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“In gedachten hoor je het publiek 
al je naam scanderen....”

Erik van Riet neemt je mee in de wereld van de reserve

Roel Sterken 
speler van ‘t jaar 
Vessem 1
Ted Blox op dezelfde dag uitgeroepen 
tot speler van ‘t jaar Vessem 3
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Komend weekend staat alweer de 54e 
editie van ons grootse Pinkstertoernooi 
voor de deur en moet ik toch wel 
concluderen dat dit seizoen alweer 
voorbij is gevlogen. Maar het seizoen is 
nog niet voor iedere voetballer binnen 
onze vereniging voorbij. Zo hebben onze 
jongens van het vaandelteam namelijk 
de eerste horde afgelopen zondag 
genomen op weg naar misschien wel 
een unieke prestatie, namelijk promotie 
naar de 3e klasse. In een zinderende 
wedstrijd werd uiteindelijk het ons aller 
bekende Nulandia uit jawel Nuland, na 
strafschoppen verslagen. Komende 
Pinkstermaandag wacht onze jongens 
het Eindhovense Wodan. Voor mij is 
Wodan in ieder geval nog wel een oude 
bekende, namelijk van het busreisje met 
Vessem 3…..

Terugkijkend op afgelopen seizoen 
kunnen we toch zeker wel concluderen 
dat de samenwerking bij de jeugd 
met onze oosterburen steeds meer 
vorm begint te krijgen en dat je het 
spelplezier bij de jongens en meisjes 

met de week ziet groeien! Dit als kers 
op de taart resulterend in de aanleg van 
een heel mooi pannaveldje, waarmee 
de spelvreugde bij onze jeugdspelertjes 
alleen maar groter zal worden. En ja, wie 
de jeugd heeft, heeft de toekomst!!

De laatste weken heb ik wat frequenter 
een bezoek gebracht aan ons sportpark 
en wat mij vooral opgevallen is, is dat 
er binnen onze vereniging wel heel 
veel aandacht geschonken wordt 
aan de ‘reservespeler’. Zo was daar 
bijvoorbeeld bij de laatste wedstrijd 
van het seizoen een huldiging van een 
(reserve)speler. Een speler van Vessem 
3 werd minutenlang hartstochtelijk 
toegezongen door zijn teamgenoten na 
zijn uitverkiezing tot speler van het jaar. 
Het moet niet gekker worden dacht ik 
nog. Maar ja, nu mogen wij in deze editie 
een heel mooi stuk presenteren waarin 
zelfs een ware “Ode” gebracht wordt 
aan de reservespeler. 

Het Knuppeltje komt deze keer van de 
hand van ‘Zwarte’ Bert de Laat, en de 
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meeste die hem kennen weten wel dat 
Bert naast een enorme hekel aan kou, 
verder vooral geen mening heeft. Het 
Jeugdprofieltje	is	deze	keer	van	Huub(ke)	
van der Heijden en bij het lezen van 
zijn antwoorden denk ik vooral aan het 
volgende spreekwoord: ‘Een dag niet 
gelachen is een dag niet geleefd!’.

Uit het aantal ingezonden stukken blijkt 
wel dat het voetbal op het moment leeft 
bij onze jeugdafdeling. Zo is daar een 
stukske vanuit de Mini’s, een stukske 
over het pannaveldje, een stukske vanuit 
onze jeugdcoördinator en vooral ook een 
mooi stukske vanuit het sterrenensemble 
van JO9-1. Over hun kampioenswedstrijd, 
maar eigenlijk vooral over wat voor een 
geweldig super seizoen zij achter de rug 
hebben, gefeliciteerd jongens!!

Uberfan Peer Rad heeft dit jaar 
verschillende pools en interne competities 
uitgezet en zal in dit Loeierke verlag doen 
van de diverse uitreikingen. Peter in ieder 
geval namens het Loeierke, maar ik denk 
zeker ook namens het bestuur, geweldig 
veel dank voor je wekelijkse inzet en 
inspiratie die je dit seizoen weer hebt laten 
zien, Chapeau!

Naast het gigantisch aantal inzendingen 
voor de Druiloor van ’t jaar, welke 
overigens	uitgereikt	zal	worden	na	afloop	
van het Forza toernooi, zijn er ook nog een 
enkele stukken vanuit onze redactieleden. 
Zo is daar Sven die zijn fascinatie voor 
het vrouwenvoetbal niet onder stoelen 
of banken steekt. En blijkbaar heeft 
Ted een soortgelijke fascinatie voor het 
Eurovisiesongfestival. Maar gaande 

weg zijn stuk krijg ik het gevoel dat hij 
iets anders wil bewerkstelligen. Het lijkt 
wel of hij een ultieme poging doet om 
de voorzitter er te van overtuigen dat 
er op 5 juli bij zijn afscheid toch nog een 
positieve draai aan zijn afscheidsspeech 
wordt gegeven. Ruud daarentegen zet nu 
al alles op scherp voor het seniorenbal op 
donderdagavond voor volgend seizoen. 
Gelukkig voor Ad is er eerst nog een nieuw 
seizoen Lang Gras waarin hij Ruud duidelijk 
kan maken wie er nu echt de baas is. 

Dus voor degene die niet kan wachten 
op deze confrontatie tot volgend 
seizoen, kom dan vooral eens kijken op 
donderdagavond tussen Pinksteren en 
de bouwvak op het veldje aan de Oude 
Schoolstraat!

In ieder geval tot Zaterdag, Zondag en/of 
Maandag tijdens ons geweldige Forza- en 
Pinkstertoernooi.

En voor nu geweldig veel leesplezier en 
vergeet vooral niet te genieten!
 
Halleeejkes en unne dikke merci,

Erwin
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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

Het voetbalseizoen zit er weer bijna op, 
de competitie is afgelopen en terwijl ik dit 
schrijf moeten er nog een paar wedstrijden 
gespeeld worden. Onder andere de 
jeugd	 O9-1	 speelt	 nog	 de	 bekerfinale,	
ons vaandelteam moet aan de bak in 
de nacompetitie en zijn er nog diverse 
toernooien, waaronder ons eigen Forza- en 
Klaverblad Pinkstertoernooi. Tot en met 
heden kunnen we concluderen dat we een 
mooi seizoen 2018/2019 hebben gehad. 

Via onze enquête meten we hoe het onze 
vereniging vergaat met betrekking tot;
•	 Organisatie
•	 Faciliteit
•	 Communicatie
•	 Sportiviteit	en	sfeer.

Ik heb de indruk dat het gemiddelde cijfer, 
een 7,85, wat jullie de club geven, ook het 
gemiddelde is na de winterstop. De diverse 
commissies hebben weer hard gewerkt 
om het plezier en de betrokkenheid bij 
onze voetbalclub te vergroten. Zonder 

de andere activiteiten tekort te doen 
kunnen we zeggen dat de aanleg van het 
pannaveldje toch wel een bijzonder mooie 
aanwinst is. De “Werkgroep Pannaveldje” 
heeft een fantastische prestatie geleverd, 
door voldoende sponsoren te vinden 
en een goede partner voor de aanleg te 
selecteren. We zijn trots dat wij, toch als 
kleine vereniging, zo’n mooie faciliteit 
hebben. 

Sportief gezien hebben we ook een mooi 
jaar gehad. Als ik in het weekend op het 
voetbalveld kom, zie ik in ieder geval veel 
spelplezier. De volledige integratie met de 
jeugd van DEES is goed verlopen. En het 
is mooi dat ons eerste elftal tot het laatst 
meespeelt om de prijzen. 

In het bestuur heeft Ted Blox aangegeven 
te willen stoppen. Ted is zoals hij dat 
zelf op de website heeft omschreven; 
“Verantwoordelijk voor de communicatie 
van de voetbalclub zowel intern als extern. 
Loeierke, enquête, website, Twitter, 
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Facebook, hij bemoeit zich overal mee. Hij 
is de (reserve-) speler die altijd loopt te 
praten, positief natuurlijk”

Tijdens de jaarvergadering die we houden 
op 5 Juli gaan we Ted bedanken en ook 
zijn opvolger voordragen. Verder zullen we 
samen met jullie het jaar doornemen. We 
hebben de gebruikelijke jubilarishuldiging 
en	we	geven	inzage	in	de	financiële	situatie	

van de club. Schrijf 5 juli dus alvast in je 
agenda!

Veel plezier op ons Forza- en Klaverblad 
Pinkstertoernooi
  
Namens het bestuur   
                                                                        
Frans Maas                                                                                    
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Zondag 26 mei vond de laatste 
techniektraining van dit seizoen plaats. 
De jongens en meisjes hadden er veel 
zin in! Voor deze gelegenheid had Peter 
van Veldhoven, de vaste techniektrainer, 
zijn broer Harm meegenomen. Harm van 
Veldhoven is oud-trainer van Roda JC en op 
dit moment technisch directeur van deze 
club. Een hele eer dus dat hij samen met zijn 
broer onze jongens en meisjes (technisch) 
beter maakt. En dit op zondagochtend op 
sportpark De Lille! 

Dit seizoen hebben we in de jeugd de eerste 
kampioenen sinds de samensmelting met 
de jeugd van VV Dees gezien. Daar zijn we 
erg trots op. Het is te nog te vroeg om te 
zeggen dat de samenwerking leidt tot 
meer sportief succes, maar het gaat zeker 
de goede kant op! 

Dit was ook het eerste seizoen dat de O-11, de 
O-9 en de Mini’s van Vessem samenwerken 
met die van Dees. De jongens en meisjes 
hebben het goed gedaan en hadden veel 
plezier. Heel leuk om te zien is dat er tijdens 
het seizoen 2 extra Mini-teams. Er waren 
namelijk te veel aanmeldingen voor de 3 
teams die we vooraf in gedachten hadden. 
Zelfs binnen de jeugdafdeling geldt: Wie de 
jeugd heeft, heeft de toekomst!
Verder ben ik heel blij met ons nieuwe 

panna-veld! Iedereen heeft er de schouders 
onder gezet en het resultaat wordt 
zondag	met	 het	 Pinkstertoernooi	 officieel	
geopend. Stiekem hebben al aardig wat 
jongens en meisjes een balletje getrapt op 
het nieuwe veldje. Dat is goed om te zien 
en ik verwacht dat het panna-veld veel 
gebruikt gaat worden! 

Komend weekend zijn al onze jeugdteams 
te bewonderen op het Pinkstertoernooi. Ik 
hoop dat iedereen daar mooie resultaten 
behaalt. Dat is een mooie afsluiting op een 
mooi seizoen. 

Ik	wens	 iedereen	een	fijne	vakantie	en	we	
zien elkaar weer aan het begin van het 
seizoen 2019-2020!

Nieuws van onze 
jeugdcoördinator!
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Mini’s Vessem/DEES klaar 
voor een groter veld

Sinds enkele jaren zijn er ook voetbal 
trainingen en wedstrijdjes voor de jongste 
kinderen van Vessem en Wintelre. En met 
de jongste bedoelen we pupillen in de 
leeftijd van 5 tm 7 jaar. Dus de jo-07. We 
spelen 1 keer in de 2 weken een wedstrijdje 
tegen andere leeftijdgenoten bij ons of 
op een ander sportpark. Dit vind meestal 
plaats op zaterdagmorgen om 10:00uur. 
De wedstrijdjes duren 2x 20minuten. Met 
een mogelijkheid om met 10min ook een 
wedstrijd onderbreking te pakken. Een 
team bestaat uit 5 á 6 kinderen. En er word 
in overleg met de tegenstander meestal 4 
tegen 4 gespeeld zonder een keeper. Het 
veld heeft de afmetingen van 30-40 mtr 
lang en 20-30 mtr breed. En de goaltjes 
zijn 3 bij 1 mtr. En het is de bedoeling dat 
de jongens en meisjes zoveel mogelijk 
voetballen. Dit betekend dat er bij een uit 
bal, de bal in gedribbeld moet worden. Er 
is geen scheidsrechter maar een spelleider. 
Maar over het algemeen lossen de kinderen 
het zelf eerlijk op. 

De trainingen vinden plaats op 
maandagavond van 18:30 tot 19:30. Op 
deze trainingen nu zijn tussen de 30 en 40 
kinderen. En hier hebben we de kinderen 
verdeeld in 3 groepen. 1e groep zijn 12 
kinderen die al 2 jaar wedstrijdjes voetballen. 
De 2e groep zijn 12 kinderen die een half 

jaar wedstrijden spelen en de laatste groep 
traint alleen maar en speelt nog geen 
wedstrijdjes. Dit omdat ze bijvoorbeeld op 
zaterdag nog naar de zwemles moeten. 
In de begin jaren waren er meer kinderen 
en trainers uit Wintelre maar omdat de 
trainingen en wedstrijdjes nu in Vessem 
zijn, zijn de aantallen mooi gelijk.  Je ziet 
de vaardigheden van de kinderen groeien. 
En hiermee een voorsprong nemen op de 
kinderen die vroeger in de “F” begonnen.
Verder worden er ook al nieuwe 
vriendschappen gesloten, en word er na 
school al buitendorps afgesproken. 

Als je vragen hebt of een keer wil komen 
kijken / trainen ben je van harte welkom.

Groet de mini trainers Vessem/DEES
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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 www.drukkerij-cyaan.nl
tel. 013 - 514 2182 info@drukkerijcyaanallant.nl
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Ode aan...

Je ziet ze vaak als laatste het veld 
opslenteren voor aanvang van de wedstrijd. 
Op weg naar hun plaats in de opstelling 
krijgen ze al snel de opmerking van een 
supporter; jullie willen niet winnen zeker?! 
Waarbij toch een glimlach tevoorschijn 
komt op het gezicht van de speler. In de 
ene hand een kratje met bidons en in de 
andere hand de reservebal of een dextro 
reepje. Eenmaal aangekomen bij de ‘plaats 
in de opstelling’ zoeken ze een goed en 
warm plekje waarbij ze lekker kunnen 
muizen als het koud is, of in het zonnetje 
kunnen zitten als het warm is. In dit stuk 
een ode aan de wisselspeler!

De wisselspeler zorgt ervoor dat de 
voorbereiding soepel verloopt. Als de 
basisspeler iets wil hebben, heeft de 
wisselspeler het al gepakt. Ramt een speler 
de bal huizenhoog over of in het maïsveld, 
de wisselspeler is al onderweg. Het 
warmschieten van de keeper, in ons geval 
het zelfvertrouwen van de keeper wat 
omlaag halen, wordt uitermate zorgvuldig 
uitgevoerd door de wisselspeler. Vlak voor 
de wedstrijd nog even een bemoedigend 
klopje op de schouder van de basisspeler 
en de winst is praktisch al binnen. 

Dan begint de wedstrijd en voor de 
wisselspeler het wachten naar zijn moment 
van glorie. Dat moment waarop het team 
behoefte heeft aan een ‘verse’ speler. 
Recentelijk nog een goed voorbeeld van 
Wijnaldum	 die	 in	 de	 halve	 finale	 van	 de	
Champions League tegen Barcelona invalt 
en maar liefst twee doelpunten maakt. Dit is 
wat een wisselspeler continu in gedachten 
heeft, wat hem drijft en gretig maakt.

Tot het moment daar is, hoop je dat één 
van de mede wisselspelers zo slim is 
geweest om een rol koeken of wat snoep 
mee te nemen. Immers reserve zitten 
hoeft niet onaangenaam te zijn. Je hoort 
(of ruikt) van één ieder nog even wat ze de 
avond daarvoor hebben gedaan. Eén voor 
één worden de wisselspelers gemaand tot 
warmlopen. Deze warming up is vaak van 
korte duur, maar als de vraag gesteld wordt; 
ben je er klaar voor? Volgt al snel en zeker 
een resolute ‘ja’. Snel je pak uit trekken, 
waarbij de trainingsbroek vaak onder aan 
je noppen van de schoen blijft hangen, en 
klaar gaan staan om in te vallen. Je krijgt 
nog even de laatste aanmoedigingen van je 
mede lotgenoten en in gedachten hoor je 
het publiek al je naam scanderen… 
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Dan volgt je eerste balcontact en sprintje. 
Je droom valt gevoelsmatig in duigen. Je 
lijf begint te steken en je zit er al helemaal 
doorheen. Misschien was je er toch nog 
niet zo klaar voor als je dacht. Dat zie je de 
supporters en medespelers ook denken; 
zit hij er nou al doorheen? Hij doet pas 
net mee! Er is niets zo moeilijk als invallen 
in een wedstrijd en direct met het niveau 
meekunnen. Dat is maar weinig spelers 
gegeven. Pas na een minuut of 5 à 10 zie je 
zichtbaar dat de wisselspeler beter wordt. 
De eerste (in)spanning is geweest en het 
lichaam is warm. Je doet het verdienstelijk 
en bent een toegevoegde waarde voor het 
team!

Maar wat nu als de trainer heeft besloten 
dat een invalbeurt voor jou niet nodig is die 
dag? Dit kan voor de speler als vervelend 
ervaren worden en er wordt nog wel eens 
lacherig over gedaan. Bedenk dan dat je 
er niet voor niets bij bent. Je zal wel goed 
zijn in het motiveren van medespelers, het 
oppompen van ballen, het vertellen van 
moppen, coachen vanaf de zijlijn, dragen 
van de waterzak of…

Of de trainer heeft je simpelweg gespaard 
voor de derde helft. In deze helft 
worden ook menige (reserve) krachten  
aangesproken. Waarbij de één goed is in 
met name de 1ste en 2de helft, ga jij er vol 
voor in de 3de helft. In deze helft worden 
teams gesmeed. De supporters worden 
ter woord gestaan en er wordt volop 
gefilosofeerd	over	hoe	het	zou	moeten.	

Een wijs iemand zei eens; je wordt 
opgevoed in het weekend. Deze opvoeding 
vindt met name ook plaats in de 3de helft. 
Dus mocht het eens tegen zitten en ben je 
een keer (dus niet altijd) wisselspeler, ga 
dan bij jezelf na waar je kracht ligt en wat 
je bijdrage is aan het team en de club. Op 
die manier worden de prestaties en het 
collectief vanzelf beter. 

Overigens is dit stuk totaal niet ontstaan uit 
zelfverdediging.

Groet,

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

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

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

BOUWBEDRIJF
LOUWERS B.V.
OOSTELBEERS

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

We mogen in Vessem tegenwoordig niet 
klagen over de scheidsrechters want 
onlangs zijn er weer een aantal geslaagd 
voor de scheidsrechtercursus en daarmee 
heeft Arie wekelijks een ruime pot om uit 
te kiezen. We hebben ze in alle soorten en 
maten. De ene laat zich niet van de wijs 
brengen door de spelers en de ander gaat 
graag met de spelers in discussie. Sommige 
zitten overal bovenop of ze komen 
de middelcirkel niet uit en als toppunt 
hebben we ook nog de scheidsrechters 
die geblesseerd raken als het spel van een 
van de lagere elftallen te snel wordt. Toch 
hebben ze allemaal hetzelfde doel, de 
wedstrijd volgens de vastgestelde regels 
van de KNVB in goede banen leiden. 

Misschien nog wel belangrijker dan deze 
beschreven regels zijn de welbekende 
onbeschreven regels. Iedereen kent ze en 
iedereen houdt zich eraan zonder tegen te 
sputteren. De meest bekende is natuurlijk 
het teruggeven van de bal als deze door 
de tegenstander uit is gespeeld vanwege 
een	 blessure	 geval.	 Vaak	 afhankelijk	 van	
de sportiviteit van de tegenstander wordt 
ter plekke besloten of de bal netjes in de 

voeten van de laatste man of keeper wordt 
gespeeld of dat de bal zover mogelijk weg 
over de zijlijn wordt gespeeld zodat er 
meteen druk gezet kan worden. Zelf heb 
ik het ooit voor elkaar gekregen om de bal 
tegen het hoofd van de tegenstander die 
5 meter verderop stond aan te schieten, 
maar dat had meer met mijn onkunde te 
maken dan met de onsportiviteit van de 
tegenstander. En wat te denken van het 
geven van een hand aan de scheids en 
tegenstander na de wedstrijd, ook al kreeg 
je	10	minuten	geleden	nog	een	flinke	tik	van	
die vervelende voorstopper op de enkels.
Bij Vessem 3 is de meest belangrijke regel 
dat als je jarig bent geweest je direct na 
de wedstrijd, nog voor het douchen, zult 
trakteren aan het volledige team. Ben je 
in de zomerstop of winterstop jarig dan 
zorg je zelf voor een geschikt moment. 
Uiteraard is het ook een ongeschreven 
regel dat je in de dug-out gerust tussen je 
mede reservespelers een scheet mag laten 
die gezien het tijdstip van 10:00 uur in de 
ochtend op zondag misschien wel extra 
sterk ruikt. Maar als net als afgelopen 
zondag er iemand zijn vriendin ook op de 
bank zit wordt de keuze om het windje 
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te laten lopen toch weer wat minder 
vanzelfsprekend. Een andere misschien 
wat minder voor de hand liggende 
ongeschreven regel is dat altijd de 1 na 
laatste bij het douchen na de training met de 
trekker door het hok gaat. Nee, inderdaad 
niet de laatste. Sommige ongeschreven 
regels zijn ook wat discutabel, Zo zal 
bijvoorbeeld bij de training van de lagere 
elftallen niemand te hard ingaan op de 
inmiddels 70-jarige Ad Nouwens maar 
waarom?

Dat regels en ongeschreven regels vaak 
op	elkaar	 lijken	maar	 toch	 afhankelijk	 van	
het moment anders beoordeeld kunnen 
worden bewijzen de volgende momenten. 
Onlangs schoorde Nijnsel tijdens de 
kampioenswedstrijd enkele minuten voor 
tijd de 1-0. De spelers waren uitzinnig van 
vreugde en gingen dit bij de cornervlag 
uitgebreid vieren. De tegenstander had 
daar geen boodschap aan en besloot maar 
alvast te beginnen met de aftrap. Zonder 
tegenstanders is het natuurlijk een stuk 
makkelijker om te scoren en dus was het 
binnen de kortste keren alweer 1-1. Een 
hevige discussie volgde want mocht dit 
wel? Stonden ze allemaal buiten het veld 
te juichen of maakt dat niet uit volgens de 
regels? Niemand wist het zeker, incl. de 
scheidsrechter, en dus besloot de beste 
man met de 2 grensrechters naar binnen 
te gaan en een telefoontje te plegen naar 
de KNVB om het regelement raad te laten 
plegen. 10 minuten later bleek dat alle 
spelers toch op de eigen helft klaar moeten 
staan en dat de scheidsrechter vervolgens 
het teken moet geven. De goal telde dus 
niet en Nijnsel werd alsnog kampioen. Al 

was	 het	 niet	 volgens	 de	 officiële	 regels	
dan lijkt het me volgens de ongeschreven 
regels heel normaal om de tegenstander te 
laten juichen na dit beslissende moment en 
te wachten tot ze weer opgesteld staan… 
maar toch.

Vanmorgen op sportpark de Lille speelde 
Vessem/Dees mini’s 1 een thuiswedstrijd 
tegen v.v. Acht Mini’s 1. De tussenstand 
weet ik niet precies maar het kwam in de 
buurt van de 10-1 voor de jongens en meid 
van Vessem en Wintelre. Op dat moment 
werd er wederom een fraai doelpunt 
gescoord. De vreugde werd bij dit 11e 
doelpunt niet minder en dus gingen ze met 
zijn 5en een soort van overwinningsdansje 
doen. V.v. Acht, die ondertussen al 2 
spelers meer op het veld mochten hebben, 
vond dit juichen allemaal wat lang duren en 
pakte dus de bal, trapte af en liep met de bal 
aan de voet naar de lege goal van Vessem/
Dees. De scheidsrechters was in deze 
situatie	allerminst	van	plan	om	het	officieel	
onrechtmatig doelpunt af te gaan keuren. 
Ook van alle supporters van beide elftallen 
was er niemand die de scheidsrechter wees 
op	 de	 officiële	 danwel	 de	 onbeschreven	
regel en genoot van de slimme actie. Ok, 
de jongen kon uiteindelijk zijn zenuwen 
niet de baas en schoot de bal langs het lege 
doeltje maar toch….

Nu dat ik er zo over nadenk, misschien 
de volgende keer tijdens een training op 
donderdag toch maar eens een keer een 
felle tackle inzetten als Ad Nouwens weer 
de bal in bezit heeft. 

Rudolf
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Arie Schriders 
beste voorspeller 

Zondag 26 juni speelde Vessem 1 zijn laatste 
competitie wedstrijd thuis tegen HMVV, dit 
was tevens ook de laatste wedstrijd die 
meetelde voor het eindklassement van de 
Vessem1 pool. Voor degene die nog niet 
weten wat de Vessem1 pool inhoudt, dit 
is niets anders dan het voorspellen van 
de rust en eindstand van alle competitie 
wedstrijden van Vessem1. Vorig seizoen 
deden er met de Vessem1 pool nog maar 
een kleine 15 deelnemers mee. Dit was voor 
mij het moment om hier weer nieuw leven 
in te brengen. Het kon voor mij niet zo zijn 
dat bij een club als Vessem waar het voetbal 
zo leeft hier niet meer belangstelling voor 
zou zijn. Het streven voor dit seizoen was 
om 30 a 40 deelnemers te krijgen voor deze 
pool, dit zijn er uiteindelijk 55 geworden. 
Een aantal wat laat zien dat  het voetbal 
nog wel degelijk leeft bij Vessem. Na de 
wedstrijd tegen HMVV zijn de prijswinnaars 
bekend gemaakt. De onderlinge verschillen 
waren klein.

Op een gedeelde 3e plaats met 133 punten 
zijn	geëindigd:	Bart	de	Koning	en	Hans	van	
Diessen

Op	de	2e	plaats	met	136	punten	is	geëindigd:	
Geert van Aaken 

Op de 1e plaats met 145 punten, beste 
voorspeller 2018/2019 is geworden, de man 
die Vessem nooit heeft laten verliezen, die 
de koppositie pakte net voor de winterstop 
en deze niet meer afstond. Onze enige 
echte MISTER VESSEM ARIE SCHRIDERS.

Voor Arie is dit seizoen wel een heel 
bijzonder jaar geworden. Hier in het kort 
alle titels en voetbal hoogtepunten van 
Arie:

•	 Ajax bereikt na de voorrondes de 
Champions League

•	 Arie vierde 1 februari zijn 50 jarig 
jubileum

•	 Arie benoemd tot lid van verdienste 
van de KNVB
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•	 Arie benoemd tot erelid van 
Voetbalvereniging Vessem

•	 Door Sjaak Swart betiteld tot Mister 
Vessem

•	 De overwinningen van Ajax op Real 
Madrid en Juventus

•	 Het behalen van de nacompetitie met 
Vessem

•	 Het winnen van de KNVB beker met 
Ajax

•	 Landskampioen met Ajax
•	 Winnaar van de pool Vessem1

Ik had graag de prijs van de pool Vessem1 
meegegeven aan Arie als zakcentje naar 

Madrid	 voor	 de	 Champions	 league	 finale	
maar helaas miste Ajax op een haar na 
de	 finale.	 Arie	 had	 hier	 nu	 een	 andere	
bestemming voor en schonk zijn prijs aan 
de club en werd omgezet in vat bier waar 
we met zijn alle van hebben genoten. Arie 
bedankt voor deze spontane gift.

Zijn er mensen die denken ook de beste 
voorspeller te kunnen worden of het 
gewoon leuk vinden om mee te doen aan 
onze Vessem1 pool geef je dan op voor het 
nieuwe seizoen 2019/2020 bij mij. 

Peter Rademakers
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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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Dun Druiloor
van ut joar

10 punten - Ted Blox
Zit al sinds mensenheugenis bij de redactie van ‘t loeierke, volgens Ted staat 
mensenheugenis voor een jaar of 25. Dat zou bij een opkomst van 100% aan de 
vergaderingen betekenen dat hij 25 * 6 = 150 avonden heeft besteed aan het bespreken 
van de zin en onzin van het clubblad ‘t loeierke. Ondanks de vertegenwoordiging vanuit 
het bestuur haalde Ted de laatste jaren de 100% net niet. Haal de 1 bij de 100 weg en we 
komen meer in de buurt. Tot op een van de laatste vergaderingen van het seizoen toen 
hij ineens de nieuweling was bij de vergadering. Hij nam ook meteen het woord om aan 
te geven dat dit eenmalig aanwezig zijn op de vergadering maar 1 reden had, namelijk 
om door te geven dat hij ging stoppen.

8 punten - Niek van Rooij
Niek kan goed leren en is dus druk bezig om zijn toekomst veililg te stellen met een lastige 
studie. Eén van de verplichte onderdelen is het opdoen van ervaring in het buitenland. 
Een andere taal, andere cultuur en jezelf leren redden aan de andere kant van de wereld. 
Tenminste als je er voor kiest om zo ver weg te gaan. Voor Niek was een stage een paar 
kilometer over de Belgische grens meer dan voldoende. Voor de verplichte overnachting 
in het buitenland was er nog een met 6 andere gedeelde blokhut op de Vossemeren 
in Lommel beschikbaar. We zijn benieuwd of Niek zich een beetje kan redden in deze 
vreemde cultuur met deze vreemde taal!

7 punten - Marijn van de Bliek
Betaalde	opstap	 in	Tilburg	met	een	briefje	van	€	200,-	uit	de	pot	van	hun	groep.	Paul	
Couwenberg had deze van zijn lieftallige baas Adrie Huybers gekregen en dacht deze 
in Tilburg makkelijk klein te kunnen maken. Echter dacht het personeel van de bar dat 
Marijn met nep geld wilde betalen. De politie werd erbij gehaald en dit leverde Marijn een 
nachtje	politiebureau	op.	Toen	uiteindelijk	bleek	dat	het	briefje	toch	echt	was,	maakte	de	
dienaren hun excuses en brachten Marijn veilig naar huis.

6 punten - Roel Gilsing
Had	met	Pasen	een	uitstapje	met	Vessem	3.	Al	op	tijd	in	de	middag	op	de	fiets	naar	de	
hut van Mie Pils en onderweg af en toe uitrusten op de verschillende terassen die je dan 
tegen komt. Op de terugweg ook nog even op adem komen bij de de plasmolen en voor 
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het naar huis gaan ook nog even tot rust komen bij het feestje van teamgenoot Arjan 
Henst. Of dat uitrusten nog niet genoeg was besloot Roel om ook nog even een paar uur 
thuis op de inrit te gaan liggen waarna vader Jan hem om half 7 toch even wakker kwam 
maken om te zeggen dat hij beter verder kon gaan slapen in zijn bed.

3 punten - Willem van de Vondervoort
Kwam bij Verkooyen aan met een kapotte hydroliek slang van de verreiker. Een slang 
waar 350 bar druk op staat dacht hij zelf gedicht te hebben met ducktape. Volgens de 
professionals bij Verkooyen was dat niet sterk genoeg om 350 bar druk aan olie tegen te 
houden

2 punten - Bas Buijvoets
Na	een	boerenovertrek	en	een	avondje	doorhalen	onderweg	op	de	fiets	van	Casteren	naar	
Vessem. Besloot Bas halverwege dat hij het zonder pitstop niet ging redden en parkeerde 
zijn	fiets	bij	een	bankje	tussen	Hoogeloon	en	de	eurocamping.	Enkele	uren	later	werd	Bas	
in de schemering wakker gemaakt door een attente Jannes van de Pas die iemand KO op 
het bankje zag liggen.

1 punt - Jelle Liebregts
Het is bij alle teams elke keer weer vervelend als er meer spelers dan broekjes en shirtjes 
zijn. Vaak moeten broekjes buiten op het veld bij een wisselbeurt voor het oog van het 
publiek gewisseld worden. Waar al die broekjes en sokken toch altijd blijven is bij alle teams 
de grote vraag. Toen Jelle op een ochtend met 4 broeken in de kleedkamer verscheen was 
dit raadsel bij Vessem 2 opgelost.

5 punten - Johan van Riet
Beter een goede buur dan een verre vriend. Toch 
zal de buurman van Johan van Riet hier sterk 
over twijfelen. Johan zou hem wel even van zijn 
mierenplaat	 afhelpen	 en	had	 er	 nog	 een	goed	
middeltje voor. Even over de tegels spuiten en 
nee je hoeft niet zo voorzichtlig langs het gras af 
te gaan want ook daar zitten de mieren. Helaas 
had Johan er even geen rekening mee gehouden 
dat hij de laatste keer bezig was met het spuiten 
van Round up in plaats van mierengif.

4  punten - Rik de Laat
Had een familie weekend maar had er alles voor 
over om op zondag nog de 2e helft van Vessem 
4 mee te pikken. In de haast was hij echter 
vergeten om zijn voetbalschoenen in te pakken. 
Dan maar een potje ballen op zijn Allstars!
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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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JO9-1 KAMPIOEN

We schrijven 25 mei 2019. De laatste 
competitie wedstrijd van het seizoen. 
Onze jongens van JO9-1 zijn nog altijd 
ongeslagen. De eerste helft van het seizoen 
zijn de jongens al kampioen geworden en 
daardoor gepromoveerd. 

Super gaaf! Een mooie boost voor de 
verse fusie tussen de jeugd uit Vessem en 
Wintelre.

Vandaag kan het weer gebeuren! De 
wedstrijd uit tegen RKSV Nemelaer 
(Haaren) staat op het programma. Wat 
blijkt? Ook dit team heeft alles gewonnen 
in de competitie….. Oei, wij hadden andere 

informatie gekregen, die achteraf dus 
blijkbaar onjuist was. Een kleine domper zo 
vroeg in de ochtend.

De trainer/leider van de tegenstander wist 
ons te vertellen dat zij aan een gelijkspel 
genoeg hadden. Voor diegene die het niet 
snapt, de KNVB communiceert de uitslagen 
van de JO9 niet. Op de website van VV 
Vessem staan wel alle uitslagen van onze 
jongens. Op website van Nemelaer staat 
helemaal niets. 

De tegenstander had zijn huiswerk dus 
goed gedaan. Wat wisten ze nog meer? 
Wat kun je als trainer 10 minuten voor de 
wedstrijd nog met dit soort informatie/
nieuws. 
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Helemaal niks… Gewoon net doen of er 
niks aan de hand is.

Naast het thuisvoordeel van Nemelaer was 
ook het fysieke verschil duidelijk aanwezig. 
Onze grootste speler was bij hen de 
kleinste. Uitdaging!

We waren op tijd klaar met de warming-
up. Helemaal gereed om aan de wedstrijd 
te beginnen! We konden echter niet op 
tijd beginnen omdat er blijkbaar nog meer 
publiek zou komen. Het werd super druk. 
Spannend!

Een klein minuutje voor aanvang riepen wij 
de jongens bij elkaar. 

Boys luister, nog een keer gas 
geven om in de competitie 
ongeslagen te blijven, 100 
procent inzet is vandaag niet 
genoeg.  Handen op elkaar.
“1,2,3 come on boys! Vlammen!”

De wedstrijd is begonnen. Onze jongens 
kwamen binnen 5 minuten met 1-0 
achter. De tegenstander speelde heel 
goed positiespel. Zo’n tegenstander 
hadden we dit seizoen nog niet gehad! 
Ons team toonde zoals wel vaker dit 
seizoen veerkracht! De tegenstander en de 
spelbegeleider hadden het er letterlijk en 
figuurlijk	 moeilijk	 mee.	 Iedere	 speler	 was	
top en excelleerde in zijn kwaliteiten. Het 
bikkelhard verdedigen door Sem en Jorg. 
De dreiging en de snelheid van Ralf en 

Mink. Ties en Rijk zorgde voor de goals met 
hun individuele acties. Smullen! Genieten!

Maar de man van de wedstrijd was toch 
echt de keeper, “onze” Jort. Wat een 
geweldenaar! Er moet een soort connectie 
zijn geweest met Hans van Breukelen! Die 
stopte namelijk vandaag 31 jaar geleden 
een penalty en werd zo de held van PSV! 
Jort werd de held van Vessem/Dees O9-1!
Één	 minuut	 na	 de	 officiële	 speeltijd	
was de stand 2-3 in ons voordeel….. De 
tegenstander en het publiek wisten er 
geen raad meer mee. De spelbegeleider 
communiceerde zelfs dat er nog 4 minuten 
extra tijd werd bij geteld…. Kan dit? Bij de 
jeugd? Zelden gezien….

Maar de boys straalde aan alle kanten uit 
dat ze dit niet meer gingen weggeven.
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Daar	 klonk	 het	 fluitsignaal!	 We	 zijn	
kampioen! Door de spanning en de 
gebeurtenissen rondom het veld drong 
het nog niet echt door! Wat een prestatie! 
Wederom kampioen!

Hebben wij de beste voetballers van de 
Kempen en omstreken? Zeker niet.

Maar het beste collectief en teamspirit 
zeker! Twee fantastische verenigingen met 
stuk voor stuk gouden vrijwilligers.

Samen hebben wij de toekomst! 

Team JO9-1
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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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Tegeltje van de periode
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Wat een mooie weken! Nederland wint het 
Eurovisie Songfestival en de Formule 1 is 
volgend jaar weer in Nederland! Ik, als niet-
praktiserend homoseksueel, heb natuurlijk 
het hele Songfestival gespannen op de 
bank gezeten. Kaasje, worstje, roseetje, 
whoe! Lekker avondje! Kijk er nu al naar uit 
om volgend jaar weer te kijken! Formule 1 
dan, daar ga ik zeker niet bij zijn volgend 
jaar. Ik ben één keer in mijn leven naar 
een evenement geweest op het circuit 
in Zandvoort. Probeer er maar eens te 
komen en probeer er ook maar weer weg 
te komen. Valt niet mee. Toen niet in ieder 
geval. Dus komend jaar kijk ik het af en 
wellicht wordt Zandvoort in 2021 verblijd 
met een bezoekje van mij…. Resumee, 
volgend jaar dus 2 grote evenementen in 
Nederland.

Ook dit jaar is er een groot evenement 
in Nederland! Komend weekend wordt 
namelijk het Klaverblad Pinkstertoernooi 
gehouden op de velden van Sportpark 
De Lille in Vessem! Zaterdag is het Forza 
toernooi, waar ik al vanaf het begin aan 
meedoe maar waarvan ik de regels nog 
steeds niet snap. Dit jaar doe ik weer mee, 

met een sterrenensemble uit vervlogen 
tijden…. Plezier en slechte resultaten 
gegarandeerd! Excuses als “weinig tijd 
om te trainen” en “we stellen nu andere 
prioriteiten” zullen niet van de lucht zijn….
Op zondag begint het jeugdtoernooi. Hier 
doe ik sinds mijn 18e weer een keer actief 
aan mee! Mijn kale hoofd verraadt dat ik 
ouder ben dan de meeste deelnemers, 
maar als ik te veel chocola heb gegeten krijg 
ik puistjes en dat past dat dan weer wel bij 
veel jongens en meisjes. Overigens zal ik 
weinig beslissende doelpunten of prachtige 
slidings maken. Dit jaar sta ik namelijk 
opgesteld als scheidsrechter. Afgelopen 
heb ik jaar de cursus voltooid, samen met 
enkele iconen binnen de vereniging. Na het 
fluiten	 van	 een	 handvol	 wedstrijden	 mag	
ik dus mijn opwachting maken tijdens een 
van de grootste evenementen in Vessem. 
Gevoelens van spanning en trots vechten 
om de plaats voor de meest overheersende 
gemoedstoestand. Of zoals de jongeren 
zeggen/appen/Insta’en: #zinin! 

Het secretariaat is inmiddels al jaren mijn 
verblijfplaats op Pinkstermaandag. ’s 
Ochtends	 mee	 briefjes	 ophangen	 op	 de	

Mooie weken
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kleedlokalen en de spullen in de keet… uhh 
het hoofdkwartier van het Pinkstertoernooi 
klaar zetten. Dan komende teams en 
scheidsrechters zich melden. Om 11:00 uur 
beginnen de eerste wedstrijden en rond 
17:30 uur vindt de prijsuitreiking plaats. 
Tussendoor heb ik 17 keer jongens van 
de randen van het luchtkussen moeten 
halen, 4 keer omgeroepen dat Fritsje 
de veter van zijn linkerschoen kwijt is 
en iedereen laten weten dat er hele 
mooie prijzen zijn te winnen bij de loterij 
waarvoor onze charmante lotenverkopers 
zo bij u langskomen. Rond 18:00 uur sluit 
de frikandellentent, maar niet nadat 
het dienstdoende bestuurslid er 5 keer 
extra rolletjes van 50 cent naar toe heeft 
gebracht. 

Het Pinkstertoernooi blijft een mooi 
evenement waarbij we met vele vrijwilligers 
een fraai georganiseerd toernooi houden, 

waarbij de weergoden ons vaak goed zijn 
gezind. Het Forza toernooi is een welkome 
aanvulling op de zaterdag voor Pinksteren. 
En laten we wel wezen, het Pinkstertoernooi 
levert een mooie cent op voor de vereniging 
zodat de contributie laag gehouden wordt, 
maar ook bijvoorbeeld het voetbalkamp 
voor alle kinderen bereikbaar is. 

Als vrijwilliger zorg je ervoor dat 
anderen genieten en daar geniet je dan 
zelf weer van. Ben je met een groepje 
vrienden of vriendinnen, dan wordt het 
frikandellen bakken of oberen een echte 
teambuildingactiviteit!

Er komen mooie tijden aan, dames en heren! 
Laten we er met zijn allen van genieten! 
Tot ziens!

Th. de Bie
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Er is mij gevraagd een stukje te schrijven voor de rubriek Sponsor in `t licht. Mijn naam is 
Adrie Huybers, 32 jaar oud en woonachtig in Vessem. Mijn vriendin heet Christel de Roover 
en komt uit Strijbeek (gemeente Alphen-Chaam). 

Sinds 2011 ben ik zelfstandig werkzaam in de installatietechniek onder de bedrijfsnaam: 
Huybers Installatiebedrijf B.V. Momenteel zijn wij met 4 vaste medewerkers en vaak 1 
of	2	flexkrachten	of	ZZP`ers	aan	het	werk.	Wij	verzorgen	de	complete	werkzaamheden	
betreffende:	 loodgieterswerken,	 verwarming,	 sanitair,	 zinkwerken,	 ventilatie	 en	
duurzame energie voor zowel particuliere als bedrijven. Veelal werken wij voor aannemers 
en bouwbedrijven in de regio, die werkzaam zijn in de woningbouw, agrarische sector en 
utiliteit. Ons werkgebied ligt in de regio Eindhoven – Tilburg en de Kempen gemeente. 
Onze focus ligt momenteel voornamelijk bij de duurzame energie en dan vooral aard- en 
lucht warmtepompen om complete woningen en bedrijfspanden te kunnen verwarmen 
en koelen.

Zelf ben ik inmiddels 26 jaar lid van V.V. Vessem en heb alle jeugd elftallen doorlopen 
(behalve de A-jeugd want die was er toen niet). Daarna heb ik 1,5 jaar in Vessem 5 
gevoetbald. Aansluitend heb ik 12 seizoenen in de selectie gevoetbald waarvan 191 
wedstrijden in Vessem 1. Tussentijds heb ik ook nog eventjes in Vessem 4 gespeeld op het 
moment dat ik voor mezelf begon. Vorig jaar ben ik gaan voetballen in Vessem 2, maar 
na enkele wedstrijden heb ik mijn knie verdraaid, waarbij de aanhechting tussen mijn 
buitenste knieband en het kuitbeen is gebroken. Als gevolg daarvan ben ik gestopt met 
voetballen en ben sinds vorig jaar leider/trainer van Vessem 2 geworden.

Aankomend seizoen ben ik weer actief als Coach van Vessem 2 en hoop af en toe een 
wedstrijdje mee te kunnen spelen. Verder hoop ik over circa 30 jaar op maandag bij de 
klusgroep van de voetbalclub actief te zijn….. De maandag beginnen om circa 10.00 uur 
met	koffie	en	een	worstenbroodje.	Lijkt	me	een	goei	vooruitzicht.

Als afsluiter wil ik jullie voor meer informatie verwijzen naar de website: www.
huybersinstallatiebedrijf.nl

Tot volgend seizoen, Groeten Adrie

Sponsor in ‘t licht
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27 JULI 2019

V.V.K. € 13,50  /  ENTREE € 16,50
TICKETS ENKEL ONLINE VERKRIJGBAAR VIA
 WWW.DEGOUDENLEEUWVESSEM.NL

AANVANG 20.00 UUR

VAN TE VOREN EEN HAPJE ETEN? 
RESERVEER DAN EEN PLAATSJE IN 
ONS RESTAURANT VIA 0497-591252

  Met
60’s&70’s
         dj

BIJ MOOI WEER IN ONZE IDYLLISCHE BROUWERIJTUIN

. . . 5 coveRbAnds  &  1 � Q DJ . . .

vAn 1400 uur
toT 22 00 uur

. . . 4 pitmAsTers . . .

VVK € 10,00  /  DEUR € 12,50

TICKETS ENKEL ONLINE VERKRIJGBAAR VIA
 WWW.DEGOUDENLEEUWVESSEM.NL

GRATIS ENTREE T/M 12 JAAR

SPRINGKUSSENAANWEZIG!

GL_Adv-Loeierke_combi-Beatles-BBQ-festival-V1.indd   1 24-05-19   07:43
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1. Wie ben je? Wat zijn je hobby’s? En wat 
doe je zoal in het weekend?
Bert de Laat zaterdags voetbal kijken naar 
kleinzoons

2. Wat voor bijdrage lever je aan 
voetbalvereniging Vessem?
Vrijwilliger op maandagmorgen

3. Wat is je bijnaam en hoe is die ontstaan?
Rocky volgens het derde toen ik Lijder was

4. Wat bestel je bij de plaatselijke snackbar?
Friet Frikandel spec.

5. Wat zit er in je broodtrommel?
Niks

6. Saus erop of ernaast (en waarom)?
Beide

7. Hoe bereid(de) jij jezelf voor met een 
voetbalwedstrijd op het programma?
Was vroeger nog niet zo als nu

8. Seks voor de wedstrijd?
Na anders veel te moe

9. Waar krijg je een kick van?
Mooie vrouwen

10. Waaraan heb je een enorme hekel?
winter

11. Wat is het meest gênante moment uit je 
voetbalcarrière?
Eigen goals

12. Door welke vrouw zou je wel eens 
versierd willen worden en waarom?
Ik zou het zo niet weten welke

13. Borsten of billen (en waarom)?
beide

14. Wie is het kleurrijkste lid van onze 
vereniging?
Geen mening

15. Wie is het meest kleurloze lid van onze 
vereniging?
Geen mening

16. Zwarte of felgekleurde 
voetbalschoenen?
zwarte

17. Welke speler zou je graag terugzien in 
Vessem 1?
Dre liebregts voor de doelpunten

‘t Knuppeltje 2.0
Bert de Laat
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18. Wie is de meest overschatte voetballer 
binnen onze vereniging?
Geen mening

19. Wie is de meest onderschatte voetballer 
binnen onze vereniging?
Geen mening

20. Wat vind je van de fusie?
top

21. Waarom denk je dat je de eer hebt 
gekregen om de vragenlijst van ’t 
Knuppeltje in te mogen vullen voor ’t 
Loeierke?
Voor vraag 8

22. Wat kan er beter aan de sfeer in de 
kantine en waarom?
Gezellig hoor ik weleens

23. Waar zie jij jezelf over 10 jaar?
Wie zal het zeggen

24. Aan wie geef je ’t Knuppeltje door? (Lid 
V.V.Vessem)
Martien v riet
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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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Het was een zonovergoten dag 
op zaterdag voor Pasen. Alle 
ingrediënten	 waren	 aanwezig	 om	
er een geslaagde sponsorloop 
van te maken, en zo geschiedde! 
Vele jeugdleden verschenen goed 
getraind aan de start van de obstacle 
run en gingen vol goede moed de 
obstakels te lijf. Zo werd er getijgerd 
onder legernetten, gesprongen 
tussen autobanden, geklommen 
over hooibalen, geklommen over 
een monkey-bar en natuurlijk kon 
buikschuiven over een lange met 
groene zeep ingevette baan niet 
ontbreken. De totaalopbrengst van 
bijna 2000 euro is een geweldige 
bijdrage aan het pannaveld!

Voor enkele jeugdleden lagen 
er mooie prijzen klaar als blijk 
van waardering voor hun inzet. 
Teun Langermans bracht met het 
geweldige	 bedrag	 van	 €280,85	 het	
meeste geld in het laatje. 

Hij mocht een eredivisie tenue 
naar keuze uitzoeken. Het zal voor 
de meesten geen geheim zijn van 
welke club dit tenue is! 

Pannaveld
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Luca Verhagen bezocht samen met 
zijn papa en WP Henst de mini-
classico MVV – NEC in de top van 
de Keuken kampioen divisie. Aan 
de foto te zien hebben zij het prima 
naar hun zin gehad! 

De mannen van de klusgroep en het 
bedrijf Sports & Playgrass hebben 
hard gewerkt aan de realisatie van 
het veld. 

Het pannaveld nadert zijn voltooiing 
en dat moet ook wel want op 
zondag met Pinksteren wordt rond 
de	klok	van	 18:00	het	veld	officieel	
geopend. We hopen op een grote 
opkomst.

Nogmaals dank aan de jeugdleden 
en de sponsoren!

Pannaveldcommissie VV Vessem
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De selectie en Vessem 3 zijn al enige jaren 
voorzien van sporttassen. Uiteraard 
kon Vessem 4 hierin niet achterblijven. 
We hebben met Arno Langenberg 
(Aresco Verreiker Verhuur) en Joran van 
Heerbeek en Jan van de Biggelaar (Van 
Heerbeek installatieservice) een goede 
samenwerking weten te vinden. Samen 
met de sponsorcommissie hebben we 
de handen ineen geslagen en hebben 
we alle spelers van Vessem 4 kunnen 
voorzien van een mooie sporttas. 

De 3 punten konden overigens direct 
mee in de nieuwe sporttassen. Vessem 
won thuis met 8-3 van Gestel. We 
willen Arno, Joran en Jan vanaf deze 
plaats dan nogmaals enorm bedanken 
voor hun sponsoring.

Met sportieve groeten,
De Sponsorcommissie

Nieuwe tassen
Vessem 4
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Het voetbaljaar loopt op z´n einde. Het 
pinkstertoernooi is eigenlijk elk jaar het 
traditionele einde van het van het seizoen. 
Maar als de amateurvoetballers thuis op de 
bank zitten, of met vrienden nog ergens 
een balletje trappen op een veldje in de 
wijk, begint de sportzomer. 

En het belooft een mooie sportzomer te 
worden, ondanks dat we in een oneven 
jaar zitten en de grote klappers uitblijven. 
Tuurlijk, er is net zoals altijd de Tour de 
France, Wimbledon en de Formule 1 heeft 
nog wat mooie races in het vooruitzicht. 
Maar dat is er elk jaar. Dit jaar geen 
Olympische Spelen. En geen WK voetbal. 
Wacht… Er is wél een WK voetbal, alleen 
niet voor de mannen. We doen gewoon 
mee met het WK dit jaar. De vrouwen 
mogen komende zomer in Frankrijk laten 
zien wat ze waard zijn. De huidig Europese 
Kampioene liep het WK nog bijna mis na 
een onnodige nederlaag bij Noorwegen 
in	 de	 kwalificatie.	 De	 oranjeleeuwinnen	
keken toen na 6 minuten al tegen een 2-0 
achterstand aan en wisten dat niet meer 
goed te maken. Uiteindelijk bereikten ze 
via	de	play-offs	alsnog	het	WK.	

We hebben een goede kans om ver te 
komen en misschien wel te winnen. 
Normaal staat Nederland al weken van 
te voren op z’n kop als er een EK of WK 
aankomt, maar tot nu toe merk ik er weinig 
van. Ik ben heel benieuwd hoe het WK 
beleefd gaat worden. Kleuren straten net 
als bij de mannen oranje? Komen er grote 
tenten?  Oranje-campings in Frankrijk? Ik 
heb het idee dat het nog tam is, ondanks 
dat we Europees Kampioen zijn. 

Ik geef toe, de speeltijden lenen zich er 
ook niet echt voor. In de poulefase spelen 
we de eerste wedstrijd op een dinsdag 
om 15 uur en later nog op een donderdag 
om 18 uur. Maar dat komt bij de mannen 
ook voor. Verder is het denk ik ook veel 
onbekender. Bij de mannen weten we wel 
welke ploegen we in de gaten moeten 
houden.	 Frankrijk,	 Brazilië,	 eeuwige	 rivaal	
Duitsland bijvoorbeeld. Noem ze maar op. 
Bij de vrouwen staan dat soort landen ook 
bovenin, maar er staan ook landen in de 
top van de FIFA-ranking die je niet zo snel 
zou verwachten. Wat te denken van Noord 
Korea	op	plek	11,	Australië	op	6,	Canada	5	
en – ja echt waar -  de Verenigde Staten op 

Worden we deze zomer 
wereldkampioen?
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nummer 1. Oh ja. Nederland staat op dit 
moment op een 8e plek op de ranglijst, nét 
onder Japan.

Sowieso zou je kunnen zeggen dat de 
vrouwen al verder zijn dan de mannen, want 
die wisten het WK in Frankrijk niet eens te 
bereiken. En mocht je dat vrouwenvoetbal 
maar niks vinden. De mannen spelen 
binnenkort om de Nations League. 

Op	 zondag	 7	 juli	 is	 de	 finale	 van	 het	WK.	
Op het prachtige tijdstip van 17.00 uur… 
Mogelijk schrijven we dan geschiedenis 
omdat we dan wereldkampioen worden. 
Maar voor het zelfde geld is het in de 
poulefase al voorbij. Dan hebben hun het 
niet goed gedaan. Want zo zijn we dan ook 
wel weer. 

Sven ´the man´ Trommelen

Datum Tijd Speelstad Thuis Uit
10-6-2019 21:00 Montpellier Canada Kameroen
11-6-2019 15:00 Le Havre Nieuw-Zeeland Nederland
15-6-2019 15:00 Valenciennes Nederland Kameroen
15-6-2019 21:00 Grenoble Canada Nieuw-Zeeland
20-6-2019 18:00 Montpellier Kameroen Nieuw-Zeeland
20-6-2019 18:00 Reims Nederland Canada

Speelschema poule E WK Vrouwen 2019
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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 was tot de laatste wedstrijd spannend 
wie dit jaar de titel ‘Speler van het jaar’ zou 
winnen. Het verschil tussen Roel en Louis 
was klein en beide hadden tot de laatste 
wedstrijd nog de kans om deze titel te 
winnen. Voor Roel die de laatste wedstrijd 
tegen HMVV tot Man of the match werd 
gekozen was dit voldoende om Speler van 
het jaar te worden en de Gouden schoen in 
ontvangst te mogen nemen.

Einduitslag Speler van het Jaar 2018/2019:

1. Roel Sterken:  Voor Roel, die 
vorige seizoen terug kwam van RKVVO, 
was dit zijn 2e prijs in zijn 1e seizoen bij 
Vessem1. Naast het winnen van de Gouden 
schoen pakte hij met Vessem 1 ook een 
periode titel en is de kans op promotie 
nog steeds aanwezig. Roel die door een 
blessure in het begin en het eind van het 
seizoen meerdere wedstrijden moest 

Roel Sterken gekozen 
tot speler van het jaar
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missen haalde toch 102 punten, werd 4 keer 
gekozen tot Man of the match en scoorde 
2 keer. Dit was uiteindelijk voldoende om 
zich Speler van het jaar te mogen noemen. 
Roel nogmaals gefeliciteerd en ik denk dat 
de Gouden schoen wel een mooi plaatsje 
heeft gekregen

2. Louis van Diessen: Louis die de 
vorige 2 seizoenen Speler van het jaar werd 
haalde 92 punten, werd 5 keer gekozen tot 
Man of the match en scoorde 5 keer. Dit 
was uiteindelijk niet voldoende om voor de 
3e keer op een rij de Speler van het jaar te 
worden. Louis die altijd voor het hoogste 
gaat was een sportieve verliezer en was blij 
voor Roel dat hij deze titel van hem mocht 
overnemen. Hij vond ook terecht dat Roel 
de Speler van het jaar was geworden.

3. Marijn van Rooij: Marijn eindigde 
na een fantastisch seizoen met 78 punten, 
5 keer Man of the match en 1 doelpunt op 
de 3e plaats. Marijn was ook dit seizoen 
weer de minst gepasseerde doelman van 
de 4e klasse F. Marijn verraste vele in de 
wedstrijd tegen Hoogeloon door met een 
gescheurde pees in zijn vinger toch het 
doel van Vessem te verdedigen. Marijn 
werd hier ook terecht gekozen tot Man of 
the match.

4. Jaap van Diessen: Jaap die vorig 
seizoen over kwam van de jeugd is met zijn 
17 jaar de jongste speler van Vessem1. Jaap 
haalde 76 punten, werd 3 gekozen tot Man 
of the match en scoorde maar liefst 13 keer 
en was hiermee de meest scorende speler 
van Vessem1 in de competitie.

5. Hein van Diessen: Hein speelde 
ook een zeer goed seizoen. Hein een speler 
met altijd heel veel inzet, die regelmatig 
zijn turbo aanzet en dan gevaarlijk van links 
opkomt scoorde 2 keer, haalde 68 punten 
en werd 3 keer gekozen tot Man of the 
match.

Jongens gefeliciteerd en ook volgend 
seizoen gaan we weer door met het kiezen 
van de Man of the match en de Speler van 
het jaar. Voor volgend seizoen wil ik iets 
nieuws toe gaan voegen aan de Man of the 
Match. 

Tot volgend seizoen, 

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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drogisterij • huishoud- en cadeauartikelen

fournituren • lectuur en schrijfwaren 

slijterij • speelgoed • wenskaarten • pasfoto’s

 SuperServiceHenst
info@superservicehenst.nl
www.superservicehenst.nl

Wilhelminalaan 5
5512 BJ Vessem

0497 591304
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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

Huub van der Heijden
9-mei-08
Vessem
Teun van der Heijden 
Saskia van der Heijden- Lassche
Lieke van der Heijden 
Jan, Luuk, Thomas en Teun

J O11-1
middenveld
Corne Smetsers, Marc Liebregts, Gijs 
Leermakers en ons pap
4 keer
soms, vaker bij het 4e
Ajax
Frenkie de Jong
die van Ajax en van VESSEM/DEES 
natuurlijk
iedereen op zijn eigen manier
St. Lambertus
7
Gym
???

Frenkie de Jong

Huub van der 
Heijden
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Huub van der 
Heijden

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/tv-zender
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?
Denk je dat je een betere voetballer dan 
papa wordt?

Wat vind je ervan dat DEES en VV Vessem 
met de jeugdteams samen zijn?

Als je moet kiezen
 : 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 Hond
Pizza
groente

niks, het gaat goed zo

ik heb geen favoriete muziek, van alles wat
gamen en buiten spelen
Youtube
FOX Sports
geen idee

maakt mij niks uit als ik ,maar kan zwemmen 
en voetballen.
uurtje per dag, soms wat meer
kwart voor 9
genoeg, ik kan ermee rond komen
profvoetballer worden
Dat weet ik nog niet
opruimen
fifa	en	fortnite
jazeker

heel leuk

computer
winnen
kermis
allebei

ik lig iedere dag weleens in een deuk

leuk en ik zou niks veranderen
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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

O9-1 22 66 3.00 224 50 174

O17-1 22 43 1.95 65 37 28

O15-1 21 40 1.90 134 35 99

O11-3 21 40 1.90 121 98 23

O11-1 21 39 1.86 104 57 47

O19-1 22 40 1.82 67 34 33

O13-1 19 34 1.79 61 47 14

O19-2 22 31 1.41 53 62 -9

O9-2 20 28 1.40 107 94 13

O11-2 21 25 1.19 82 114 -32

O15-2 19 10 0.53 31 95 -64

O13-2 22 7 0.32 35 176 -141

‘De SUPERCUP’
Jeugd - Clubcompetitie 2018-2019

EINDSTAND 
SUPERCUP
 SEIZOEN
2018-2019

SPONSOR:
Super Service

Henst

STAND BIJGEWERKT t/m pinksteren
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PRIKBORD

8 JUNI - Lille
FINALE

PENALTYBOKAAL

8 JUNIFORZA VESSEM

28-29-30 JUNI 2019

VOETBALKAMP

9 & 10 JUNI 

JEUGD-
PINKSTERTOERNOOI

5 juli 20:30
JAARVERGADERING

in de Loeier
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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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www.henkvanherk.nl
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Oh, had 

Ad Nouwens voor 

niets alle veldjes voor 

de jeugd klaar

gemaakt? Ja, de webmaster had blijkbaar van alle teams de naam
veranderd in 

Vessem/DEES





‘t Loeierke goes 
around the world!

Iguazu - Argentinië


