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Enkele weken geleden was ik op 
Reusel kermis en zag ik iets gigantisch 
indrukwekkends in de straat boven een 
bar. In eerste instantie dacht ik dat het 
gewoon een enorme reclame was voor 
de kermis. Toen we ons vaste stekkie bij 
‘D’n Bonn’ in hadden genomen bleek het 
uit de kluiten gewassen spandoek niet 
om reclame te maken voor de kermis. 
Het was gewoon een sneer ‘D’n Bonn’ 
omdat hij nou eenmaal een andere 
kijk heeft op het kermisvieren dan zijn 
collega uitbaters. Schijnbaar is het 
tegenwoordig de trend om middels een 
spandoek te communiceren….

Gelukkig hebben we in Vessem maar 2 
cafés en zullen ons dit soort taferelen 
met de kermis wel bespaard blijven. We 
gaan gewoon gezellig MET in plaats van 
TEGEN elkaar een pilske drinken, Proost!!

Maar voordat het kermis is zullen we 
het	 nog	 ff	 over	 voetbal	 hebben.	 Ons	
vaandel team is, ondanks de vele en 
zware blessures, toch weer geweldig 
uit de startblokken geschoten en heeft 

na 2 duels de volle punten in de pocket. 
Dit geldt overigens ook voor het 2e 
elftal en diverse jeugdteams. Al met al 
weer een mooie start van het nieuwe 
seizoen. De platte kar is op zondag in 
ieder geval alweer het meest besproken 
vervoermiddel langs de lijnen van de 
Vessemse velden!!

Een en al optimisme dus. Volgens 
Voorzitter Frans ligt dit ook geheel in lijn 
met het Amateurvoetbal, dat optimisme 
dan. Zoals je in het stukje van Frans ook 
kunt lezen is er nu voor de supporter van 
Walking Footbal het aanbod binnen onze 
vereniging vergroot. Zo zal het team van 
OB35	om	de	week	hun	kunsten	vertonen	
op het veld. Kortom het aanbod vanuit 
de vereniging is enorm. Hiermee is het 
gat op de vrijdagavond voor de diehard 
supporter in ieder geval ook weer 
gevuld.	 Overigens	 verwachten	 wij	 van	
het	team	van	OB35	in	de	volgende	editie,	
op zijn minst, een sfeerimpressie van 
hoe dat dit uitgebalanceerde showballet 
de eerste wedstrijdjes van het seizoen is 
doorgekomen.
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Tisimo heeft zich deze keer over het 
Knuppeltje mogen buigen en geheel op 
eigenwijze de vragen beantwoord. Zijn 
antwoord op de vraag wie de meest 
overschatte voetballer binnen onze 
vereniging is, is dan ook alles omvattend. 
Het	jeugdprofieltje	komt	van	de	hand	van	
Teun van de Sande en deze jongeman zal 
in ieder geval bij het vrouwelijke gedeelte 
van de klas een goede indruk achter laten. 

In de laatste uitgave van vorig seizoen 
mochten we al even kennis maken 
met	 de	 schijfkunsten	 van	 ons	 kersvers	
redactielid, en tevens bestuurslid, Erik van 
Riet (Lantie). Waar er destijds nog enige 
twijfels bestonden zijn deze nu geheel 
weggenomen door de enthousiaste 
inbreng en gedrevenheid van Erik. 
Opmerkelijk	 feit	 is	 dat	 hij	 nu	 al	 meer	
bijeenkomsten van het Loeierke bezocht 
heeft dan zijn voorganger in de afgelopen 
2 seizoenen. Daarbij mochten wij op de 
eerste vergadering van dit seizoen ook 
direct genieten van de gastvrijheid en 
kookkunsten van Erik. Nogmaals onze dank 
daarvoor! Mooie ideeën zijn weer geboren 
en een mooie bijkomstigheid is natuurlijk 
dat Erik een geweldige schoonpapa heeft.

Voor degene die denkt dat de website 
van de vereniging gehackt is, niets is 
minder waar. Gijs zal u meenemen in het 
nieuwe fenomeen binnen onze club, 
namelijk ‘Social media’. Die wazige balk 
aan de rechterzijde van de homepagina 
heeft dus niets met hacken te maken 
maar is schijnbaar het twitteraccount 
van de vereniging. Blijkbaar is er van alles 
voorgevallen afgelopen maanden bij onze 
(redactie)leden. Zo is het bijvoorbeeld bij 

Sven deze zomer duidelijk naar zijn bol 
geschoten. En de rest heeft kramp in de 
vingers gekregen om de punten voor de 
‘Griesel van ut Joar’ uit te schrijven. Dat 
belooft nog wat dit jaar.

Graag willen wij de redactieleden die 
afscheid genomen hebben ontzettend 
bedanken voor de jarenlange tomeloze 
inzet	 voor	het	 Loeierke.	Op	 14	december	
op het feest van onze ‘Vrienden’ zullen wij 
nog uitgebreid stil staan bij jullie afscheid 
maar voor nu toch alvast:

Twan, Ted en Peña BEDANKT!!

En mocht de rook inmiddels wit zijn dan 
wil ik degene die bezoek hebben gehad 
van WP en zunne Moat in ieder geval veul 
succes wensen tijdens de komende dagen, 
PROOST!!

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

Halleeejkes en unne dikke merci,

Erwin



‘ t  Loeierke

8



9

‘ 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!



‘ t  Loeierke

10

VOETBAL IS 
GENIETEN

Het is altijd goed om je van tijd tot tijd te 
spiegelen aan wat er in het amateurvoetbal 
in	 Nederland	 speelt.	 18	 September	 las	 ik	
in het ED, een interview met Dirk Jan van 
der Zee, directeur amateurvoetbal van 
de KNVB. Zeg maar mijn baas als het op 
voetbalbestuurders aankomt. Hij vertelde 
dat hij in algemene zin tevreden is en zeer 
te spreken is over het spelplezier dat de 
kleine kinderen hebben, nu ze in kleinere 
teams	spelen.	Ook	is	hij	blij	met	de	gemeten	
tevredenheidsscore van de amateurleden 
in Nederland. Nou daarover kunnen wij 
elkaar de hand schudden.

Zijn zorgen zijn met name het teruglopend 
aantal leden, onder andere doordat jeugd 
tussen	 12	 en	 18	 afhaakt.	 Maar	 ook	 door	
het voetbal aanbod van organisaties 
als Footy en Power League, zie je het 
senioren ledenbestand teruglopen. Eerlijk 
gezegd kende ik die organisaties niet. Na 
wat speurwerk blijken het organisaties 
te zijn, die voornamelijk in de grotere 
steden, voetbal aanbieden aan o.a. 

studenten, vriendengroepen en bedrijven. 
Kleine partijtjes, 7 tegen 7. Niet echt in 
competitieverband dus. Nou wij herkennen 
wel het feit dat niet iedereen verplicht 
iedere zondag wil voetballen, maar het 
best leuk vindt om af en toe een balletje 
te trappen. Wij zijn blij dat wij naast onze 
Walking	Footbal	middag	(met	19	leden)	ook	
“vrijdag	 35+”	 voetbal	 aan	 kunnen	bieden.	
Er	hebben	zich	al	 14	 leden	opgegeven	die	
om de tig weken op vrijdag avond, op een 
klein veldje, 7 tegen 7 spelen tegen andere 
omliggende dorpen. Ik weet zeker dat er 
in de toekomst meer verenigingen uit de 
buurt aan deze competitie mee zullen gaan 
doen.

Verder uitte Van der Zee zijn zorgen over de 
agressie op de velden. Nou moet ik zeggen 
dat het er over het algemeen bij ons 
meestal	sportief	aan	toe	gaat.	Overal	wordt	
wel eens gevloekt en zijn toeschouwers 
en spelers onredelijk in hun uitlatingen, 
maar ik moet zeggen dat excessen en 
uitspattingen van geweld ons de laatste 
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jaren bespaard zijn gebleven. Hiervan kan 
ik alleen maar zeggen ga zo door!

Verder zijn veel clubs bij de hogere amateurs 
niet blij dat ze tegen belofteteams moeten 
spelen.	 Om	 een	 voorbeeld	 te	 noemen	
wil men de belofte van Willem 2 of 
Emmen 2 volgend jaar tegen topamateurs 
laten spelen. Ik kan me de zorgen van 
amateurclubs wel voorstellen. Als je ziet 
wat voor publiek PSV 2 meebrengt als 
ze tegen FC Eindhoven spelen zal het, 
als je deze indeling naar beneden door 
gaat trekken, nog veel erger zijn. In het 
verleden zijn wij gepolst op een KNVB-
kringvergadering hoe wij staan tegenover 

deze indeling. Het zou betekenen dat wij 
met ons standaard team niet zo’n mooie 
Kempen-competitie meer zouden hebben 
als dat we nu hebben. Maar dat Vessem 
1-	 UNA	 3	 op	 het	 affiche	 van	 zondag	 zou	
kunnen staan. Hopelijk ziet de KNVB in 
dat publiek, sfeer en dorpenrivaliteit een 
wezenlijk onderdeel is van het voetbal bij 
een vereniging als Vessem. Van (beker)
wedstrijden	 als	 Vessem1-	Wilhelmina	 boy2	
ga	je	zelfs	de	68	jarige	verjaardag	van	tante	
Beth niet afzeggen……..

Namens het bestuur

Frans Maas
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De kop is er weer af; het nieuwe seizoen 
2019-2020	 is	 weer	 begonnen!!	 Na	 een	
warme zomerstop zijn de voetballertjes 
weer enthousiast gestart.

Als eerste startten we het nieuwe 
seizoen met het succesvolle Klaverblad 
aftraptoernooi, wat wederom weer druk 
bezocht was door spelers, ouders en 
grootouders. De kennismaking van de 
nieuwe teams vond daar plaats, er zijn 
nieuwe team foto’s gemaakt tijdens het 
toernooi en als afsluiting een lekker frietje 
voor iedereen van de frietkar.

Alle jeugdteams hebben de afgelopen 
weken deelgenomen aan de beker 
wedstrijden van de KNVB, en deze zijn 
inmiddels al achter de rug. Diverse teams 
hebben zich geplaatst voor de volgende 
ronde en we blijven dit op de voet volgen.
Afgelopen weekend is de nieuwe 
competitie begonnen, bijna alle teams zijn 
in actie gekomen met over het algemeen 
mooie resultaten, ben benieuwd en hoop 
dat we over een paar maanden weer enkele 
kampioenen mogen huldigen…

Nieuws van onze 
jeugdcoördinator!
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Ook	dit	jaar	worden	er	op	de	zondagochtend	
weer techniek trainingen aangeboden aan 
alle	jeugdleden	t/m	JO-15.	Op	22	september	
2019	 heeft	 de	 1e	 techniektraining	 plaats	
gevonden onder leiding van Peter van 
Velthoven in samenwerking met een aantal 
trainers/leiders.	 We	 hebben	 dit	 jaar	 25	
deelnemers/deelneemsters, zij zullen elke 
laatste zondag van de maanden okt, nov, 
feb, mrt en april extra geschoold worden op 
baltechniek, de basis voor de toekomst…

Op	 korte	 termijn	 zouden	 we	 graag	
een opleiding starten voor nieuwe 
wedstrijdbegeleiders en scheidsrechters 
jeugd. Aanmelden bij kan bij Arie Schriders, 
Cor Tholen en bij ondergetekende.

En heeft u op zaterdag een keer tijd over,  
bezoek dan eens een van de wedstrijden 
van onze jeugdteams. Het programma 
vindt u op de site www.vvvessem.nl.

Als laatste wil ik nog graag een dringende 
oproep doen;
We zijn op zoek naar een trainer die samen 
met een reeds beschikbare ouder, eenmaal 
in de week ( Donderdag)  de training voor 
J015-1	 wil	 verzorgen.	 Laat	 je	 horen	 als	 je	
interesse hebt!!

Sportieve groet, Jeroen Swaanen
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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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VV Vessem 
en sociale media

Sociale media, niemand kan tegenwoordig 
meer zonder. De belangrijkste vorm 
van sociale media, die iedereen kent en 
gebruikt is WhatsApp. Een berichtje sturen 
is zo gedaan en wie herkent de duizenden 
‘Proficiats’	en	‘Van	Harte	Gefeliciteerd’	met	
je verjaardag gevolgd door het bekende 
duimpje of een smiley niet. Wat een 
verjaardag heb je dan met al die duizenden 
persoonlijke berichtjes ;). Maar ik wil het nu 
niet over dit medium hebben maar over de 
wellicht minder bekende en zeker minder 
gebruikte sociale media, als Facebook, 
Instagram en waar zeker ondergetekende 
sterk	en	bedreven	 in	 is,	Twitter.	Om	maar	
aan te geven, onze voetbalvereniging is 
inmiddels ook actief op deze kanalen en er 
is inmiddels een commissie, met als ‘lijder’ 
Erik van Riet en commissieleden Michelle 
Maas (een vrouwelijke touch doet het altijd 
goed), Heintje van Diessen (om de snelheid 
erin te houden) en Gijs Leermakers (voor 
tal van nutteloze feitjes en weetjes). Bij 
het publiceren van dit stuk hebben zij al 
vergaderd om onze vereniging nog beter 
op de kaart te zetten op de diverse sociale 
media. Dus be continued….

Na deze zinvolle inleidende beschietingen 

over sociale media ga ik wat dieper in op 
een inmiddels actief en ook op onze site 
te volgen medium, Twitter. Nu moet ik 
zeggen,	dat	we	als	vereniging	al	sinds	2012	
een Twitteraccount hebben, maar dat 
deze in een soort van comateuze toestand 
verkeerde. Ik denk, dat oud redactielid 
T. Blox het te druk had met de bouw van 
z’n woning inclusief het blussen van een 
brandje, dan wel met de verkoop van een 
pensioenpolis. Niks mis mee overigens.

Na een verzoek op de laatste 
ledenvergadering door het bestuur heb ik 
besloten om dit account te gaan beheren 
en weer actief te gaan maken. Zeker, 
omdat ik per gepubliceerde letter door 
onze penningmeester behoorlijk wordt 
beloond. Hiervoor dan ook een dikke 
dankjewel voor alle contributie betalende 
leden en sponsoren, maar dit terzijde. 
Gelukkig	 heb	 ik	 al	 sinds	 maart	 2011	 een	
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eigen Twitteraccount, wat ook zeker de 
moeite waard is om te volgen, zodat ik al 
aardig ervaren ben op dit medium. Net na 
de zomer ben ik gestart met het posten (zo 
heet dat) van berichten. Ik heb inmiddels 
alweer tientallen berichten de wereld 
ingeslingerd, variërend van zinvolle als 
wanneer	 ons	 1ste	 elftal	 speelt,	 uitslagen,	
sinds zondag ook de Man of the Match 
en in een latere fase ook de aankondiging 
van het komende Loeierke. Maar ook op 
het oog minder zinvolle berichten, als 
de trainingsopkomst en inzichten in een 
vergadering van ’t Loeierke om maar te 
zwijgen van de tweets die niet door de 
censuur zijn gekomen. 

Echter, wat ik wel merk, is dat meer en 
meer mensjes de berichten lezen, zeker 
nadat chef opmaak Ruudje van Aaken, 
deze berichten ook op onze website 
plaatst. Zelfs de ‘oudjes van de vereniging’ 
als een Hans van Diessen en Peter Rad 
lezen	de	berichten,	dus	dat	is	positief.	Ons	
doel is om onze vereniging meer zichtbaar 
te laten worden met vooral positieve 
ontwikkelingen en dat gaat goed komen ga 

ik vanuit. Het enige, dat nog beter mag is 
de interactie met onze leden, dus dan doe 
ik ook de oproep aan onze leden; maak 
een eigen Twitteraccount aan, wat slechts 
minutenwerk is, en ga onze vereniging 
volgen en slinger ook berichten de wereld 
in. Dit onder het mom van hoe meer zielen 
hoe meer vreugd. Misschien, dat we dan 
binnen enkele jaren bekende accounts 
als die van De Witte Leeuwen (VV Telstar) 
met	meer	dan	13.000	volgers	kunnen	gaan	
overtreffen.	 Wij	 staan	 al	 op	 ruim	 400,	
dus we zijn er al bijna :). Heb je daarnaast 
verzoekjes of wensen op het gebied van 
sociale media, geef dit dan gerust aan, dan 
kijken we of we hier iets mee kunnen.  

Tot zover een kijkje in de wereld van VV 
Vessem en Twitter.

De Strateeg.
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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

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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Jet Robben 
en Klaver Jesse

Waardeer de diversiteit aan diverse in de 
wereld! De wereld zou saai zijn als ieder land 
een Mark Rutte vooraan had staan. Donald 
Trump en Boris Johnson. Wereldleiders die 
een donkere en regenachtige herfstdag 
kleur geven. Zij die eigenhandig zorgen 
dat	 het	 8-uur	 journaal	 tot	 20.30	 uur	
duurt en niet tot kwart over acht. In de 
huidige wereld waarin velen door social 
media denken perfect te moeten zijn, 
bewijzen Donald en Boris dat je juist vooral 
jezelf moet blijven. Als je denkt dat het 
onmogelijk is in een westerse beschaving, 
laten Trump en Johnson zien hoe je een 
land van G-7 formaat moet leiden. Van 
grote afstand volg ik deze eigenaardige 
personen, wellicht van een uitstervend ras. 
Bijzonder.

Markante	figuren	heb	je	ook	dichter	bij	huis.	
Op	school,	op	het	werk,	in	de	gemeenteraad,	
maar ook bij je sportvereniging. Personen 
die je dag inkleuren en onvergetelijk 
maken. Harrie Soetens, Rein en Niek van 
Rooij, Ad Nouwens. Met eenheidsworsten 
krijgen we ’t Loeierke niet vol.

Om	 alvast	 een	 tipje	 van	 de	 sluier	 op	 te	

werpen.	Om	ervoor	te	zorgen	dat	we	niet	
geheel onverwachts, bij misschien u wel, 
op stoep staan. Vanaf volgende editie een 
gloed nieuwe rubriek in ’t Loeierke. Met 
onze Loeierke-caravan trekken we Vessem 
in om te kijken hoe gastvrij jullie zijn. Zorg 
ervoor dat u altijd voorbereid bent op 
onvoorziene gasten. Laat de voorraad van 
uw koelkast en diepvries niet onder peil 
zakken.	Ook	goed	om	altijd	een	logeerbed	
opgedekt	 te	 hebben.	 Of	 wellicht	 mogen	
mijn collega’s wel bij uw dochter op de 
kamer? Want wie weet wordt uiteindelijk de 
vraag gesteld; ‘mogen we blijven slapen’?
Markant	 figuur	 of	 een	 eenheidsworst,	wij	
maken geen onderscheid!
Johan
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Vraag ‘t d’n Alto

Misschien heb je er ook wel eens last 
van gehad. Je zit met een prangende 
persoonlijke vraag en je durt het niet zomaar 
op zondagochtend in de kleedkamer te 
stellen	aan	 je	teamgenoot.	Of	 je	speelt	bij	
de	Dames	 1	 en	 je	 hebt	 onenigheid	met	 je	
vriend maar weet niet bij wie je daarvoor 
terecht kunt omdat het een ietswat intieme 
vraag is.

Wij van ‘t Loeierke zijn niet te beroerd om 
je hiermee te helpen maar weten helaas 
ook niet overal het antwoord op. Toch 
houdt ons dat niet tegen om niet toch de 
helpende hand uit te steken en zijn we 
op zoek gegaan naar de persoon die wel 
overal een antwoord op heeft. 

Arie ,Tingeling..ge mot er moar stoan, de 
Zwik gaat zorgen dat heel Vessem uit de 
zorgen komt en antwoord krijgt op die ene 
belangrijke vraag.

Ben jij dus diegene die in diepe stress zit 
omdat je niet weet hoe je het psychisch 
kunt verwerken als je weer eens door de 
benen bent gespeeld op de training, je 
verliefd bent op de barvrouw of je enorme 

waardering hebt voor de mannen van de 
redactie van ‘t loeierke. Kom maar op met 
je vragen en stuur het geheel anoniem op 
naar één van de redactieleden.

In het volgende Loeierke zullen we d’n Alto 
zelf vragen om een gepast antwoord te 
geven op een vraag van jullie.
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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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10 punten -  Ben Koolen
Na lang aandringen door de klusgroep is eindelijk door de club geïnvesteerd in een 
zitmaaier.	Een	mooie	klus	voor	Ben	om	wekelijks	wat	te	maaien	op	de	voetbalvelden.	4	
personen van de klusgroep, inclusief Ben, gingen erop uit om de perfecte zitmaaier voor 
Ben te kopen. Na wat testritjes en onderhandelen over de prijs zijn ze tot aanschaf over 
gegaan. De eerst volgende maandag ochtend was het echter iemand anders dan Ben 
Koolen die de maaier bestuurde, hij kon er namelijk niet goed op opstappen. 

8 punten - Pim van Hout
Iedereen heeft het tegenwoordig wel eens meegemaakt, zo’n whatsapp berichtje wat je 
verstuurd en waarvan je op het moment dat je het verzend knopje indrukt ziet dat het de 
verkeerde groep is. Net te laat maar als je geluk hebt heeft niemand het gezien en kun je 
gebruik maken van de whatsapp functie om een berichtje voor iedereen te verwijderen. 
Helaas voor Pim heeft iedereen zijn telefoon altijd dicht bij de hand en zo wisten alle 
ouders	van	groep	8	wat	voor	plannen	Pim	met	zijn	vriendin	had.

7 punten - Piet de Laat
Als rustend lid van de voetbalclub ontkom je er niet aan dat je toch nog wat punten mee 
kunt pikken in ‘t Loeierke. Daarom toch nog deze eervolle vermelding voor het moment 
dat	hij	na	een	avondje	bier	drinken	 in	de	garage	het	afstappen	van	de	fiets	niet	meer	
helemaal	onder	de	knie	had	maar	daardoor	wel	een	ijzeren	pin	in	zijn	been	had	staan.	Op	
zich nog niet direct veel punten waard maar om dan vervolgens vanuit je eigen garage 
de ambulance te bellen en te vragen of ze stil willen doen om vrouwlief niet wakker te 
maken want ze zou toch eens ongerust kunnen worden als ze een ambulance voor de 
deur zou zien.
 
6 punten - Daan Verkooyen
Net als veel mensen voor hem, is Daan ook de man met de hamer tegen gekomen. Zijn 
ogen bleken groter te zijn geweest, dan zijn maag. Met Roze maandag in Tilburg was 
Daan een beetje zat… zijn telefoon bleek ook nog eens leeg te zijn, waardoor het contact 
met iedereen was verloren. Na enkele uren gerust te hebben in een voortuin in Tilburg, 
besloot Daan de benenwagen te nemen richting Vessem. Vrienden van Daan maakte zich 
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ongerust en gingen de volgende ochtend bij ome Twan aan om te vragen of die iets van 
Daan gehoord had, ‘nee’  was het antwoord. Daan was namelijk nog onderweg en kwam 
enkele uren later bij Piet van Rooij achterom gelopen met de vraag of ze hem daar niet 
naar huis wilden brengen.

5 punten - Rein van Rooij
Ooit	 zit	het	mee,	ooit	 zit	het	 tegen.	Rein	was	onderweg	naar	Oostenrijk	 voor	een	wel	
verdiende vakantie met zijn vriending. 20 km voor aankomst hield zijn auto het voor 
gezien. Aangezien de waarde van zijn automobiel het niet meer toe liet om deze te laten 
repareren,	is	Rein	na	2	weken	vakantie	met	het	openbaar	vervoer	huiswaarts	gekeerd.	Om	
het	verhaal	vervolgens	compleet	te	maken	moest	Rein	dus	de	volgende	dag	op	zijn	fiets	
naar	het	werk	en	werd	hij	bij	het	kapelleke,	ondanks	het	duidelijke	bord,	met	32	km	per	uur	
aangereden door een auto. 

4 punten - Coen de Laat
Voor het zat worden krijg je bij ‘t loeierke niet zomaar 
punten, maar als dan het contact tussen moeder en 
dochter zo mooi is wordt je toch nog in ‘t loeierke 
vermeld!

2 punten - Chiel van Aaken
Het was laatst even paniek in huis toen de stroom in huis was uitgevallen door een 
blikseminslag. Het was erg donker dus op de tast naar de meterkast om daar de stoppen 
weer om te zetten. Helaas voor Chiel hadden de jongens net die dag besloten om het 
spelletje te doen om alle deuren op slot te doen en de sleutels overal te verstoppen en 
niet meer te kunnen herinnerne waar ze die verstopt hadden met als gevolg dat snachts 
de meterkast opengebroken moest worden.
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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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“I have a dream”

Wie kent de wereldberoemde woorden 
niet? De aandacht van zoveel mensen 
getrokken door de woorden van één man. 
De woorden die nog steeds aangehaald 
worden en alom bekend zijn. Dit zijn 
woorden die motiveren, aansporen, 
gedrag veranderen en mensen beweegt. 
Een speech wordt dit ook wel genoemd. 
De	definitie	van	‘speech’;	een	redevoering	
(ook wel toespraak, rede of speech 
genoemd) is een voordracht over een 
bepaald onderwerp door een spreker. Als 
je deze woorden vertaald naar het voetbal, 
kom je uit op: de wedstrijdbespreking! De 
aanmoedigende woorden van de trainer, of 
aanvoerder, voor aanvang van de wedstrijd. 
Het zijn ook deze woorden die motiveren, 
aansporen en spelers beweegt. Toch?

 

Menig speler krijgt wekelijks, bewust of 
onbewust, een speech voorgeschoteld. 
Voordat het zover is, verzamelen teams 
zich in de kantine of plaatselijk café. 
Hier hopend op in ieder geval genoeg 
man om die dag een wedstijdje te 
kunnen voetballen. Vaak is de trainer als 
eerste aanwezig, al druk bezig met de 
voorbereiding op de wedstrijd. Eén voor 
één druppelen de spelers binnen. Als er 
oogcontact wordt gemaakt met de trainer, 
is	 de	 speler	 vaak	 fit.	 Komt	 de	 speler	 een	
beetje ongezien binnen, zonder al te veel 
oogcontact, is hij vaak nog half bezopen. 
Iedereen besteld wat tegen de (na)dorst 
en	hoopt	 stiekem	dat	 er	 2	 of	 3	 spelers	 te	
laat binnen komen, zodat ook de jaarlijkse 
BBQ weer uitgebreid gevierd kan worden. 
Als dan uiteindelijk iedereen er is, neemt de 
trainer het voortouw en maant iedereen 
naar de kleed-, of bestuurskamer voor de 
wedstrijdbespreking.

Opvallend	 bij	 het	 plaatsnemen	 in	 de	
kleedkamer is dat spelers vaak op precies 
dezelfde plek gaan zitten als de vorige 
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keer. Sommige claimen zelfs dat het 
‘zijn’ plek is en sturen andere spelers 
weg. Voor zover ik weet, zijn we (nog) 
een amateurclub en hangen er geen 
naambordjes in de kleedkamer… Als 
iedereen gesetteld is, begint de trainer met 
zijn verhaal. Dit verhaal, of speech, heeft 
meerdere varianten bij het voetbal. Zo heb 
je bijvoorbeeld het ‘bierviltje’. De trainers 
pakken hierbij vakkundig het bierviltje van 
de avond ervoor uit de kontzak om de 
opstelling bekend te maken. De opstelling 
is	 inmiddels	al	weer	4	x	veranderd,	omdat	
iemand geblesseerd is geraakt bij het 
‘struuken duuken’ of ‘hangtafelduiken’ of 
simpelweg te laat aanwezig is om de eerste 
helft nog mee te doen. Bij deze variant is 
het zaak om het verhaal kort te houden en 
vooral aan te geven er vol voor te gaan. De 
speeches van deze variant zijn vaak minder 
memorabel.	 De	 effecten	 op	 de	 prestaties	
van de spelers van deze variant is nooit 
bewezen.

 
Dan heb je trainers die ervoor kiezen om een 
voorbereiding te houden met een bord en 
magneetjes. Een goed voorbereide trainer 

heeft de opstelling van de tegenstander al 
op het bord staan en zet daar de ‘groene’ 
magneetjes met naam en rugnummer 
tegenover. Nu komt het punt waar het 
gevaarlijk wordt voor de trainer. Er is niets 
zo moeilijk om de aandacht van de spelers 
erbij te houden als je met de magneetjes 
gaat schuiven om het tactisch plan duidelijk 
te	 maken.	 De	 eerste	 die	 afhaken	 kijken	
elkaar na 20 sec al glazig aan. Je ziet ze 
denken ‘wat heeft dit met voetbal te 
maken’ en ‘schiet nou maar op, we zien 
wel hoe het gaat’. Vaak sluit deze variant 
wel	af	met	een	flinke	oppepper,	door	het	
stemgeluid wat aan te zetten. Immers is 
het ook weer zaak om de na 20 seconden 
in slaap gesuste spelers weer wakker te 
maken. 

Andere voorkomende vorm is die van een 
interactieve voorbereiding. Denk hierbij 
met name aan een interview. De trainer 
legt het tactisch plan uit en stelt tussendoor 
vragen als; wat is in die situatie belangrijk? 
Hoe	 zorgen	we	 ervoor	 dat..?	 Uit	 ervaring	
weet ik dat dit vragen zijn die je bijna niet 
kan weten. Deze vragen worden vaak op 
de persoon af gesteld, en ja, daar schrikt 
deze speler zelf vaak ook van. Het is net of 
je weer terug bent op de middelbare school 
(waar overigens sommige spelers van de 
senioren nog zitten?). Voordeel van deze 
variant is dat je spelers betrokken houd 
in je verhaal. Nadeel van een interactieve 
voorbereiding is dat je een discussie krijgt 
tussen degene die het spel beter zien dan 
de trainer, en de trainer zelf. Waarbij de 
rest allang is afgehaakt.
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In het verleden is ook wel eens geprobeerd 
om de speech te laten houden door een 
speler, bijvoorbeeld de aanvoerder. Denk 
hierbij aan de mooie beelden van Arjen 
Robben	 in	 de	 kwartfinale	 van	 het	WK	 na	
90	 minuten	 voetbal	 tegen	 Costa	 Rica.	
Als supporter voelde ik de emotie en de 
adrenaline door de tv-buis heen. Dat zijn 
speeches, waarbij je haren overeind gaan 
staan en de winst je bijna niet kan ontgaan. 
Zo is er recentelijk ook een poging gedaan 
door de aanvoerder van één van onze 
seniorenelftallen. De aanvoerder gaat staan 
en speecht luidkeels ‘mannen….’. De adem 
van de overige spelers stokt een seconde of 
vijf. Dit is het moment, nu komt het! Zouden 
dit de woorden zijn die de geschiedenis in 
gaan? Zinnen als; ‘I have a dream’ of ‘ladies 
and gentlemen, we’ve got him’ of ‘I did 
not have a sexual relationship with that 
woman’. De aanvoerder haalt nog eens 
adem, en vervolgd; ‘we gaan vandaag goed 
voetballen!’.	Of	deze	speech	zijn	eigenlijke	
doel heeft bereikt is de vraag. Eén ding is 
zeker gelukt, hij wordt tot op de dag van 
vandaag nog aangehaald! De geschiktheid 
van deze variant ligt dus eigenlijk geheel 
aan degene die hem uitvoert..
 

Mocht je in de toekomst nog in de 
gelegenheid komen om een speech te 
geven, kijk dan eens goed rond binnen onze 
club. Er zijn genoeg ervaren speechers van 
elk van bovenstaande varianten om aan 
de jas te trekken, zodat jij jouw team kan 
motiveren een topprestatie te leveren!

Pegel
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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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Binnenkort ook 70+ 
voetbal in Vessem?
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De zomer is voorbij, dat mogen we toch 
wel stellen. Het échte warme weer heeft 
ruimte gemaakt voor de koelere luchten 
en de zon wordt steeds vaker afgeschermd 
door wolkenvelden. We gaan de herfst en 
winter in. Maar afgelopen zomer was het 
opnieuw warm. Heel warm zelfs.

Recordhitte
Tijdens het Pinkstertoernooi, natuurlijk 
dé traditionele afsluiter van het 
voetbalseizoen,	 was	 aangenaam.	 Op	 de	
zaterdag was het nog bewolkt met een 
graadje	 of	 18.	 Maar	 op	 de	 maandag	 was	
er vol op zon en ging de temperatuur 
richting	 de	 24°C.	 Dit	 bleek	 slechts	 een	
voorboden te zijn voor de zomer die we 
voor onze kiezen kregen. De zon scheen 
veel, er viel (opnieuw) weinig neerslag – 
de regeninstallatie op De Lille heeft zich 
nu al lang en breed terugbetaald volgens 
mij - en we kregen te maken met extremen 
temperaturen. Met eind juli als hoogtepunt. 
Op	24	juli	werd	het	voor	het	eerst	warmer	
dan	 40	 graden	 in	 ons	 land.	 En	 ook	 op	 de	
twee dagen die volgden ging het kwik door 
deze magische grens. 

Wel of niet klimaatverandering, wel of niet 
invloed van de mens hierop. Dat is een 
andere discussie waar ik het hier niet over 
ga hebben. Het is immers een voetbalblad. 
Ik moest die dagen namelijk denken aan 
mensen die sporten in de hitte. Want bij mij 
liep het zweet al met straaltjes over mijn 
voorhoofd als ik de verpakking van mijn 
ijsje buiten in de prullenbak ging gooien.
 

Sporten in de hitte
Wij, amateurvoetballers, hadden (gelukkig) 
zomerstop. Dus heel veel last hebben we 
hier op het veld niet gehad van de hitte. 
Maar er zijn natuurlijk sporten die vaker te 
maken krijgen met hitte. Beachvolleybal is 
zo’n sport. En ook in de autosport komt hitte 
regelmatig	voor,	denk	aan	Formule	1-races	

Een oplossing 
voor de hitte
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in Singapore of de Dakar Rally. Maar ook 
het profvoetbal wordt er regelmatig mee 
geconfronteerd.	U	herinnert	zich	vast	nog	
wel	het	WK	van	2014	in	Brazilië,	toen	Oranje	
in een snikheet Fortaleza won van Mexico. 
Of	afgelopen	zomer	De	Oranjeleeuwinnen,	
die in Valenciennes (Frankrijk) aantraden 
tegen Italië met temperaturen van boven 
de	30	graden.	De	Africa	Cup	werd	dit	 jaar	
afgewerkt in Egypte en natuurlijk is er 
over een jaar of drie het gekochte WK in 
Qatar. Hiervoor heeft de FIFA zo belachelijk 
veel geld gekregen dat ze zich pas ná de 
toewijzing bedachten dat een WK houden 
in Qatarse zomer een volslagen krankzinnig 
en idioot idee is. Sepp Blatter zei later 
de “weersomstandigheden te hebben 
onderschat”,	 maar	 waarschijnlijk	 had	 hij	
nog geen tijd gehad om het klimaat van 
Qatar te checken omdat hij te druk bezig 
was met het genieten van al zijn geld. 

Grote gevolgen
Zware fysieke inspanning bij hitte kan 
heel slecht voor je zijn en grote gevolgen 
hebben. Milou Waterschoot weet er alles 
van en heeft dat bij tv-programma Zembla 
op indrukwekkende wijze verteld. ‘De 
hitteslachtoffers	 van	 Defensie’	 heet	 de	
uitzending. Eentje die zeker het terugkijken 
waard is. En natuurlijk is voetbal wel heel 
wat anders dan het leger, maar hitte kan 
levensgevaarlijk zijn. Ik ben geen arts dus 
zal me ook maar onthouden van medische 
adviezen en termen. Maar de mensen en 
organisaties die er wél wat verstand van 
hebben (zoals het Rode Kruis), stellen ook 
dat er grenzen zitten aan wat wij mensen 
kunnen in bepaalde temperaturen.

Oplossingen
Hoge temperaturen zullen voor blijven 
komen in Nederland. Dus we moeten een 
oplossing verzinnen. Niet zo lang geleden 
zag ik dat Japan aan het testen is om met 
nepsneeuw het publiek te kunnen koelen 
tijdens	de	Olympische	Spelen	van	volgend	
jaar. Helaas bleek dit niet echt te werken. 
We kunnen natuurlijk de sproei-installatie 
op de Lille aanzetten tijdens wedstrijd. 
Verkoelend misschien, maar dat voetbalt 
wat onhandig. Er is denk ik maar één écht 
goed idee wat we wél kunnen doen op 
de Lille bij hoge temperaturen: een lekker 
koud biertje bestellen in kantine! 

Sven ‘the man’ Trommelen
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Hoi, ik ben Priscilla Box, eigenaresse van Carchemicals, detailing and cleaning products. 
Al sinds kinds af aan heb ik een grote passie voor het poetsen en wassen van auto’s. Een 
goed resultaat begint met goed materiaal. Naast detailing verkoop ik ook de producten 
hiervoor, zie mijn site carchemicals. 

Detailing	 is	meer	 dan	 “het	wassen	 van	 auto’s”.	 Het	 draait	 allemaal	 om	 details	 en	 alle	
stappen die het met zich mee brengt. Het uitgebreid en nauwkeurig verzorgen van het 
exterieur en interieur  van een auto. 

Sponsor in ‘t licht
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VRIJDAG 4 oktober

ZATERDAG 5 oktober

ZONDAG 6 oktober

MAANDAG 7 oktober

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

17+

17+

SUPER SUNDAY

€7,50  (VVK)  /  €10,00  (DEUR)

GRATIS ENTREE

€10,00  (VVK)  /  €12,50  (DEUR)

6
GRATIS ENTREE

ROEL ADRIAANS

NAFFZ

JOEY

PRAIA DEL SOL
FEEST NATION

  CAFE: 60’S & 70’S MET DJ WILLIE

JOEY

ROEL ADRIAANS
ROEL ADRIAANS

SILENT DISCO
DJ VINNIE

JOEY

AAP UIT DE MOUW

ARDISTIC

KRUZO
MOTION

GALACTIXX

HAK OP DE TAK

ALLSTARZ

LAMPUHGASTUH

OUTSIDERS

PUINHOOP KOLLEKTIVPUINHOOP KOLLEKTIV

OUTSIDERS SMÈRRIG 
 DISKJOCHIES

MOTION

TOMMIE THE BUTCHER
  & LUUK ANSEMS

ZAAL

CAFÉ

KELDERKELDERKELDERKELDER

TOMMIE THE BUTCHER
  & LUUK ANSEMS

FINAL
WEEKEND

TOUR!

MAANDAG

SILENT DISCO

AAP UIT DE MOUW

                 11:00 UUR
GRATIS KERMIS BBQ

       (VOOR VRIJDAG 4 OKT.
       OPGEVEN AAN DE BAR)
       (VOOR VRIJDAG 4 OKT.       (VOOR VRIJDAG 4 OKT.
       OPGEVEN AAN DE BAR)       OPGEVEN AAN DE BAR)       OPGEVEN AAN DE BAR)       OPGEVEN AAN DE BAR)

WC PAPIER GOOIEN
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1. Wie ben je? Wat zijn je hobby’s? En wat 
doe je zoal in het weekend?
Martien van Riet en mijn hobbys zijn fietsen 
en wandelen. In het weekend ga ik naar PSV 
kijken als ze thuis spelen en zondagsmorgens 
ga ik met de Bram fietsen en s’middags naar 
het 1e kijken.

2. Wat voor bijdrage lever je aan 
voetbalvereniging Vessem?
Eerst heb ik jaren gevoetbald en de 
laatste[ong. 25jaar] ben ik leider geweest 
van diverse jeugd elftallen en nu ben ik nog 
vrijwilliger op maandagochtend.

3. Wat is je bijnaam en hoe is die ontstaan?
Toen ik nog voetbalde noemde ze mij 
Eusebio, ik denk dat die ontstaan is omdat ik 
altijd tegen de schuurdeur aan het trappen 
was. Tisimo komt denk ik van Tinus.

4. Wat bestel je bij de plaatselijke snackbar?
Kinderfrietje en een kroket.

5. Wat zit er in je broodtrommel?
Nu niks meer, maar toen ik nog WERKTE 8 
sneejen mik en 4 knackers en 1 banaan.

6. Saus er op of ernaast?
Ernaast.

7. Hoe bereid(de) jij jezelf voor met een 
voetbalwedstrijd op het programma?
Tas inpakken en een goede warming-up.

8. Seks voor de wedstrijd?
Ligt eraan hoeveel dagen er tussen zitten.

9. Waar krijg je een kick van?
Van een afdaling met de fiets.

10. Waaraan heb je een enorme hekel?
Harde muziek.

11. Wat is het meest gênante moment uit je 
voetbalcarrière?
Mijn rode kaart tijdens een wedstrijd bij 
Valkenrwaard door een thuisfluiter.

12. Door welke vrouw zou je wel eens 
versierd willen worden en waarom?
Teveel om op te noemen en het is nu 
moeilijker in het Me- Too tijdperk.

13. Borsten of billen (en waarom)?
Allebei.

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

‘t Knuppeltje 2.0
Tinus (Tisimo) van Riet
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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.

18. Wie is de meest overschatte voetballer 
binnen onze vereniging?
Iedereen voetbalt naar zijn eigen vermogen.

19. Wie is de meest onderschatte voetballer 
binnen onze vereniging?
Zie vraag 18.

20. Wat vind je van de fusie? 
Prima en het pakt goed uit.

21. Waarom denk je dat je de eer hebt 
gekregen om de vragenlijst van ’t 
Knuppeltje in te mogen vullen voor ’t 
Loeierke?
Dit is al de 3e keer en omdat Bert ook 
vrijwilliger is. Hij moet toch iemand kiezen.

22. Wat kan er beter aan de sfeer in de 
kantine en waarom?
Is goed zo, als de muziek maar niet te hard 
staat.

23. Waar zie jij jezelf over 10 jaar?
Ik kan niet in de toekomst kijken.

24. Aan wie geef je ’t Knuppeltje door? (lid 
VV Vessem)
Jan de Laat.

Weer of geen weer, Tinus is altijd aanwezig als vaste supporter langs de lijn!
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Complete woninginrichting
Wij hebben een 

uitgebreid

assortiment

woningstoffering en

zonwering

FRANS SOETENS
WOONSERVICEWINKEL
Jan Smuldersstraat 36 - Vessem - Tel. 0497-591231

www.woonservicewinkel.nl
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AUTOBEDRIJF VAN DOORMAAL
ALLES VOOR U EN UW AUTO ONDER ÉÉN DAK!

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

• Werkplaats
• Tankstation

• APK keuringen
• Quick-bandenservice
• Wasserette
• Transport

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

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

w w w . V A N D O O R M A A L . c O M
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De maat is vol, zo dachten de boeren van 
Nederland op een druilerige maandag. Een 
handje vol mileuactivisten kreeg het voor 
elkaar om zomaar een bedrijf binnen te 
vallen zonder dat er ook maar iemand is 
aangehouden. De regering bedacht maar 
steeds meer regeltjes waar de Nederlandse 
landbouw en tuinbouw aan moest voldoen 
voor het mileu en ondertussen werden 
de prijzen van de producten die geleverd 
werden steeds verder uitgeknepen.

Dat het boerenleven niet vanzelf ging was 
bij mij al duidelijk toen ik nog in de luiers 
zat. Gelukkig kon ik toen al zien dat het 
zwaar was om als boer rond te komen en 
je	 daartegenover	 geen	 normale	 40	 urige	

werkweek kunt draaien en dus verkoos ik 
mijn computer boven de schup en riek. Voor 
velen in mijn omgeving was er net zoveel 
kans dat Arie Schriders het PSV stadion in 
zou gaan als dat ik boer zou worden. Toch 
heb ik wel altijd het leven op de boerderij 
gewaardeerd. Lekker veel ruimte, spelen 
in de hooiberg of zover mogelijk rennen in 
de aardappelpersvezel en het belangrijkste 
nog het leren voetballen door steeds maar 
opnieuw de bal op de getekende goal op 
de	staldeur	schieten.		Ondertussen	ook	nog	
op de achtergrond zien dat de rest hard aan 
het werk was om een mooie boerderij op 
te bouwen. Toen ik op deze dag alle foto’s 
en	filmpjes	zag	van	de	honderden	tractors	
die samen vanuit alle windstreken als één 

Samen staan we sterk!
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front naar Den Haag trok was ik toch ook 
wel weer trots om (een heel klein beetje) 
boerenzoon te zijn. Als ieder voor zich wat 
begint te roepen heeft het geen enkele zin 
maar om zo massaal een punt te maken dat 
het genoeg is geweest maakte toch wel 
indruk. 

Wat heeft dit behalve het schieten tegen 
de staldeur dan in hemelsnaam met het 
voetbal te maken. Nou, niet veel maar toch 
zijn er ook bij het voetballen momenten dat 
we het er allemaal niet mee eens zijn maar 
dat slechts door een enkeling wat geklaagd. 
Dat gaat dan vaak het ene oor erin en het 
andere eruit zonder dat er verder wat aan 
gedaan wordt. Denk aan het top idee van 
Peña enkele jaren terug om alle teams 
een paar keer per jaar gezamenlijk thuis te 
laten voetballen zodat het één groot feest 
wordt op de Lille en in de Loeier. Echter 
was er een klein groepje mensen die daar 
voor was gaan liggen. Niet vanwege het 
grotere dorpsbelang maar omdat anders 
een kleine groep op enkele zondagen in 
het jaar geen goede reden had om naar 
het voetbal te gaan omdat er dan niemand 
moest voetballen.

En wat te denken van de borrelnootjes op 
donderdagavond.	Oke,	met	de	vernieuwde	
mix gaan we er enigzinds op vooruit 
maar het zijn nog altijd geen echte goeie 
borrelnootjes. Af en toe iemand die er op 
een donderdagavond iets over zegt tegen 
de verantwoordelijke Ed de Koning maar 
het is geen massaal protest waar Ed niet 
meer omheen kan.

Staan deze bestuursleden dan zo op 
hun strepen? Nadat er binnen de kantine 
gezamenlijk een (onbesproken) protest 
werd geuit op de prijs van een Weizener is 
dit	onlangs	gezakt	met	maarliefst	50	cent	
waardoor er toch elke donderdag de pot 
net een half uurtje later op is en we dus ook 
langer kunnen blijven zitten.

Daarom met het voorbeeld van de boeren 
in ons achterhoord en de gedachten 
aan de goedkopere Weizener wordt het 
misschien tijd om een lang gekoesterde 
droom van vele kantinegangers voor elkaar 
te krijgen. Een gezamenlijk protest om het 
geld van de v.v. niet uit te geven aan zo’n 
duur pinautomaat voor degene die geen 
contant geld meer bij willen hebben maar 
het terug te brengen naar de ‘gewone 
man’. De kantineganger die gewoon even 
wat extra van zijn vrije donderdagavond 
wil genieten. Met een goedkope weizener 
en een wekelijkse bittergarnituur in onze 
mooie kantine. Hoe we dit voor elkaar gaan 
krijgen weet ik nog niet precies, ik stel voor 
dat we het er de komende donderdagen 
eens over gaan hebben.

Rudolf
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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

Teun v/d Sande
22	maart	2010
Vessem
Wim v/d Sande
Meintje v/d Sande
1	broer	Stijn
Tobi en Sem

jo	11-1
Spits
Stefan Walta/Robert v/d Bosch/Linda van 
Korven/Patrick Royackers
Nooit
Nee
Barcelona
Messi
van Barcelona
Raf Schenning

St Lambertus
6
Topografie
Ze zijn allemaal aardig

Messi, hij is mijn grote voorbeeld

Teun 
van de Sande
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Teun 
van de Sande

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?

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? 

Gorilla
Pizza
Champignons
Niets

Imagine Dragons
trampoline,	spelletjes	doen,	playstation	(fifa)
Fifa
Lego ninja go
Flodder
Spanje omdat daar barcelona stadion is 
(alleen nog nooit geweest)

te veel (volgens mama en papa)
half	9
2,- euro
Om	bij	Fc	Barcelona	te	mogen	spelen
Vlogger
Als ik iets moet doen waar ik geen zin in heb
Superhero.io

Ja, dat weet ik wel zeker!

Leuk en gezellig

Tv
Winnen
Carnaval
Buiten

Vandaag omdat ik en een vriendje dom deden 
en vielen

Goed, weet niet wat er beter zou kunnen, heb 
hem nog niet eerder gelezen
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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

O10-1 2 6 3.00 47 0 +47

O9-1 2 6 3.00 28 4 +24

O13-1 2 6 3.00 13 2 +11

O17-1 2 6 3.00 12 1 +11

O14-1 2 6 3.00 7 4 +3

O8-1 2 4 2.00 16 9 +7

O15-1 2 4 2.00 10 4 +6

O8-2 2 3 1.50 14 13 +1

O11-1 2 3 1.50 8 7 +1

O10-2 2 3 1.50 14 14 0

O19-1 2 1 0.50 6 7 -1

O13-2 1 0 0.00 1 4 -3

O15-2 2 0 0.00 0 17 -17

O9-2 2 0 0.00 2 28 -26

‘De SUPERCUP’
Jeugd - Clubcompetitie 2019-2020

Tussenstand 
SUPERCUP
	SEIZOEN
2019-2020

SPONSOR:
Super Service

Henst

STAND	BIJGEWERKT	t/m	29	september
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PRIKBORD

14 DECEMBER
Vrienden van 

‘t Loeierke

 
8 DECEMBERSUPER SUNDAY

19 DECEMBER21:30 uur - De LoeierBelze Bingo Met Afleids

17 OKTOBER
21:30 uur - De Loeier

Big Balls and 
Small Sausages Night
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www.henkvanherk.nl
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Oh,	h
ebbe

n	

ze tegenwoordig een

 duur pinautomaat in 

de kantine?

Ja, 
maar een bitterbal op donderdag zit er nog 

niet aan.





‘t Loeierke goes 
around the world!

Canarische Eilanden


