie van ons vaandelteam 
waarin sommige teams nog 11 of zelfs 
12 wedstrijden in 7 weken hebben te 
verteren?!

In deze editie een oproep van onze 
Voorzitter aan de partij ‘Eersel Samen 
Anders’, die als grote winnaar uit 
de stembus is gekomen, om ook 
daadwerkelijk de koe bij de horens 
te vatten en te investeren in de 
verenigingen binnen onze gemeente. 
De vereniging zelf mag in ieder geval 

zeker trots zijn op de investering die ze 
samen	met	 de	 korfbal	 hebben	 gedaan.	
Onze Jeugdcoördinator heeft weer een 
poging gedaan om zijn stuk dit keer wel 
door onze strenge screening te krijgen, 
want blijkbaar ben ik niet de enige 
binnen onze redactie die er schijnbaar 
wat moeite mee heeft als stukjes wat 
kwetsender dreigen te worden, in dit 
geval als het dus over je (aangeleerde) 
techniek gaat die je elke zondag weer op 
het veld tracht te vertonen. 

Het	 Jeugdprofieltje	 komt	 dit	 keer	 van	
Tobi Hermans en als je ziet wat deze 
jongeman later voor zijn beroep wil 
gaan doen is het toch wel overduidelijk 
dat hij de genen van zijn vader heeft. 
Riny van de Loo is eens goed gaan 
zitten om de vragen van ’t Knuppeltje te 
beantwoorden en dat heeft geresulteerd 
in een paar mooie en soms bijna 
onnavolgbare antwoorden, misschien 
iets voor Riny om zijn talent als schrijver 
voortaan als vaste VVTL’er geregeld 
te laten zien in ons prachtige clubblad 
en vanaf zijn eigen terrasje een mooi 
Cruyffiaans	 stukje	 in	 elkaar	 te	 flansen.	
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D’n Droeftoeter is ook weer goed gevuld 
en namens de redactie willen wij eenieder 
die zich hier geheel vrijwillig voor inzet 
nogmaals hartelijk danken en wij hopen 
natuurlijk ook weer op jullie inzet voor het 
komende Loeierke, want ondanks dat de 
koploper van deze editie bijna niet meer in 
te halen is, is er nog steeds niets beslist….

Verder in dit Loeierke laat Sven zich 
vrij kritisch uit over het niveau van het 
hedendaagse (prof)voetbal in Nederland, 
maar gelukkig voor hem ligt zijn passie 
dan ook meer bij het slagwerk. Bij het 
lezen van Ted zijn stukje kreeg ik toch 
een beetje een raar onderbuikgevoel, is 
hij nu een breuk aan het forceren binnen 
het bestuur of speelt er hier toch nog iets 
anders? Misschien zit het antwoord voor 
Ted wel in het stukje van Twan, maar ja 
dan moet je wel eerst weten of je wel de 
juiste beslissingen hebt genomen?! Johan 
blikt namens de activiteitencommissie 
nog even kort terug op een geslaagde 
Pub-quiz, met een verassende maar 
zeker terechte winnaar (een team met 
twee afgevaardigden van onze redactie), 
gefeliciteerd namens de redactie.

We hebben ook nog een drietal 
ingezonden stukken en wel één van 
Humberto die zijn tijd als Prins nog eens 
evalueert en waaruit blijkt dat ondanks de 
drukte het toch vooral genieten is geweest 
voor hem en zijn goedlachse adjudant, 
waarbij ik wel denk dat die laatste tip 

die hij geeft niet echt bedoeld is voor de 
uiteindelijke Prins van volgend jaar maar 
vooral voor de eerste die ze vragen, want 
dan zijn ze lekker vlug klaar met zoeken. 
Onze Uber fan Peter heeft weer een mooi 
stuk propaganda voor onze vereniging 
geschreven en ik moet hem meegeven 
dat als je zijn stukken leest moet je wel 
overtuigd zijn van het plezier en genot 
dat er rondom onze velden hangt. Het 
typeert Peter dan zeker ook dat hij niet 
te	 bang	 is	 om	 zichzelf	 te	 rectificeren	 en	
zo geeft hij Bertje toch nog de Credits die 
hem zeker toebehoren, maar dit vraagt 
natuurlijk wel om een reactie van Bert 
en die zien wij gaarne tegemoet in het 
volgende Loeierke! En last but zeker not 
least is daar ook nog een inzending van 
Thomas Tholen uit het Wintelrése, die nog 
een mooi stukje heeft geschreven over 
de goede samenwerking bij de jeugd het 
seizoen tot op heden tussen onze beide 
verenigingen.

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

Halleeejkes en unne dikke merci,

Erwin
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Als je maar lang genoeg gewoon 
blijft, word je vanzelf bijzonder



7

‘ t  Loeierke

Voor al uw:
BROOD
EN
BANKET

Bakkerij
HENST
Wilhelminalaan 7
Vessem - Tel. 0497-591272

De Echte Warme Bakker!

Bij inlevering van 
€ 300,- aan kassabonnen

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

Vessem heeft ongeveer 2150 inwoners. 
385 Daarvan zijn lid van de voetbalclub. 
Dat is ongeveer 18%. Als je dan bedenkt 
dat we ongeveer 100 jeugdleden hebben 
waarvan vele pappa’s en mamma’s, opa’s 
en oma’s geen lid zijn maar wel dicht bij 
de club betrokken zijn kunnen we toch 
wel stellen dat minimaal een kwart van 
alle inwoners van ons dorp betrokken is 
bij onze club. Dat is een heel mooi aantal. 
De FIFA heeft onlangs een onderzoek 
gedaan in Roemenië en Zweden naar de 
rol van voetbal binnen de gemeenschap. 
Het onderzoek wees uit dat zowel de 
economie als het welzijn van mensen direct 
profiteren	 als	 er	 in	 voetbal	 geïnvesteerd	
wordt. 

Ben jij onlangs gaan stemmen? Heb je de 
stemwijzer ook geraadpleegd? Nee? Een 
van de vragen van de stemwijzer was; 
Elk dorp in de gemeente moet zijn eigen 
sportpark behouden.  Voor mij persoonlijk 
was het duidelijk dat D66 en VVD het 
oneens zijn met deze stelling, gezien de 
discussie die we gehad hebben als club 

over het accommodatiebeleid en de 
felheid van vooral de VVD die voornamelijk 
de troef van kostenverlaging bij fusie van 
sportparken naar voren bracht. Ze gingen 
volledig voorbij aan de emotie en sociale 
functie van bijvoorbeeld een voetbalclub 
in het eigen dorp. Met verbazing las ik dan 
ook in de krant dat het magere resultaat 
volgens een van de kartrekkers van de VVD 
te wijten was aan de uitgebalanceerde 
deelnemers op de kiezerslijst van Eersel 
Samen Anders, die daardoor de grote winst 
behaald zou hebben. Zou hij dan echt niet 
weten dat meer dan het halve dorp gelinkt 
is	aan	voetbal	en	korfbal?	En	dat	mogelijk	
het eigen partijprogramma van invloed 
zou kunnen zijn op het stemgedrag? 
Hopelijk gaat de grote winnaar Eersel 
Samen Anders in de komende jaren de 
daad bij het woord voegen en investeren 
in de verenigingen. 

Wij als voetbalclub gaan in ieder geval 
wel zelf investeren in ons sportpark. Eind 
maart hebben we de handtekening gezet 
onder het contract om een hypermoderne 
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beregeningsinstallatie aan te leggen. Een 
investering	waar	we	 (	 voetbal	 en	 korfbal)	
jaren plezier van gaan beleven. Afgelopen 
jaren werd het veld beregend met een 
haspel, die van veld naar veld werd 
getransporteerd door Jan Soetens. Vaak 
was dit in droge perioden nachtwerk. Als we 
onze nieuwe installatie hebben kunnen we 
op elk moment via een app, met één druk op 
de knop de 25 sproeikoppen per veld laten 
werken. Een behoorlijke investering die we 
door onder andere eigen werkzaamheden 
van onze vrijwilligers kunnen realiseren, 

zonder	 dat	 we	 als	 club	 een	 financiële	
krapte creëren. Een investering die direct 
ten goede komt aan het speelplezier van 
al onze leden. Want wij blijven vasthouden 
aan ons motto; Voetbal is genieten.

Namens het bestuur

Frans Maas   
Voorzitter
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Afgelopen maand werd ik geveld. Door 
de griep. Dat was vervelend. Heel erg 
vervelend. Ik was bijna dood. 

De ochtend na de, overigens erg gezellige 
en	piekfijn	georganiseerde,	pubquiz	voelde	
ik me niet lekker. Hmmm…. Even nagaan 
wat ik heb gegeten. Vlees, aardappels en 
groente voor avondeten. Dat kan het niet 
zijn. Hapjes uit de frietpan bij de Kuiper. 
Als het daar aan lag, was nu half Vessem 
ziek. Heb ik misschien iets geks gedaan? 
Nou, ik zou met het bestuur aan de pubquiz 
meedoen. Een paar uur voor de quiz besloot 
ik, om moverende redenen, mee te doen 
met een ander team. Nadat ik dit bekend 
maakte bij het bestuur, werd ik al meteen 
uitgemaakt voor overloper en NSBer. Tot 
zover niks geks. 

Tijdens de quiz haalde mijn team precies 
evenveel punten als het bestuur. Iedereen 
blij. Zou je zeggen…… In de week voor mijn 
ziekte had ik gelezen hoe een voormalig 
Russische spion, die was overgelopen naar 
het Westen, was vergiftigd door de Russen 
met een of ander goedje uit de Koude 
Oorlog. Hmmmm…… het bier smaakte 
wel wat anders die vrijdag. Ik dacht dat dat 

kwam omdat ik al lang geen bier meer had 
gehad. Of proefde ik toch de zoete smaak 
van Oost Europese wraak? 

Ach, de jongens van het bestuur zijn af en 
toe een paar mallerds, en een grap kan ik 
wel waarderen. En wat is nou één dag boven 
de pot hangen op een mensenleven? Van 
zaterdag op zondag gewoon goed slapen, 
dan kan ik er weer tegen. Het voetballen 
van zondagochtend is toch afgelast, dus 
dat mis ik niet. 

Van goed slapen kwam helemaal niks. Het 
boven-de-pot-hangen van overdag ging 
’s nachts gewoon door! Zondag werd de 
verjaardag van mijn vrouw gevierd, dus dat 
komt	niet	geweldig	uit.	Nu	nog	afbellen	 is	
ook niks, dus laat het volk maar gewoon 
komen. Ik heb er een uurtje bij gezeten, 
waarna ik naar bed werd gestuurd. Soms 
moet je bevelen gewoon opvolgen……

Weer een nacht bijna zonder slaap verder 
bleef ik ook thuis van het werk. Het loopt er 
vanaf de zondagnacht ook van onderen uit, 
dus waarschijnlijk buikgriepje te pakken. 
Dat Russische Koude Oorlog-spul werkt 
goed….. Ik kon niet eens op de bank hangen 

Geveld
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en TV kijken, dat pikte mijn lichaam niet. 
Dat terwijl ik gek ben op TV kijken terwijl ik 
op de bank hang. Wat kon ik dan wel? Nou, 
op mijn rug in bed liggen en snel proberen 
te slapen. Gelukkig ben ik ook een grote 
fan van slapen, dus dat komt goed. Daar 
mag je me trouwens midden in de nacht 
voor wakker maken, voor slapen…. 

Goed, weer een dag overleefd, ik voel me 
nog steeds slecht maar geef nog maar 3 
keer per dag over. Beetje zoals mijn vrouw 
aan het begin van de zwangerschappen 
deed. Dinsdag leek het de goede kant 
in te gaan. Ik voelde me net zo slecht, 
maar ik hoefde niet meer over te geven. 
Kon ook bijna niet meer, want ik had van 
zaterdag tot dinsdag in totaal 2 beschuiten 
gegeten. Dinsdagavond probeerde ik een 
kop kippensoep te eten. Dat ging vrij goed. 
Dacht ik. Tot ik midden in de nacht wakker 
werd en weer moest rennen naar de WC. 
Hmmmm…. Dit was niet de bedoeling. 

Woensdag was weer een slechte dag. Niks 
eten en alleen maar in bed liggen om te 
slapen. Een dag duurt dan echt lang. Ik 

merk trouwens ook dat ons bed zijn langste 
tijd heeft gehad. Mijn vrouw wil al lang 
een nieuw bed, maar ik dacht dat ons bed 
nog prima voldeed. Als onze verbouwing 
klaar is, wordt een bed de eerstvolgende 
investering!

Donderdagavond voel ik me voor het eerst 
goed genoeg om een ‘normale’ maaltijd te 
nuttigen. De hoeveelheden zijn klein, maar 
het blijft erin. Vrijdag voelde ik me weer 
wat beter en het weekend heb ik gebruikt 
om aan te sterken. 

Al met al was ik 4 kilo afgevallen en ik hoor 
u denken, hij had vantevoren al niet veel bij 
te zetten. Klopt! Gelukkig zaten de 4 kilo er 
weer zo aan, hoor. Inmiddels ben ik weer 
volledig de oude, maar ik heb dus langs de 
afgrond van de dood gelopen. 

Conclusie van het verhaal: Ga voorzichtig 
om met de leden van het bestuur, want je 
speelt met je leven! 

Th. de Bie
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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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De maand Maart 2018 is inmiddels al weer 
verstreken, na ( helaas) een te lange 
winterstop is gelukkig tijdens het weekend 
van 24 Februari de tweede seizoenshelft 
weer begonnen.

Fijn is wel dat onze activiteitencommissie 
tijdens de winterstop nog enkele leuke 
evenementen heeft weten te organiseren, 
Oliebollen zaalvoetbal toernooi, penalty 
king en het indoor speedsoccer toernooi.  
Op onze website vvvessem.nl staan elke 
week alle jeugdwedstrijden vermeld, 
en wij zouden het leuk vinden om ook 
u, als supporter, ouder, familie en/of  
geïnteresseerde	 eens	 langs	 het	 veld	 te	
mogen begroeten. Het plezier en de inzet 
van de diverse spelers is puur en schitterend 
om te zien.

Enkele weken geleden had ik mijn zoon 
Loek beloofd om zijn schoolteam te 
begeleiden tijdens een school zaalvoetbal 
toernooi in Veldhoven, hier werd mij 
nog maar eens duidelijk hoe belangrijk 
balcontrole,	techniek	en	fitheid	is	voor	het	
door ons allemaal zo geliefde spelletje.
Ik durf dan ook wel te zeggen dat we een 
topteam hadden, met allemaal potentiele 

selectiespelers voor de toekomst, en 
een van hen Jesper Swaanen werd zelfs 
uitgeroepen tot “speler van het toernooi”.
Zou ik bijna vergeten te vertellen dat we 
alle wedstrijden gewonnen hebben, en 
zo als eerste zijn geëindigd, Lotte, Luuk, 
Robin, Jannes, Jesper en Loek nogmaals 
gefeliciteerd!!

Deze introductie brengt me bij het 
volgende…
 
De techniektraining
Een van mijn doelstellingen tijdens mijn 
aanstelling als jeugd coördinator was het 
realiseren van een extra techniektraining 
voor onze jeugdspelers. Ik ben trots 
u te kunnen vertellen dat de eerste 
driegezamenlijke techniektrainingen van de 
J09-J011-J013 Vessem/Dees een feit zijn. Op 
vrijdag 26 Januari 2018 stonden meer dan 
34 tot op het bot gemotiveerde spelertjes 
klaar voor deeerste extra training.

De training werd verzorgd door 
Thomas Maas en ondergetekende met 
ondersteuning van Twan Smetsers uit 
Wintelre. Ik liep al een tijdje met dit idee 
maar kon maar geen geschikte trainer 

Nieuws van onze 
jeugdcoördinator!
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vinden, of ze waren commercieel en niet 
betaalbaar of ze waren niet beschikbaar 
op de door ons gewenste tijdstippen. Na 
een aantal keer een bezoek te hebben 
gebracht aan ons vaandelteam was het 
voor mij duidelijk, ik moest proberen een 
van deze spelers proberen te strikken, 
Louis van Diessen, Frans van Diessen, 
Thomas Maas en noem ze allemaal maar 
op, dit zijn de mannen waar straks onze 
jeugd mee in de selectie gaat spelen. Ik 
sprak onze voorzitter aan, met de vraag 
zou ik jullie Thomas niet kunnen strikken 
voor deze training? Hij gaf mij het nummer 
van Thomas en we begonnen direct samen 
te appen, na enkele apps waren we eruit, 
Thomas stond ervoor open en we konden 
beginnen. Elke laatste vrijdag van de 
maand, van 13.30-14.45 uur op het sportpark 
van Vessem extra techniektraining voor de 
onderbouw t/m J013. Na de toezegging van 
Thomas moest ik natuurlijk de trainers en 
leeftijd	 coördinatoren	 van	 de	 betreffende	
teams op de hoogte stellen, deelname 
alleen mogelijk na tijdige aanmelding en 
vol=vol, Thomas en ik dachten dat we 
20 deelnemers wel konden handelen, 
maar de aanmeldingen stroomden na 
de bekendmaking binnen en na 2 dagen 
stond de teller al op 30 spelertjes. Om 
uiteindelijk niemand te hoeven teleur te 
stellen hebben we besloten om iedereen 
te laten deelnemen (34 deelnemers) + 
nog 2 afmeldingen, blij waren we dan ook 
dat Twan Smetsers op eigen initiatief ons 
kwam ondersteunen.
 
Waarom cursussen techniektraining?
“Geen enkele jeugdtrainer zal zijn kinderen/

spelers technisch en tactisch iets kunnen en 
willen leren als hij dat niet zelf beheerst”.
Voor de ontwikkeling van kinderen zijn 
jeugdtrainers ontzettend belangrijk. Maar 
niet alleen in de zin van winnen en kampioen 
worden! Want is een jeugdtrainer die met 
zijn team kampioen wordt, ook tegelijk een 
goede jeugdtrainer? Hoeft natuurlijk lang 
niet altijd zo te zijn.

De eerste taak van een jeugdtrainer is 
dat kinderen/spelers zich technisch en 
tactisch ontwikkelen.  Om kinderen/spelers 
technisch (basistechnieken, traptechniek, 
aan- en meenemen, enz.) beter te maken, 
zijn jeugdtrainers nodig die zelf het juiste 
voorbeeld kunnen geven. Een goed 
voorbeeld werkt beter dan 1000 woorden.
 
WINNEN? LEER EERST EENS VOETBALLEN!

Jansen	 en	 Cruijff	 	 over	 	 “de	 ontwikkeling	
van het voetbal”

Je moet er eens op letten hoe slecht 
de technische basiskwaliteiten zijn: 
balaanname, inspelen, kaatsen, 
tweebenigheid. Dingen die ze in de jeugd 
hadden moeten leren.

Ook tactisch, als ik sommigen zie 
verdedigen, geloof ik mijn ogen niet!

Ik vind dat ze tot hun twaalfde geen trainer/
coaches moeten hebben, maar leraren

Het in de juiste richting aannemen van 
de bal, hoe (open, gesloten) je een bal 
aanneemt. Dat soort basiselementen.
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De bal rondspelen om hem diep te kunnen 
spelen.  Spelers moeten worden getraind in 
het zien van de mogelijkheden.

Tweebenigheid is ook zoiets. In de jeugd 
moet eventueel worden gezegd, doe eens 
drie maanden alles met je zwakke been.

Zeker op het technische vlak ligt een enorme 
verantwoordelijkheid bij de jeugdopleiders.
(bron: Cock van Dijk)
 

Verder stond op het programma van onze 
jeugdcommissie:

5 April vergadering jeugd coördinatoren, 
agendapunten;

- Beleid jeugd.
- Voorbereiding nieuwe team indelingen 2018-
2019, ook het samen gaan van de mini’s -J09 
-J011 Vessem – Dees.
- Haalbaarheid dames jeugd team.
- Verlichting trainingsveld.
- Traningsmiddelen, pionnen, ballen, hesjes 
etc.
- Moeizame communicatie met de KNVB 
m.b.t. indelingen.

Jeroen Swaanen
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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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Enige tijd geleden kreeg ik vanuit Vessem 
de vraag of ik een stukje wilde schrijven 
voor hun clubblad, met als onderwerp de 
samenwerking tussen Vessem en DEES. 
Hier hoefde ik niet lang over na te denken, 
aangezien ik als leider en trainer van 
Vessem/DEES onder 19 hier van alles over 
kan en wil vertellen. 

Dat de samenwerking een must was voor 
beide verenigingen, was wel duidelijk 
en al snel stonden de neuzen van beide 
verengingen dan ook dezelfde kant op. 
Zelf was en ben ik een voorstander van 
de samenwerking aangezien wij bij DEES 
nog maar een gering aantal jeugdteams 
tot onze beschikking hadden, maar ook 
omdat ik van mening was en ben dat dit 
ten goede komt van het niveau van beide 
clubs. Dit is achteraf ook wel gebleken. 
Wij zijn namelijk met alle jeugdteams 1 of 
meerdere klassen omhoog gegaan ten 
opzichte van andere jaren. En met onder 

19 hebben wij het de eerste seizoenshelft 
ook niet onverdienstelijk gedaan met een 
ongeslagen status. 

Natuurlijk brengt een samenwerking van 
twee clubs ook nadelen met zich mee. Zo 
zijn er verschillende manieren van structuur 
en organisatie. Eén van de nadelen, dan 
spreek ik voornamelijk voor ons team, 
is dat wij in Vessem al onze wedstrijden 
spelen maar dat wij toch elke zaterdag 
onze shirtjes, ballen, waterzak en bidons 
bij DEES moeten halen. Een ander nadeel, 
wat voornamelijk mijn collega-leider (Youp 
van de Ven) en ik jammer vinden is, dat wij 
al onze wedstrijden dit seizoen hebben 
afgewerkt bij Vessem en geen enkele bij 
DEES. Daartegenover staat wel dat wij op 
dinsdag in Vessem trainen en op donderdag 
in Wintelre.

Wat wij als leiding wel merken aan het 
team is, dat de spelers elkaar snel hebben 

Trainerservaring 
samenwerking 

VV Vessem en VV DEES
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leren kennen en ook goed met elkaar om 
kunnen gaan. Waar vooraf misschien nog 
wel gedacht werd, dat dit in de hogere 
leeftijdscategorieën voor problemen 
zou zorgen is achteraf gebleken dat dit 
moeiteloos is verlopen. 

Verder heb ik het afgelopen seizoen 
gemerkt dat, ook bij andere teams 
de verhoudingen tussen spelers geen 
problemen oplevert. Wel kun je merken aan 
spelers, dat ze het soms jammer vinden, dat 
ze het gehele seizoen de wedstrijden of bij 
DEES of bij Vessem moeten afwerken. Maar 
ook dit zorgt niet voor grote problemen of 
narigheid in het team. 

Het mooiste aan de samenwerking is de 
mengelmoes van leiders en trainers en de 
contacten. Zo hebben wij een groepsapp 
voor ons team met leiders en trainers. En 
hierin	 zitten	 4	 personen	 afkomstig	 van	
DEES	en	3	afkomstig	van	Vessem.	En	allen	
zijn op de één of andere manier betrokken 
bij het team. Is het niet meegaan met de 
wedstrijden dan is het wel een training 
geven op dinsdag of donderdag. En 
volgens mij is deze afwisseling door de 
gehele jeugdafdeling te merken. Daarnaast 
worden wij als leiders ontvangen in de 
kantine alsof het nooit anders is geweest. 
 
Graag wil ik ook nog even stil staan bij 
de commissie, die aan het begin van de 
samenwerking is opgericht om deze 
samenwerking überhaupt mogelijk te 
maken. Zij hebben van vele mensen allerlei 
verhalen aan moeten horen waarom ze 

het wel of niet zouden moeten doen. En 
op welke manier zij alles invulling zouden 
moeten geven. En hoe zij hier als commissie 
en als vrijwilligers hier invulling aan hebben 
gegeven daar neem ik mijn hoed voor 
af. Als ik de samenwerking dan ook een 
cijfer zou mogen geven is dat een dikke 9. 
Hopelijk gaan wij allen in de toekomst op 
deze manier door met samenwerken!

Ik wil graag Gijs bedanken voor het vragen 
van het schrijven van dit stukje. En ondanks 
dat ik dit nog lang aan ga horen heeft mijn 
blauw wit hart toch zeker het afgelopen 
jaar een klein groen randje gekregen. 

Thomas Tholen.
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Het leven van een Loeierke
De hond van Sven Trommelen 
had ‘t Loeierke als eerste 
gevonden op de mat!

Hij loopt nog wat achter als 
niet ‘v.v. Vessem lid’ maar 
toch is ook Mark van Bommel 
trouwe lezer van ons mooie 
clubblad!
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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 leven van een Prins voor en tijdens het 
carnaval. 

Vooraf zijn het geweldige weken geweest 
met de spanning van hoe zal het verlopen, 
kunnen we het wel zolang geheim houden, 
hoe zullen de mensen reageren, en allerlei 
voorbereidingen, etc. etc.

Tijdens de bekendmaking avond kon je 
het eindelijk van de daken schreeuwen dat 
je Prins wordt!   Ze hadden de spanning 
goed opgebouwd en alle mensen op die 
avond aanwezig wisten het zeker wie de 
nieuwe Prins zou worden. (en ik van binnen 
maar lachen) het was voor vele een grote 
verrassing dat ik met de gouden pan zou 
gaan zwaaien tijdens deze carnaval.

Ik heb er vooraf met momenten tegenop 
gezien, (achteraf niet nodig geweest) wist 
niet wat me allemaal te wachten stond. En 
daar heb ik het normaal niet op!

Het liefst zou ik vooraf precies weten 
waar ik aan toe was en wat me te wachten 
stond, er was ook een behoorlijk uitgebreid 

programma op papier gezet. Maar ik ben 
van de ene verassing in de ander terecht 
gekomen, op een gegeven moment heb ik 
het programma maar los gelaten en maar 
zien wat er op me af kwam. Met een beetje 
improviseren	en	je	eigen	flexibel	opstellen	
gaat het dan ook allemaal goed komen is 
wel gebleken.  

Ik heb van veel momenten erg genoten, van 
de kleintjes op de basisschool tot de oudjes 
in de Groenendaal, de sleuteloverdracht 
was een mooie ervaring, zieken bezoeken 
was heel bijzonder en dankbaar! Op de 
Donk hadden ze heel onze ouw buurt 
uitgenodigd, (ik ben er al 30 jaar weg) 80 
man was er op maandagmorgen, inclusief 
bier - BBQ en muziek van de Yellow band, 
ook dat was een grote verrassing voor mij 
en mijn Adjudant.  Het maandagmiddag 
Matinee samen met mijn leeftijd genoten 
was ook weer zeer geslaagd. Ook in de 
kantine van VV Vessem was het weer 
ouderwets gezellig.
 
Het is wel een hele drukke periode geweest, 
we zijn als Prins en adjudant 40 keer samen 

Prinsenleven
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op pad geweest,  totaal 216 uur, het kortste 
dat we weg waren was 2 uur en de langste 
dag was vrijdag voor carnaval 18 uur aan 
een stuk feesten. Van kleding passen tot 
foto’s maken, van dansmarietjes bezoeken 
tot haring happen, geen een uur was 
hetzelfde en ieder uur was het genieten. 
173 uur heb ik de pan bij gehad, dat is 
omgerekend 622.800 sec. in al die tijd heb 
ik 3 sec. mijn pan los gelaten, en weg was 
ie! Maar ook dat kon de pret niet drukken, 
met een vatje bier weggeven ben je ook 
daar weer vanaf.

Een van de hoogte punten voor mij was 
natuurlijk de dinsdagavond waar ik samen 

met de mensen waar ik heel de carnaval 
mee opgetrokken heb, en aan wie ik heb 
te danken dat het zo mooi is verlopen, 
afscheid nam van een schitterende tijd. 
Ik kan je zeggen het was een echt 
Prinsenleven! Mede dankzij mijn Adjudant 
Smile.

Nog een tip voor diegene die gevraagd 
wordt om Prins te worden in 2019, niet 
zoals ik 5 dagen twijfelen maar meteen 
JAA zeggen. Je beleefd namelijk een van de 
mooiste periodes uit je leven!

Alaaf Alaaf Alaaf
Humberto! 
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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

10 punten - Arjan Henst
Arjan gaf samen met zijn vriendin Corine een feest voor hun verjaardagen. Omdat hij 
last minute eraan dacht dat de geluidsinstallatie nog geregeld moest worden, besloot 
hij deze bij een kennis op te pikken. Eenmaal daar aangekomen moest de hele installatie 
nog in zijn mooie Opel Astra. Onder begeleiding van zijn vriendin werd het passen en 
meten. Corine attendeerde Arjan er nog op dat de sub woofer achterin niet ging passen. 
Arjan bedacht al zijn kracht in de strijd te gooien en gooide de klep toch maar mooi dicht. 
Zo de klep zat dicht. Alleen jammer dat er geen raam meer in zit.

8 punten - Ed de Koning
Werd zondag op maandag nacht met carnaval door hun Teun wakker gemaakt. Ed 
schrok zich wakker en door Teun werd hem gevraag of hij wellicht in zijn eigen bed wilde 
gaan liggen.  

6 punten - Joris van Dijk
Had tegen zijn toekomstige bruid gezegd dat ze alle spelers van Vessem 3 maar uit moest 
nodigen	voor	hun	bruiloft.	Na	het	versturen	van	de	officiële	uitnodigingen	bedacht	hij	
zich dat hij toch een foutje had gemaakt. Hij stuurde één persoon van Vessem 3 een 
appje dat er wat mis was gegaan met het versturen van de uitnodigingen. 

5 punten - Arjan Henst
op de hierboven beschreven bruiloft bleek dat Arjan diezelfde dag te hard gewerkt had. 
De vermoeidheid sloeg toe en hij moest even een dutje doen aan een hangtafel. Toevallig 
stonden er ook diverse vrouwen aan deze tafel. Arjan dacht ‘s morgens zelfs iemand aan 
de haak geslagen te hebben nadat Ellen hem wakker belde. Alleen jammer voor Arjan 
was dat zij haar telefoon kwijt was en Arjan deze toevallig op zijn nachtkastje had liggen.
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4 punten - Iwan van Hout
Iwan had zo veel spijt dat hij gestopt was bij de raad van 11 waarop hij besloot dat hij 
op zaterdagavond bij de kuiper wel even hof ober kon spelen voor de raad. We kennen 
allemaal het spreekwoord, een ezel stoot zich niet 3 keer aan dezelfde steen. Dit gaat niet 
op voor Iwan, want het 4e blad bier stond dan uiteindelijk dan toch helemaal vol op de 
tafel. Het was wel goed dat hij ‘s avonds toch zijn motorpak aangetrokken had.

1 punten - Johan van Riet
We weten allemaal dat een wedstrijd 90 minuten duurt en dat dat voor sommige spelers 
ruim lang is. Maar Johan heeft de eer om de 1e scheidsrechter te zijn op de Nederlandse 
amateur voetbalvelden die het spel stil moet zetten vanwege het feit dat de scheidsrechter 
na 80 minuten zelf kramp heeft in de kuiten en tijdelijk niet verder kan. Uiteindelijk heeft 
hij	de	wedstrijd	van	uit	de	middencirkel	toch	uit	kunnen	fluiten.
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1) Wie ben je? Wat zijn je hobby’s? En wat 
doe je zoal in het weekend?
Riny van de Loo. Hobby’s is m.n. buiten 
zijn als het kan. Zit de hele week in het 
ziekenhuis, dus buiten zijn is prettig dan. 
Dan maakt het niet uit wat, of tuinieren, 
wandelen,	fietsen,	strand,	zee,	bossen	etc.	
Verder wat lezen, muziek luisteren, voetbal 
niet te vergeten!

2) Wat voor bijdrage lever je aan 
voetbalvereniging Vessem?
Momenteel niet meer zoveel als het 
geweest is. Nu m.n. op de zaterdag 
met clubicoon Arie Schriders, de 
wedstrijden coördineren, scheidsrechters 
begeleiden, teams ontvangen, Mw Koolen 
ondersteunen als het moet (komt zelden 
voor, is ook zo’n 1000poot) 
 
3) Wat is je bijnaam en hoe is die ontstaan?
Sjeik, ontstaan door een foto welke 
gemaakt is in Tunesië met een soort 
tulband op mijn hoofd, tja dan is het snel 
gedaan natuurlijk met de multimedia en 
creatieve geesten in Vessem.

4) Wat bestel je bij de plaatselijke snackbar?
Niets, kom er niet.

5) Wat zit er in je broodtrommel?

Met een prima personeel restaurant 
in de Tilburgse ziekenhuizen, laat ik de 
broodtrommel thuis, die is dus leeg.

6) Saus erop of ernaast (en waarom)?
Ernaast, soppen heeft ook wel iets!

7) Hoe bereid(de) jij jezelf voor met een 
voetbalwedstrijd op het programma?
Das lang geleden, maar in de goede tijd 
toch op tijd het mandje in en m.n. de blonde 
rakkers deels laten voor wat ze waren. Na 
kniebanden en enkelbanden afgescheurd 
te hebben was voetbal op wat hoger 
niveau voorbij. Vanaf dat moment was er 
geen voorbereiding, gewoon zorgen dat je 
op tijd op het veld stond! 

8) Seks voor de wedstrijd?
Tja, tijdens is ook nogal wat. Maar zoals een 
bekend	filosoof	eens	beweerde:	een	wipje	
in de morgen, is een dagje zonder zorgen!!  
Dus niets mis mee.

9) Waar krijg je een kick van?
Blije positieve mensen om me heen.

10) Waaraan heb je een enorme hekel?
Negatief gedrag vanaf de zijkant bij jeugd 
wedstrijden.

‘t Knuppeltje 2.0
Riny van de Loo
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11) Wat is het meest gênante moment uit je 
voetbalcarrière?
Als keeper een eigen doelpunt maken. 
Oirschot Vooruit A1- Beerse Boys A1 1-2!

12) Door welke vrouw zou je wel eens 
versierd willen worden en waarom?
Dionne Stax, gewoon het laatste nieuws 
vernemen en eventueel de Tan-code 
kraken.

13) Borsten of billen (en waarom)?
Weet je, het gras lijkt altijd groener op een 
ander. De natuur zit gelukkig zo in elkaar 
dat naarmate we ouder worden, we minder 
scherp gaan zien. Laat dan ook het punt 
zijn aangebroken dat het een en ander 
gaat hangen. Geef daarom de ogen de kost 
zolang het kan en dan kan het best nog wel 
mooi zijn!

14) Wie is de kleurrijkste lid van onze 
vereniging? 
Jop de Laat. Altijd bereid zijn bijdrage te 
leveren als voetballer, als trainer van jeugd 
en als scheidsrechter. Positieve instelling 
die een vereniging zo nodig heeft.

15) Wie is het meest kleurloze lid van onze 
vereniging?
Die zijn er niet, ieder heeft zijn taak binnen 
het geheel in welke rol dan ook.

16) Zwarte of felgekleurde voetbalschoenen?
Zwart

17) Welke speler zou je graag terugzien in 
Vessem 1?
We hebben op dit moment een prachtig 
jong team met nog mogelijkheden tot 
groei en ontwikkeling. Ook vanuit de jeugd 
komen er nog wat leuke spelers aan. Ik kijk 

graag vooruit en niet terug.
18) Wie is de meest overschatte voetballer 
binnen onze vereniging?
Het is vaak de zichzelf overschatte voetballer 
die onderschat waar zijn tekortkomingen 
liggen, wie zich aangesproken voelt, doe er 
iets mee zou ik zeggen.

19) Wie is de meest onderschatte voetballer 
binnen onze vereniging?
Die moet ik nog tegenkomen, maar ik ken 
hem niet, dus ook dat valt dan weer niet 
mee.

20) Wat vind je van de fusie?
Sportief een prima geheel. We willen de 
jeugd graag op de sportvelden zien, dan is 
fuseren een onoverkomelijk positief iets. 

21) Waarom denk je dat je de eer hebt 
gekregen om de vragenlijst van ’t Knuppeltje 
in te mogen vullen voor ’t Loeierke?
Dat heeft de voorganger al mooi 
beschreven. Uit het oog is niet uit het hart, 
en dat gaf Henry eigenlijk al aan. Dat groen 
(blauwe) hartje blijft nog wel kloppen en 
wordt geen zwart-wit geheel.

22) Wat kan er beter aan de sfeer in de 
kantine en waarom?
De sfeer is goed in de kantine. Hopen dat we 
de komende jaren voldoende vrijwilligers 
kunnen blijven vinden die de cultuur van de 
V.V. Vessem willen blijven uitdragen.

23) Waar zie jij jezelf over 10 jaar?
In Diessen op mijn eigen terras genieten 
van het zonneke.

24) Aan wie geef je ’t Knuppeltje door?
In het kader van: “uit de ouw doos”: Kees 
Schoenmakers
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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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Een geslaagde 
pub quiz

16 maart jongslede stond om 20.30 uur 
een afgeladen Café van de Ven met smart 
te wachten op het startsein van de 2e 
editie van de pub quiz georganiseerd 
door de activiteiten commissie van onze 
voetbalvereniging. Iets dat goed is, moet je 
niet veranderen en iets wat goed is moet 
je vooral ook niet te vaak organiseren. In 
maart 2016 was voor het eerst een pub quiz 
georganiseerd vanuit de vereniging en nu 
was het een mooie tijd om dit spektakel 
weer eens ten gehore te brengen. 

Met een groter deelnemersveld ten 
opzichte van twee jaar gelee, spreken we 
wederom van een geslaagde editie. Met 15 
teams variërend van 3 tot 10 personen is er 
gestreden om de eerste prijs. Consumptie 
bonnen van Café van de Ven en een middag 
paintballen voor 10 personen. 

De quiz bestond uit een viertal categorieën 
te weten muziek, sport, media en Vessem. 
Ter illustratie een aantal vragen waar de 
deelnemers hun hersens over hebben laten 
breken. 

- Hoe heet de vader van zangeres    
     Miley Cyrus? – Billy Ray Cyrus
- Hoe heet de captain van een team bij 
Curling? 
     De Skip
- Welke Hagenees is de bedenker  van de 
loodzware sport Pulka? 
     Diederik Veerman
- Tot welk jaar had Vessem een eigen 
gemeente?
     1997

Zoals bij iedere grote wedstrijd kan er 
maar één de winnaar zijn. Met in het 
deelnemersveld toch enkele grootheden 
op quiz-gebied, ik noem een Gijs 
Leermakers, Ted Blox en Geert van Aaken, 
is de weerstand maximaal geweest. Toch 
hebben de teams met deze bollebozen 
erin niet kunnen winnen van Keet-
Vessem+Aanhang. Bij deze nogmaals een 
dikke	proficiat!

Hopelijk allen en meer tot de volgende 
editie!

Dé activiteitencommissie
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Sfeerimpressie
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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 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  19 mei  :Forza Vessem
Zondag     20 mei  :JO19-1 | JO17 (lager) | JO15-1 | JO13 (lager) | JO9-1 | JO9/O8 (lager)
Maandag  21 mei  :JO17-1 | JO15 (lager) | JO13-1 | JO11-1 | JO11 (lager) | Mini’s

In de dagen voor het toernooi graag hulp.
Di. 15 mei en Do. 17 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    *  10.00 uur tot 14.30 uur 
       *  14.30 uur tot 18.00 uur
       *  18.00 uur tot 24:00 uur (zat)
   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 22 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 29 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
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De eredivisie 
mist goed spel

Ik volg de eredivisie dit seizoen vooral via 
teletekst. Af en toe staat zondagmiddag 
Langs de Lijn op de achtergrond aan. Maar 
vaak is het Pagina 818 voor de uitslagen en 
vervolgens even kort lezen hoe de wedstrijd 
is verlopen. Het valt mij dit seizoen op 
dat er regelmatig staat het een slechte 
wedstrijd was, dat een ploeg onterecht 
gewonnen heeft, dramatisch spel. Ga zo 
maar door. Het is nog maar zelden dat ik 
een volledige zondagavond 19.00 uitzit, 
als ik het überhaupt al op zet. En de reden 
daarvoor heb ik zojuist genoemd. Ik vind 
het gewoon niet interessant genoeg meer.
Het is een laag niveau, het Nederlandse 
voetbal. Niet alleen “onze oranjemannen”, 
want daarvan weten inmiddels al een paar 
jaar dat het niet zo lekker gaat. Maar ook in 
de eredivisie is het voor mijn gevoel minder 
dan dat het geweest is. Onvoorstelbaar dat 
een ploeg als FC Twente gevaar loopt om 
te degraderen, mogelijk zelfs rechtstreeks. 
In 2010 was Twente nog kampioen van 
Nederland. En zie nu. 

Toch een knappe prestatie
Ook naar de topclubs in Nederland is niet 
te kijken. Tuurlijk, een wedstrijd Ajax – 
Feyenoord of PSV – Ajax is altijd spannend. 

Ik ben PSV-fan, maar laten we eerlijk zijn. 
PSV heeft dit seizoen niets bijzonders laten 
zien. Dat vind ik niet alleen, ook op Twitter 
zie ik genoeg van dit soort berichten. Eén 
ding hebben ze trouwens wel laten zien: 
dat ze het nagenoeg elke week voor elkaar 
krijgen om met matig spel in de laatste 
minuten een overwinning veilig te stellen. 
Daar ga ik niet voor naar het stadion. 
En toch staan de Eindhovenaren (ruim) 
bovenaan. Dat wil zeggen dat de andere 
ploegen door een of andere reden nog 
minder presteren.

Natuurlijk zijn er ook leuke wedstrijden een 
mooie prestaties door eredivisieclubs. Ajax 
haalde	 vorig	 jaar	 de	 finale	 van	 de	 Europa	
League, een zeer knappe prestatie. PSV dit 
het in 2016 bijzonder goed in de Champions 
League	 door	 de	 achtste	 finale	 te	 halen.	
(Uitgeschakeld na penalty’s tegen Atletico 
Madrid - weet u het nog?) Alleen dit jaar 
zijn we weer terug bij af. Geen enkele 
Nederlandse club wist te overwinteren in 
Europa. Het is alsof ze allemaal massaal 
voor een Nexit zijn. Het Nederlandse 
voetbal uit Europa.

Spanje, Engeland Duitsland - en wat Frankrijk 



39

‘ t  Loeierke

en Italië - zijn nog steeds de absolute top 
van Europa. Mooie wedstrijden, grote 
namen, fraaie goals en overwinningen. 
Ondanks dat ik absoluut geen Ronaldo-
fan bent, was zijn goal tegen Juventus 
van 3 april meesterlijk. Dat willen we zien, 
daarvoor zetten we de TV aan. Bij die clubs 
loopt natuurlijk ook wel uitzonderlijk veel 
talent rond. En dat heeft alles te maken 
met geld. De clubs met het meeste geld, 
kunnen het best presteren. 

Huntelaar, Van Persie, Kuijt
De grote namen zijn in Nederland ook weer 
een beetje terug. Huntelaar, Van Persie, 
Kuijt. Hoewel… Kuijt is inmiddels gestopt. 
Van Persie speelt ¾ van de tijd niet. Alleen 
Huntelaar maakt lekker wat minuten met 
ook nog wat goals. Maar ook deze mannen 
gaan richten het einde van hun carrière. 
Hetzelfde geldt voor Robben, mocht hij 
ooit nog terugkomen naar de Eredivisie. 
Maar het niveau van het spel gaat er naar 
mijn mening niet op vooruit.
Er	 zijn	 vast	 voetballiefhebbers	 die	 het	
oneens zijn met mij. Die elke wedstrijd 
kijken en de eredivisie nog altijd leuk en 
interessant vinden. Mijn buurman en 
mederedactielid Gijs is zo iemand die echt 
alles van het voetbal ziet. Mocht u een keer 
langs zijn huis lopen, de kans is zo’n 90% 
dat er voetbal aanstaat. Volgens mij volgt 
‘ie zelfs het derde niveau van Bolivia, maar 
dat geheel terzijde. 

Hopen op volgend seizoen
Mij ga je niet wijsmaken dat je elke week in 
het stadion of op de bank zit te genieten 
van het prachtige voetbal in het Philips 
Stadion of de ArenA. Ach… misschien 

wil ik wel te veel. Misschien kijk ik wel 
te weinig voetbal. Misschien volg ik het 
niet genoeg en ga ik het daardoor minder 
interessant vinden. Toch denk ik dat leuke, 
aantrekkelijke wedstrijden best mogelijk 
moeten zijn. Goed voetballen is voor die 
mannen al lang geen hobby meer hè. Het 
is hun werk. Het publiek betaalt (indirect) 
hun salaris. 

Dit seizoen is eigenlijk al gespeeld. Als dit 
Loeierke uitkomt hebben ‘we’ misschien al 
wel op het Stadhuisplein gestaan. Zo niet, 
zal het nooit lang meer duren. Ik hoop deze 
zomer een prachtig WK te zien en na de 
zomerstop een nieuw seizoen. Hopelijk dat 
wel met spanning en een goed spel.

Sven ‘the man’ Trommelen
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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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Keuzestress

De mensen die dicht bij me staan in het leven 
weten dat ik in het verleden veel verkeerde 
keuzes heb gemaakt. De ene keuze heeft 
uiteraard meer gevolgen dan de andere. 
Je moet er zelf maar eens op letten, je 
maakt iedere dag misschien wel meer dan 
honderd keuzes. Jij hebt bijvoorbeeld net 
(de juiste) keuze gemaakt op deze column 
te lezen in plaats zomaar de bladzijde om 
te slaan. Onlangs heb je bijvoorbeeld ook 
mogen kiezen over de sleepwet. Wil je wel 
of niet afgeluisterd worden? 

Maar omdat dit hoogstaand clubblad 
voetbal gerelateerd is zullen we het eerst 
eens hebben over het voetbal. In het 
veld wordt er niets anders gedaan dan 
keuzes maken. Draai ik naar links of rechts, 
speel ik de rechtsbuiten in of heb ik toch 
meer vertrouwen in die andere snelle 
buitenspeler. Geef ik voor de wedstrijd 
aan dat ik gisteren te diep in het glaasje 
heb gekeken of doe ik net alsof mijn neus 
bloedt en komt je team daar vanzelf wel 
achter. En laten we zeker niet vergeten dat 
de keuzes van de grensrechter ook zeer 
belangrijk zijn. Met zijn/haar beslissingen 
kan een wedstrijd worden bepaald. Na 
het	 fluitsignaal	 van	 de	 scheids	 houdt	 het	

ook nog niet eens op. De keuzes beginnen 
direct weer wanneer je de kantine in loopt 
en eten wilt bestellen. Voetbal is keuzes 
maken!

Zoals ik in mijn eerste zin al zei ben ik 
zelf ook niet altijd even goed geweest in 
kiezen. Tien jaar geleden zat ik nog op de 
middelbare school. Iedereen wist al jaren 
wat ze hierna gingen studeren. Twan wist 
dat nog niet zo goed. Maar wat hij wel wist 
is dat hij veel geld wilde gaan verdienen. Na 
diverse foute keuzes is het uiteindelijk toch 
goed gekomen! Daarmee heb ik wel geleerd 
dat het niet zo zeer belangrijk is welke 
keuze je maakt. Als je er maar een maakt. 
Daarnaast is het iedere ochtend nog steeds 
keuzes maken. Sta ik op tijd op en kan ik 
alles	 lekker	 rustig	 aan	 doen.	 Kopje	 koffie,	
lekker ontbijtje. Of is het toch nog tien 
minuten blijven liggen en met je slaapkop 
op het werk aankomen. Keuzes maken is en 
blijft vaak moeilijk. Zomaar een voorbeeld 
waar je eens over na kunt denken; stel dat 
je als 26-jarige man voorgesteld wordt aan 
twee vrouwen waar je mee samen moet 
wonen. De één is adembenemend mooi en 
kan zo op de cover van FHM. De ander is 
niet de knapste, maar wel de allerleukste 
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en grappigste van de omstreken. Ik hoop 
niet, en verwacht ook niet, dat ik deze 
keuze ooit moet maken!

In mijn nabijheid ken ik veel mensen die 
niet zo goed zijn in keuzes maken. Niet 
zo zeer over wat het juiste is, maar meer 
betreffende	 het	 doorhakken	 van	 knopen.	
Iedere keuze heeft gevolgen en deze 
probeer je te voorspellen. Ik probeer de 
keuzes altijd kortstondig te beredeneren 
en met veel gevoel de juiste beslissing te 
nemen. Je gaat automatisch twijfelen bij 
het maken van een keuze. Je weegt de 
voordelen met de nadelen af. Twijfel is dan 
ook de grootste boosdoener in het leven. 
Twijfel betekent dat je stil staat. Stilstand 

zorgt voor frustratie. Van frustratie word je 
niet vrolijk. Twijfel maakt ons gek. Daarom 
raad ik aan om niet te lang te twijfelen, maar 
luister	naar	je	intuïtie.	Intuïtie	is	het	eerste	
gevoel in je hoofd wanneer je moet kiezen. 
Het is bewezen dat de eerste keuze bijna 
altijd de juiste is. Vergeet alle excuses van 
‘maar dit’ en ‘maar dat’ die hierop volgen. 
Die ene reden is voldoende om te kiezen. 
Ik wens jullie allen veel succes met de 
keuzes van de komende tijd! Wanneer ik 
daar een bijdrage aan kan leveren, schroom 
dan zeker niet om even contact op te 
nemen.

Twan
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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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Het voetbal in 
Vessem

De carnaval zit er weer op en de competitie 
is weer aan de gang, Prins Humberto en 
Adjudant Smile hebben hun oude positie 
weer ingenomen en de eerste punten na 
de carnaval zijn weer binnen.

Wat opvalt is dat Vessem al een paar jaar 
op een rij in de periode na de winterstop 
tot aan de carnaval weinig of geen punten 
halen en het lijkt erop dat ze daar eerst de 
carnaval voor nodig hebben om weer in 
hun ritme te komen. Vorig seizoen hebben 
ze tussen de winterstop en carnaval slechts 
1 punt gehaald en dit seizoen zelfs geen 
enkel punt, verlies tegen Hoogeloon en 
Tivoli. Het is maar goed dat de carnaval dit 
jaar vroeg viel anders hadden ze misschien 
nog meer puntverlies opgelopen. Maar daar 
staat tegenover dat ze na de carnaval nog 
geen enkel punt hebben verloren. Met vier 
overwinningen op een rij is Vessem bezig 
aan een goede reeks. Een 2-1 overwinning 
op Riethoven, een 1-2 overwinning uit 
tegen Steensel en wat niemand lukte in 18 
maanden lukte Vessem wel om te winnen 
in Soerendonk van FC Cranendonck met 
0-2. En dan de thuiswedstrijd tegen DOSL, 
na de 0-2 achterstand dachten de meeste 
mensen langs de lijn dat de wedstrijd 

gespeeld was maar de spelers lieten de 
koppen niet hangen en bleven voetballen 
wat uiteindelijk nog resulteerde in een mag 
ik wel zeggen verdiende 3-2 overwinning. 
Jongens dit is de goede instelling want een 
wedstrijd is pas afgelopen als het laatste 
fluitsignaal	geklonken	heeft.	Zondag	wacht	
de lastige thuiswedstrijd tegen ZSC en de 
week daarna uit naar Hoogeloon die het 
de laatste tijd ook goed doen. Met nog 9 
wedstrijden te gaan heeft Vessem nu al bijna 
net zoveel punten als eind vorig seizoen. 
Nu 31 tegen 33 eind vorig seizoen. Waar 
Vessem vorig seizoen moest strijden om 
niet de nacompetitie voor klasse behoud 
te hoeven spelen staat Vessem nu op een 
mooie 3e plaats en doen ze nog mee voor 
het kampioenschap en de 2e en 3e periode. 
Maar eerst nog maar eens winnen van ZSC 
en Hoogeloon.

Laatst ben ik ook een keer met wat 
collega’s naar PSV wezen kijken. De 
verwarming in het stadion mocht vanuit 
veiligheidsredenen niet aan en van het 
voetbal kreeg ik het ook niet bepaald 
warm. Na de wedstrijd gingen we in de 
business club nog wat drinken en kwamen 
er 2 spelers van PSV, Gastôn Pereiro en 
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Mauro Junior binnen waar je mee op de 
foto kon. Een collega van mij ging met deze 
spelers op de foto en na dat hij op de foto 
was geweest was het inmiddels een uur 
na de wedstrijd en kregen we geen drank 
meer. Ik zei tegen mijn collega dat is toch 
ook niks hier in Eindhoven. Hij: Hoezo?  Ik 
zei: Moet je eens in Vessem komen kijken, 
in Vessem krijg je 3 uur na de wedstrijd nog 
drank en daar komen niet 2 spelers binnen 
maar allemaal en kun je mee iedereen op 
de foto. Dat is het verschil tussen Vessem 
en PSV en daarom ga ik liever na Vessem 
kijken. 

Zo hebben ze in Eindhoven mee de carnaval 
de Drie Uurkes Vurraf, in Vessem hebben 
we bij het voetbal de Drie Uurkes Achteraf 
oftewel zoals wij dat ook wel noemen de 
Derde Helft. Een altijd gezellige Derde 
Helft waar supporters en spelers samen 
nog wat na kletsen over het voetbal. Stel 
je eens voor dat we in plaats van Drie 
Uurkes Achteraf dit zouden veranderen 
in Drie Uurkes Vurraf. We zouden het dan 
niet kunnen hebben over de uitslag van de 
wedstrijd, niet over wie er goed en minder 
goed gespeeld heeft, niet over de uitslagen 
van de andere wedstrijden, niet of Vessem 
een plaats gestegen of gezakt is op de 
ranglijst, niet wie de Man of the match is 
geworden, we zouden het moeten doen 
zonder de spelers want die moeten zich 
voorbereiden voor de wedstrijd en we 
zouden dan al om half 12 moeten beginnen 
en kunnen dan niet meer om 11 uur naar 
de kerk anders komen we te laat voor de 
Drie Uurkes Vurraf. Allemaal punten om 
het toch maar bij de Drie Uurkes Achteraf 
te houden want dan kunnen we tenminste 

nog uitlopen naar 4 of 5 uurkes achteraf en 
dat gaat niet bij Drie Uurkes Vurraf want 
dan zijn we te laat voor de wedstrijd en dat 
is erger als dat we te laat thuis zijn.

Verder moet ik nog iets rechtzetten uit het 
vorige Loeierke. Daar stond in dat naast 
de gebroeders Frans, Hein en Louis van 
Diessen ook de gebroeders Piet, Laurens 
en Bart van der Heijden ooit samen in het 
eerste elftal van Vessem hebben gespeeld. 
Het blijkt dat er nog drie broers zijn die ooit 
samen in het eerste van Vessem hebben 
gespeeld en wel Bert, Peter en Ronnie 
Sterken. Bert ik dacht dat jij alleen maar 
café voetbal gedaan had bij de Donky Bar 
maar na het raadplegen van de archieven 
en Wikipedia blijkt inderdaad dat jij ooit 
de linksbuiten van Vessem was die heel de 
linkerkant van het veld bestreek en samen 
met je broers Peter en Ronnie in Vessem 
1 hebt gespeeld. Bert ik hoop dat ik het 
hiermee heb goedgemaakt.

Peter Rademakers
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Nouwens 
bouw & timmerbedrijf bv
Donk 7a
5512 NK  Vessem

Martijn Nouwens 

tel.: 0497 - 540 499
mobiel: 06 - 21993111
info@nouwensbouw.nl
www.nouwensbouw.com

Visits_Nouwens.indd   1 03-02-11   14:34
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Naam:
Geboren op:
Geboorteplaats:
Naam vader (voluit):
Naam moeder (voluit):
Broers en/of zussen:
Wie zijn je beste vrienden? 

In welk team speel je?
Op welke positie?
Wie zijn je leiders/trainers?   

Hoe vaak ben je al kampioen geweest?

Ga je weleens bij Vessem 1 kijken?
Favoriete voetbalclub?
Favoriete voetballer?
Mooiste voetbaltenue?
Beste speler van jouw team?

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

Profieltje van

Tobi Hermans
16-apr-10
Veldhoven
Bas Hermans
Marit Geerts
1 zusje Indi Hermans
Sem, Daan en lars

J09-1
alle positie’s het liefste voorin
Trainer; Eric Franssen en Coach; Paul 
Coopal
nog nooit…

nee
PSV
Ronaldo
PSV
Lars

Sint lambertus school
4
gym en rekenen
alle meisjes uit de klas

Enzo Knol, ik vind hem cool

Tobi Hermans
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Wat is je favoriete dier?
Eet het liefste?
Eet niet graag?

Wat zou je ‘t liefst veranderd zien bij de 
voetbalclub?  
Wat is je favoriete muziek?
Wat zijn je hobby’s naast voetbal?  
Wat is je favoriete website?
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 jouw 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?

Tijger
Friet met frikandel speciaal
spruitjes

niet zoveel

lil kleine en boef
buiten spelen en oxboarden
youtube
zap checkpoint
weet ik niet

Naar spanje op de camping, goei weer en veel 
vriendjes
1 uurtje per dag, dus 7 uur
optijd, zodat ik de dag daarna weer power 
heb
niks, ik kan geld verdienen met kleine klusjes
Dat zeg ik niet, anders komt mijn wens niet uit
Stuntman
als	het	regent,	dan	kan	ik	niet	fijn	buiten	
spelen
minecraft
nee
ja, zeker!

das wel leuk

computer
winnen
carnaval
buiten spelen 

op 1 april om mijn grapjes

ik vind het goed zo

Tobi Hermans
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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 12 30 2.50 69 19 50

O11-2 13 28 2.15 72 39 33

O17-2 13 23 1.77 37 29 8 

O19-1 13 21 1.62 30 24 6

O13-1 12 19 1.58 29 29 0

O11-1 12 18 1.50 43 43 0

O15-1 12 10 0.83 30 52 -22

O9-1 14 10 0.71 49 130 -81

O11-3 15 9 0.60 23 123 -100

O15-2 16 7 0.44 37 119 -82

O13-2 14 4 0.29 13 94 -81

‘De SUPERCUP’
Jeugd - Clubcompetitie 2017-2018

TUSSENSTAND 
SUPERCUP
 SEIZOEN
2017-2018

SPONSOR:
Super Service

Henst

STAND BIJGEWERKT t/m 7 april
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PRIKBORD

29 juni
VOETBALKAMP
Caves Wintelre

Zaterdag 19 MEI FINALEPENALTY BOKAAL

Zondag 29 april
SUPER SUNDAY

19-20-21 MEI
Pinkstertoernooi

VESSEM
GEZOCHT...LEIDER/TRAINERDAMES v.v. Vessem
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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, DEES 

bestaat 75 jaar?

Ja, hebben ze daar ook weer eens wat te vieren!






