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Probeer niet alleen zaterdagavond, maar ook 
zondags met scherp te schieten, want dat 
levert uiteindelijk de meeste doelpunten op!
De zwakke plek van vele Vessemse voetballers wordt blootgelegd

Loeierke omni 
kerstpuzzel 2019
Heerlijk puzzelen tijdens de koude 
winterdagen
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De donkere dagen voor kerst! En donker 
zijn ze. Het heeft in mijn geval ook wel 
een klein beetje met gisterenavond te 
maken dat ik op dit moment een beetje 
mistige blik heb. Gisteren hadden we 
namelijk weer een geweldige editie van 
het Vrienden van het Loeierke feest! Met 
een briljante quiz van quizmaster Th. 
de B op het programma kon de avond 
natuurlijk al niet meer kapot. Een klein 
smetje op de quiz was de volgorde van 
de categorieën. Als Ted de kandidaten 
iets beter ingeschat had, dan had hij de 
categorie Voetbal en Sport als laatste 
gedaan en was de spanning toch iets 
langer in de quiz gebleven. Want na 
het afronden van deze eerste ronde 
had het team van gastheer Frank al 
een niet te overbruggen voorsprong 
opgebouwd. Niet dat het TEAM van 
Frank echt hoogstaand was maar zij 
hadden oud Hoofdredacteur Geert, 
die overigens de quiz van het vorige 
VVTL-feest gemaakt had, binnen hun 
gelederen. Met Speedy aan zijn linker- en 
Frank aan zijn rechterzijde knalde Geert 
het ene na het andere rake antwoord uit 

zijn mouw en zette daarmee zijn team 
op een gigantische voorsprong die ze in 
de overige twee categorieën alleen nog 
maar door tactisch te spelen makkelijk 
konden behouden. Hierbij wil ik Frank, 
Speedy en Geert nogmaals feliciteren 
met het winnen van deze briljante quiz. 
De rest van de avond hebben we met zijn 
allen nog mooi afgesloten. Doordat de 
dagen lekker lang donker zijn is het ook 
iedereen gelukt om toch mooi voor het 
licht werd weer thuis te geraken. Frank 
en Connie nogmaals super bedankt voor 
het ter beschikking stellen van jullie 
mooie onderkomen. Tot over twee jaar!!
De avonden worden weer langer en dat 
is voor ons het sein om weer alles uit 
de kast te halen om onze lezers maar 
weer eens extra te verwennen! Want ja 
zekers hij kan gewoon niet ontbreken. 
In deze kersteditie natuurlijk weer de 
alom geroemde “Grote Omni Loeierke 
kerstpuzzel”!!                     

De puzzel is weer groots opgezet en 
alle facetten van weleer zullen weer 
uitgebreid aan de orde komen. Alle 
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reden dus om er tijdens de kerstdagen 
eens	flink	op	uit	te	trekken	en	zo	alle	foto’s	
te traceren, om daarna heerlijk op de bank 
te	 ploffen	 om	 de	 rest	 van	 de	 vragen	 op	
je gemakje te beantwoorden. Een mooie 
bijkomstigheid is dat onze twee nieuwe 
broekies in de redactie, Jarno en Stijn, 
hun bijdrage op een sublieme wijze aan 
deze puzzel hebben verleend! En als je 
je ingevulde puzzel vervolgens ook nog 
eens mooi op tijd inlevert maak je kans op 
mooie prijzen.                
                   
In het vorige loeierke had ik Theo Busneus 
en kornuiten uitgedaagd om een stukje 
te schrijven voor deze editie en als echte 
vriend van ’t Loeierke heeft hij zich daar dan 
ook aan gehouden. Waar ik het in het vorige 
Loeierke nog over een uitgebalanceerd 
showballet had gaat hij, samen met mede 
coach Rolf, zelfs nog een stapje, of zeg 
maar stap, verder. Hij komt superlatieven 
tekort voor zijn sterrenensemble. Vraag 
me niet wat hij hiermee wil bereiken, want 
toen ik laatst nog naar een wedstrijdje 
was gaan kijken had ik niet het idee dat de 
mannen Theo heel erg serieus namen. Dus 
ik had eigenlijk een stukje van heel andere 
aard verwacht. Dit is tenslotte de ultieme 
kans om een enkeling, zal geen namen 
noemen, eens goed terug te pakken. Maar 
des al niet te min, de uitnodiging voor het 
volgende VVTL-feest is voor beide heren 
alweer in de pocket! 
Verder in dit Loeierke is te zien dat er weer 
flink	 gescoord	 is	 in	 de	 meest	 lucratieve	
competitie van de VV, namelijk ‘De Griesel 
van ut joar’. Moet ik deze keer wel de 
kanttekening maken dat ik sommige 
toegekende punten wel heel dubieus vind. 
Maar ja, zo blijkt dat ik als Hoofdredacteur 

toch ook niet overal de laatste hand in 
heb……

De vaste rubrieken zijn deze keer ook 
weer goed gevuld en het blijft mooi om 
te zien dat er zoveel positiviteit in onze 
vereniging zit. We hebben ook weer een 
paar leuke columns en wat mij opvalt, en 
jammer genoeg is het wel geheel van deze 
tijd, dat het toch vooral over zwart-wit en 
wat wel en wat niet mag gaat. Dus mocht 
het zo zijn dat iemand zich beledigd of 
onjuist behandeld voelt door mij, schroom 
dan niet om mij te contacten want dan zal 
ik	dit	in	het	volgende	Loeierke	rectificeren	
en ruimschoots goed maken. Hoop wel 
dat ik dan weer niet iemand anders voor 
de schenen schup…

Rest mij nog om Waldo en VV Vessem te 
feliciteren met de meer dan verdiende 
contractverlenging en wil ik Peter 
Rademakers heel veel sterkte en een 
spoedig herstel toewensen en hoop je 
vlug weer te mogen zien bij ons prachtige 
clubke!

Voor nu geweldig veel puzzel- en 
leesplezier, prettige Kerstdagen en een 
gelukkig 2019. En vergeet vooral niet te 
genieten. Zie jullie bij de kerstwandeling!
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

Sinds het uitkomen van ’t Loeierke van 
vorige keer is er weer veel gebeurd in onze 
club. Allereerst natuurlijk het overlijden 
van Dré Soetens. Aan de massale opkomst 
bij de afscheidsdienst en de gesprekken 
van vele Vessemnaren net na zijn dood, 
was Dré heel vaak het onderwerp en kon 
je merken dat Dré een zéér gewaardeerd 
persoon was. Mensen hadden zonder enige 
uitzondering veel respect voor hem. Wij 
zijn blij dat we als voetbalclub een steentje 
hebben kunnen bijdragen aan zijn waardig 
afscheid. Maar goed de bal rolt weer……..

In de kantine hebben we de fruitmand 
geïntroduceerd. Naast sporten is gezonde 
voeding natuurlijk belangrijk voor het 
welzijn van de mens. Op zaterdag kunnen 
onze jeugdleden daarom gratis een stukje 
fruit, uit de door de Coop gesponsorde 
fruitmand, halen. De mand staat prominent 
op de toog van de bar. Als er dan op zondag 
nog wat over is, kunnen ook de senioren 
van de gezonde snack genieten. Ik heb al 
wel gezien dat de mand aardig leeg is op 

zondagochtend. Maar goed, de senioren 
kunnen dan weer genieten van het 
nieuwe biertje van de maand. Het was een 
spannende strijd maar uiteindelijk hebben 
jullie op sociale media “De Koninck” tot bier 
van de maand gekroond. Ed De Koninck 
heeft daarom vele liters in huis gehaald. 
Sociale media zijn onder aanvoering van 
Erik van Riet ook steeds belangrijker 
geworden. Onze twitterkoning twittert er 
vrolijk op los, maar VVVessem heeft ook 
vele volgers op Instagram. Instagram, dat 
niet alleen door de jongere jeugd bekeken 
wordt, maar ook Hans van Diessen is een 
van de 220 volgers. Hans die als hoofd 
van de technische commissie ieder jaar de 
opdracht heeft om het contract van onze 
hoofdtrainer Waldo van den Besselaar 
tegen het licht te houden. Na gesprekken 
met de staf, het eerste en tweede, maar ook 
onze jeugd, komen we tot de conclusie dat 
de chemie nog zeker niet is uitgewerkt. Wij 
zijn blij dat ook Waldo heeft aangegeven de 
klus nog graag voort te willen zetten.
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 Kevin van Helvoort, onze penningmeester, 
heeft aangegeven zijn klus volgend jaar 
niet voort te willen zetten. Na 5 jaren van 
trouwe dienst moeten we dus op zoek naar 
een nieuwe penningmeester. Of wordt het 
een	penningjuffrouw?	We	hebben	namelijk	
Carolijn van Rooij benaderd voor deze 
belangrijke post. Zij staat positief tegenover 
de invulling en loopt daarom met Kevin 
mee tot het einde van het seizoen om te 
zien wat precies de inhoud van deze functie 
is. Op de middelbare school zouden ze dit 
een	snuffelstage	noemen,	maar	op	de	een	
of andere manier vind ik deze term in deze 
context minder passen. Zoals jullie zien 
denken we binnen de afvaardiging van het 
bestuur aan “diversity and inclusion” zoals 
de Amerikanen dat noemen. Wij vinden het 
belangrijk dat we bestuurlijk uit diverse 
geledingen van de club leden hebben. We 
zijn	erg	blij	dat	Carolijn,	met	haar	financiële	
achtergrond, voornemens is om zich op 
onze jaarvergadering kandidaat te stellen. 

Verder gaan we niet alleen in mensen 
investeren maar ook in een stalen hekwerk 
onder aan de nieuwe vangnetten achter 
de goals op het hoofdveld. We gaan ook 
een staantribune maken (2 treden hoog) 
ter hoogte van de nieuwe kleedlokalen. 
Verder kijken we samen met de gemeente 
naar het verruimen van de parkeerplaats. 
Op de parkeerplaats van waaruit nieuwe 
grote	 logo’s	van	voetbal	(links)	en	korfbal	
(rechts) te zien zullen zijn, op de muur 
van de oude kleedlokalen. Aan de zijmuur 
richting het hoofdveld wordt onze slogan 
“Voetbal is genieten“ aangebracht, want 
dat is waar wij als club voor zullen blijven 
staan.

Namens het bestuur

Frans Maas
Voorzitter
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Techniektrainingen
December 2019 alweer…

Er zijn op dit moment 3 van de 6 aangeboden 
techniektrainingen achter de rug, er is een 
enorme groei te zien van de deelnemers, 
zeker de jongste deelnemers maken grote 
stappen en dit is mooi om te zien.
Het valt ons op dat er weinig deelnemers zijn 
uit alle tweede teams, misschien willen zij 
volgend	jaar	aansluiten?	Of	een	keer	proef	
mee	 draaien?	 Altijd	welkom!	Ook	 voor	 de	
trainers die nog iets bij willen leren liggen 
er kansen tijdens de techniektrainingen, je 
kan vrijblijvend mee aansluiten om ideeën 
op te doen.

Aan het einde van de eerste competitiehelft 
zijn er nog steeds enkele jeugdteams 
die op dit moment strijden voor het 
kampioenschap. Dat is een leuke 
ontwikkeling, zeker gezien het feit dat 
we de teams proberen elk jaar hoger in te 
delen!
In de tweede seizoenshelft zullen er al 
jeugdteams zijn die aan een competitie 
in de 2e klasse gaan deelnemen. Dat is 
ook de insteek, zo hoog als mogelijk laten 
voetballen, kampioenschappen zijn mooi 
meegenomen maar geen prioriteit.

Toekomst
In Januari 2020 vindt er weer  een evaluatie 
plaats van de eerste seizoenhelft jeugd met 
alle trainers/leiders etc. Datum volgt z.s.m.

Een van de ontwikkelingen is dat we bezig 
zijn om te gaan kijken, of we een vorm van 
carrousel training kunnen gaan aanbieden 
voor onze jeugdteams. Hierdoor zouden 
we alle teams op hetzelfde niveau kunnen 
laten gaan trainen.

Voetbalvereniging “De Raven” (onder 
leiding van Peter van Velthoven) is 
hiermee aan het experimenteren en tot 
op heden bevalt dit enorm goed. Tijdens 
de trainingen wordt hij geassisteerd door 
4-5 selectieleden, die het hele seizoen ook 
rouleren en zo 2 á 3 keer per seizoen aan de 
beurt komen. 

De toernooidatums van Hemelvaart 21 en 24 
Mei 2020 en Pinksteren 31 Mei en 1 Juni 2020 
zijn	al	bekend,	het	zou	fijn	zijn	als	iedereen	
meehelpt om deze toernooien mooi vol te 
krijgen. Heeft u misschien contacten met 
een andere voetbalvereniging, dan nodigen 
wij u van harte uit om te informeren of er 
teams zijn die hieraan mee willen doen.

Nieuws van onze 
jeugdcoördinator!
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De jeugdcommissie is dit seizoen ook 
verder gegaan om het Jeugdbeleidsplan 
af te werken, we zijn inmiddels al in een 
ver gevorderd stadium, en het plan zal 
medio 2020 gepresenteerd worden, na 
goedkeuring door onze beide besturen, 
en uiteraard terug te vinden op beide 
websites.

Scheidsrechters gezocht!
Gezocht! Scheidrechters (jeugd)! 
Interesse??	 Graag	 opgeven	 en/of	
aanmelden bij ondergetekende of bij Arie 
Schriders.

Wij vinden het belangrijk dat al onze 
thuiswedstrijden geleid worden door 
goed opgeleide scheidsrechters en zo 
te voorkomen wat ons bijna wekelijks 
bij andere clubs overkomt, partijdige, 
onvoldoende geschoolde, fysiek zwakke 
scheidsrechters. 

Dit is voor iedereen een mogelijkheid om 
iets te doen voor de club, je kunt je eigen 
kinderen	fluiten,	 je	bent	 actief,	 betrokken	
en je ondersteunt je vereniging. 

Staat het al op de Agenda?
Het Oliebollen toernooi komt er ook 
weer aan, 31 December 2019 en tijdens de 
winterstop gaan we weer Speedsoccer 
spelen in Best

Zo ziet u maar, er is weer meer dan genoeg 
om naar uit te kijken op voetbalgebied! 
Willen ouders hun voetballende kinderen 
nog eens wijzen op het belang van goede 
verlichting (veiligheids- hesjes) tijdens deze 
donkere dagen, en de kinderen attent 
maken op de snelle elektrische deelnemers 
in	het	verkeer?

Tot slot wil ik van de gelegenheid gebruik 
maken om Peter Rademakers alle sterkte 
te wensen met zijn herstel en ik hoop hem 
snel weer in de Loeier te mogen begroeten!!

Fijne feestdagen allemaal en een gezonde 
start van 2020!

Groeten, 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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Speciaal voor de koude wintermaand is-ie er weer! Het dubbeldikke kerstnummer van 
‘t Loeierke is dit jaar weer voorzien van een echte, ouderwetse omnipuzzel! Een puzzel 
om lekker voor de kachel in te vullen, eventueel samen met je gezinsleden. Meespelen is 
geheel gratis en er zijn grote prijzen te verdienen voor de beste puzzelaars!

De kerstpuzzel bestaat ook dit jaar weer uit 6 onderdelen. De sportparken, foto’s in 
Vessem genomen, Voetbalvaria, Annagrammen & Cryptogrammen, Panini plaatjes en 
Logo’s

De antwoorden kun je invullen in bijgevoegd deelnameformulier 
dat samen met het Loeierke in de bus gevallen is. Voor de echte 
luie puzzelaars onder ons kun je het formulier ook downloaden 
via de website www.vvvessem.nl en digitaal versturen.

Door deel te nemen maak je kans op de volgende prijzen:
1e prijs: Een high bier voor 2 personen bij de gouden leeuw
2e prijs:  3 gangen dinerbon van de Smickel t.w.v. 15,95 euro
3e prijs:  Kadobon van super service henst t.w.v. 15,00 euro

Iedereen die het formulier inlevert met minimaal 10 goede antwoorden krijgt tevens een 
v.v. Vessem gadget als beloning voor de fanatieke deelname.

Wij zijn erg blij dat we ook deze editie weer mooie prijzen kunnen weggeven voor de 
beste puzzelaar dankzij de Gouden Leeuw, Smickel, Super Service Henst en v.v. Vessem. 
De prijzen zijn leuk om te winnen of om cadeau te geven! 

Het inleveren van het deelnameformulier kan tot zondag 12 januari bij Ruud van Aaken 
(Molenkap 4) of in de kantine. Prijswinnaars krijgen automatisch bericht en over de 
uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Zeker niet met ons!

VEEL SUCCES, WE ZIEN JE DEELNAMEFORMULIER GRAAG TEGEMOET!

DE GROTE LOEIERKE 
KERSTPUZZEL 2019

DE 
GROTE OMNI

LOEIERKE
KERSTPUZZEL

2019
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1a

1b

1c

Onderdeel 1: Sportparken
bij welke verenigingen zijn deze foto’s gemaakt?
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1d

1e

1f DE 
GROTE OMNI

LOEIERKE
KERSTPUZZEL

2019
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90 lange minuten

Graag neem ik jullie dit keer mee naar één 
van mijn meest memorabele momenten 
in mijn carrière. De hoofdpersoon in dit 
stuk heeft toestemming gegeven voor het 
schrijven hiervan. Echter wel onder twee 
voorwaarden; dat deze persoon positief 
neergezet wordt en niet al te herkenbaar. 
Daarom heb ik besloten om deze persoon 
middels een anagram neer te zetten. Een 
anagram is een woord gevormd uit letters, 
maar dan in een andere volgorde. Ik zal de 
hoofdpersoon dan ook als ‘Jiros van Ham’ 
aanduiden.

Het is maandagochtend en Jiros komt 
ietwat enthousiaster en nerveuzer dan 
normaal op het werk aan. Na het inklokken 
en	 op	 weg	 naar	 de	 koffiezet	 automaat	
hoort hij al een paar collega’s zeggen; 
“zondag	is	het	zover,	toch	Jiros?”,	waarbij	
Jiros lachend instemt. Vessem speelt die 
zondag namelijk tegen Hapert, en laat 
het bedrijf van Jiros nou net in Hapert 
staan. Iets mooiers dan winnen van het 
overgrote deel van je collega’s uit Hapert 
is	 toch	het	mooiste	wat	er	 is?	Zeker	als	 je	
dan maandag weer op het werk komt en zij 
dan	de	koffie	voor	 jou	mogen	gaan	halen.	
Voor de zekerheid kondigt Jiros in de pauze 

nogmaals aan dat ze tegen Hapert moeten 
op sportpark de Lille en dat het toch wel 
leuk zou zijn als zoveel mogelijk collega’s 
zouden komen kijken…

Ook op het trainen merkte je die week dat 
Jiros toch wel erg fel en gemotiveerd was. 
Je zag aan alles dat er voor hem een grote 
wedstrijd aankwam. Overigens ziet Jiros 
niet altijd alles, zeker niet als het donker 
is. Wisten jullie trouwens dat zijn bijnaam 
‘Tankie’	 is?	 Dat	 komt	 omdat	 hij	 altijd	
vakkundig dwars door zijn tegenstander 
heen walst. En ook die week tijdens 
de training, werd iedere tegenstander 
vakkundig platgewalst. Dit moet de trainer 
toch	opgevallen	zijn?
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Eindelijk is het dan zover; Matchday! 
Jiros is die zondag als één van de eerste 
aanwezig op het sportpark. Na wat 
spanningsbezoekjes aan het toilet, begint 
de wedstrijdbespreking. Zoals altijd wordt 
eerst het tactisch plan besproken en 
daarna pas de opstelling. Jiros zit vol in de 
concentratie en neemt het tactisch plan 
helemaal in zich op. Dan de opstelling. 
Zijn positie is rechtsback, en ook zoals 
altijd, begint de trainer met de linksback 
positie (welke overigens al jaren eentonig 
met dezelfde naam en rugnummer wordt 
ingevuld). Dan langzaam via de centrale 
achterin, naar de rechtsback positie. De 
trainer vult een naam in en je hoort de 
teamgenoten al lachen. Jiros voelt zich een 
beetje ongemakkelijk van alle aandacht en 
loopt wat rood aan; reserve!

Toch met zijn beste beentje voor naar de 
warming-up, waar al vroegtijdig enkele 
collega’s verontwaardigd naar Jiros toe 
lopen;	 “sta	 je	 niet	 in	 de	 basis?”.	 Tijdens	
de wedstrijd zwaait Jiros vanuit de dug-
out nog een paar keer lachend naar zijn 
collega’s met in het achterhoofd; wacht 
maar tot ik er in kom! De minuten tikken 
weg en je ziet dat zijn gezicht steeds witter 
wordt, terwijl de lach op de reservespeler 
naast hem steeds groter wordt. Toevallig 
weet ik dat, omdat ik die speler naast hem 
was. 
 

De 90 minuten, de lange 90 minuten, zijn 
voorbij en Jiros mocht die dag niet invallen. 
Zijn collega’s lopen grappend en lachend 
voorbij Jiros en roepen hem nog wat na. Ik 
heb maar niet gevraagd hoe zijn werkweek 
daarna is geweest. Overigens weet ik niet 
eens meer wat de eindstand is geworden, 
maar dit moment is onvergetelijk. Ook al 
kon hij er zelf niet zoveel aan doen, heeft 
hij me toch één van de mooiste momenten 
uit zijn (of mijn) carrière bezorgd. Dank je 
wel daarvoor.

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

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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2a

2b

2c

Onderdeel 2: Rondje Vessem
Waar in Vessem zijn deze foto’s gemaakt?
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2d

2e

2f

DE 
GROTE OMNI

LOEIERKE
KERSTPUZZEL

2019
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2g

2h

2i
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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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Scherp!

Bij het woord ‘scherp’ zou je kunnen 
denken aan een scherp voorwerp, zoals 
een mes of schaar, of hoe scherp/goed je 
iets kun zien. Naast dat is scherp ook een 
woord dat je regelmatig op een voetbalveld 
voorbij hoort komen. Net als enkele andere 
veel gebruikte termen, zoals tijd, diep, rust, 
in de rug of kaats. 

Vaak begint het al in de kleedkamer 
tijdens de peptalk van de coach over hoe 
de wedstrijd in te gaan: Scherp beginnen 
vanaf het begin. Dikwijls is het dan in het 
kleedlokaal ‘Ja en amen’, maar valt het 
eenmaal op het veld toch even tegen en 
kun je zomaar na een minuut of 10 met 2-0 
achterstaan. Waar zou het dan aan liggen, 
vraag ik me wel eens af. Een reden zou 
kunnen	 zijn	 door	 afleiding	 van	 buiten	 het	
veld, zoals een kolkende kuip of iemand 
met een stadiontoeter die de hele wedstrijd 
achter de goal staat te toeteren. Ik geloof 
alleen niet dat daar bij onze wedstrijden 
sprake van kan zijn, want behalve een paar 
mountainbikers en enkele overvliegende 
vliegtuigen is er weinig buiten de lijnen 
dat	 voor	 ernstige	 afleiding	 of	 intimidatie	

kan zorgen. Plus aangezien het dames 
voetbalteam ook op andere tijden speelt, is 
dit ook geen geldig excuus! 

Waarschijnlijk ligt de oorzaak van de 
scherpte tijdens de wedstrijd al deels bij 
de avond voor de wedstrijd. Na een avond 
stappen of een goed feestje is de scherpte 
’s ochtends wel eens wat minder. Ik 
ervaarde dit zelf een aantal weken geleden 
ook nog: Nadat ik het weekend voor 
Vessem kermis mijn nieuwe tas van Vessem 
4 in ontvangst mocht nemen, leek het me 
een ‘goed’ plan om deze de ochtend na de 
kermis in te pakken. Na mijn tas ingepakt 
te hebben, bleken de weergoden ons die 
zondag niet zo goed gezind en werd de 
wedstrijd van die dag afgelast. Tot zover 
nog niets aan de hand, de tas ongeopend 
weer in de kast gegooid en de week erop 
weer meegenomen naar de Kuiper voor 
de uitwedstrijd tegen Reusel sport. In de 
kleedkamer aangekomen kwam ik tot 
ik de ontdekking dat ik weliswaar twee 
voetbalschoenen bij me had, maar dat 
dit twee linkse varianten waren! Dit was 
een duidelijk gevolg van een gebrek aan 
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scherpte in de zondagochtend na Vessem 
kermis toen ik mijn tas ingepakt had. 
Resultaat: ‘Even’ op en neer rijden van 
Reusel naar Vessem om een rechtse schoen 
te halen en de eerste helft van de wedstrijd 
gemist!

Een ander deel van de scherpte ligt denk ik 
aan de concentratie en de coaching binnen 
de lijnen. Dus als het op de zaterdagavond 
weer eens net even te gezellig is geweest, 
is er gelukkig altijd nog de mogelijkheid 
om op zondag de spreekwoordelijke 
knop een minuut of 90 om te zetten 

en dit te compenseren. Daarna kan de 
scherpte in de derde helft in de kantine 
weer langzaam afzakken. Probeer niet 
alleen zaterdagavond, maar ook zondags 
met scherp te schieten, want dat levert 
uiteindelijk de meeste doelpunten op!

Hallee,
Hansie Hansie
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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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Joh� y

Cash

25 APR 202025 APR 2020
ENTREE € 16,00  /  V.V.K. € 13,50
AANVANG 20.00 UUR

dEF aMeRicAnS

T r i b u t e
T H E

A N D

H I L L B I L L Y  H A Y R I D E

JAN SMULDERSSTRAAT 24, 5512 AZ  VESSEM

TICKETS ENKEL ONLINE VERKRIJGBAAR VIA
 WWW.DEGOUDENLEEUWVESSEM.NL

DINER TICKETS
TICKET + 3-GANGEN KEUZEDINER

€ 35,00 P.P. (EXCL. DRANK)

GL_Adv-Loeierke_DefAmericans2020_V1.indd   1 02-12-19   19:10
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10 punten - Piet de Laat, Paul Coopal, Carlo Eeftink en Gert Olislagers
Met het vliegtuig naar Engeland om het WK darts bij te wonen. Op eindhoven Airport 
had het vliegtuig helaas een uurtje vertraging. Om de tijd wat te doden gingen de heren 
maar even een pilsje pakken. Dat pilsje smaakte zo goed dat ze het vliegtuig gemist 
hadden. Dan maar een treinticket naar Amsterdam om vanuit Amsterdam een ander 
vliegtuig te pakken naar Engeland.

6 punten - Henri Swaans
“Hoi Waldo,  Ik heb me gisteren ziek gemeld omdat ik veel last heb van mijn rug. Ben met 
mijn kruiwagen in een sloot geschoven. Meld me voor vanavond ook af.”

8 punten -  Nelis van Wersch
Na een voetbalwedstrijdje op de Lille was het nog 
gezellig geweest in de kantine. De volgende dag 
miste Nelis natuurlijk niets. Gelukkig vond een 
oplettende wandelaar bij het Groot meer een v.v. 
Vessem voetbaltas, nr. 13 en heeft dit heel netjes, 
door op social media in contact te komen met 
de rechtmatige club, teruggegeven. Een andere 
voorbijganger had blijkbaar de wedstrijd van Vessem 
2 gezien en vond dat Nelis zijn scheenbeschermers 
en voetbalschoenen niet meer zo hard nodig had 
en heeft ze dus meegenomen.

7 punten - Erwin van de Ven
Erwin is niet de jongste meer, al denkt hij soms nog 
van wel. Nadat hij al meerdere dagen kermis had 
overleefd werd hij zondagnacht toch geveld door 
een betonblok wat er al heel de week lag met als 
gevolg een dikke arm.
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5 punten - Stijn Swaans
Dat je in Nederland opgelicht kon worden met je pinpas was Joost Roefs een tijd geleden 
al ooit achter gekomen. Stijn weet nu dat dit in het buitenland ook kan gebeuren. Nadat 
hij een mooi attribuut in een winkeltje wilde kopen hoefde hij alleen maar even te pinnen. 
“It’s not working sir, try again”, “Stil not working sir, try again please”, “Maybe you can 
try	your	creditcard?”	Helaas	voor	Stijn	werkte	dit	mobiele	pinautomaat	beter	dan	het	
pinautomaat in de kantine van v.v. Vessem.

4 punten - Joep van Wersch
Het was de letterlijke druppel die de beker in zijn relatie deed overlopen. Zijn vriendin 
was het niet eens met de actie van Joep een een glas urine door het publiek te gooien. 
Hierop maakte Joep een einde aan de relatie.. Joep had geen zin meer in al dat gezeik

3 punten - Hans Couwenberg
Hans was tijdens kermis op zondagochtend nog een beetje dronken en dus minder goed 
oplettend bij het inpakken van zijn voetbaltas. Gelukkig werd de wedstrijd op het laatste 
moment afgelast en had Hans dus geen last van zijn foutje. Omdat de wedstrijd pas in de 
kleedkamer afgelast werd kon de tas zo weer terug de kast in en hoefde hij zijn tas de 
week erop dus niet opnieuw in te pakken. Zo stond Hans dus met 2 linker schoenen op 
het sportpark in Reusel.

2 punten - Twan van Riet
Het wordt steeds gekker met de jeugd. Om het hart van je vriendin te veroveren moet je 
origineel zijn. Twan haalde zijn vriendin op bij haar werk en had een verassing voor haar 
bij. Een BigMac ingepakt met Sinterklaas cadeau papier.

 1 punt - Rob Couwenberg
Vessem 2 moest uit naar onze buren van DEES. Een reis 
van nog geen 5 minuten. Voor Rob bleek dit toch echt te 
ver. Ter hoogte van de Grote aard verzocht Rob de auto 
tot stoppen zodat hij even een pitstop kon maken om 
zijn maaginhoud eruit te werpen. Volgens Rob kwam dit 
niet door de drank van de avond ervoor. De bedorven 
koffie	bij	De	Kuiper	zou	er	aan	ten	grondslag	liggen.
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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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Onderdeel 3: Voetbalvaria
Weetjes en opzoekvragen over v.v. Vessem en profvoetbal.

3a. Wie zijn deze getatoeëerde spelers 

3b.	 Van	wie	is	dit	spelerspaspoort	en	welke	2	clubs	ontbreken?
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3d. Bijgaand een opstelling van twee landen, die niet zo lang 
geleden een hele belangrijke pot speelden. Welke spelers ontbreken 
in	de	startopstelling?	

3c.	Van	welke	spelers,	clubs	of	land	is	dit	de	bijnaam?
 -  De Verminator
 - Lippe
 - Het kanon
 - The Mathildas
 - The Baggies

DE 
GROTE OMNI

LOEIERKE
KERSTPUZZEL

2019

3e. Hoeveel interlands hebben Barry van Galen, Jan Ceulemans, Di-
eter	Eilts,	Peter	Crouch	en	Yasuhito	End	samen	gespeeld?
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3f.	 Van	welke	spelers	zijn	dit	(vooralsnog)	de	partners?	

1.

2.

3.

4.

5.
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6.

7.

8.
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“35+ Team”

Sinds dit seizoen hebben we er weer een 
team bij. 

Het 35+ team speelt om de 2 weken op 
vrijdagavond. 

De KNVB heeft een indeling gemaakt van 
5 verenigingen met een 35+ team die op 
een vrijdagavond tegen elkaar spelen in 
wedstrijden van 15 min. 7 tegen 7 op een 
half veld! 

De spelers hebben er al een competitie van 
5 avonden opzitten en zijn erg enthousiast 
over het spelletje wat er gespeeld wordt. 
Onze spelers hadden natuurlijk wel een 
voordeel t.o.v. de tegenstanders, wij waren 
met dank aan het Forza toernooi al gewend 
aan deze manier van voetballen. 

We hebben het alleen nog niet aan de 
resultaten terug kunnen zien. Maar als je 
de namen leest die mee doen verwacht 
je toch zeker dat we na de winterstop 
mee gaan doen om het kampioenschap. 
Er staan namelijk diversen spelers bij die 
geschiedenis hebben geschreven voor VV 
Vessem.  

Zo hebben we er ene bij die een heel 
album vol krantenknipsels van verslagen 
en foto’s uit zijn glorietijd op zolder heeft 
liggen. We hebben o.a. de kempische 
topscorer van de jaren ’90 in ons midden, 
de beste dribbelaar van de vierde klasse 
begin jaren 2000, een van de talentvolste 
spelers van de afgelopen 20 jaar, een 
paar goeie verdedigers die jaren de boel 
dicht gehouden hebben bij Vessem 1. En 
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niet te vergeten een paar gewaardeerde 
goeie stofzuigers die de tekortkomingen 
van de reeds eerder vernoemde spelers 
regelmatig goed moeten maken. Kortom 
een dreamteam, tel daar bij op een 
technische staf waar je U tegen zegt en een 
goed resultaat is gewaarborgd.  

Dat ze er ook nog een gezellige 3e helft 
van kunnen maken is meegenomen. Als je 
het enthousiasme ziet van dit team ben ik 
er van overtuigd dat we volgend seizoen 
een tweede team in kunnen schrijven. Let 
wel als je je opgeeft ben je geen rustend lid 
meer maar onderdeel van een team, en dat 
betekend dat je niet 4 van de 5 wedstrijden 
je eigen af kan melden, dan kan je beter je 
eigen niet opgeven en op de bank blijven 
liggen! 

De mannen laten ook alles schieten om 
die	ene	vrijdagavond	top	fit	op	het	veld	te	
verschijnen, als we op vrijdag voetballen 

zie je de donderdagavond daarvoor 
niemand van hen op het trainen, of ze dat 
zien als hun ideale voorbereiding of dat die 
ouw schenken geen 2 dagen achter elkaar 
kunnen presteren ben ik nog niet uit. Ut 
zijn ook allemaal niet meer de jongste, de 
oudste is al over de zestig.  

Onze spelers hebben geluk en krijgen de tijd 
om van het eerste deel van de competitie 
te herstellen. Ze hebben een iets langere 
winterstop als de andere teams, namelijk 
maar liefst 5 maanden. Het zijn dan ook 
allemaal	liefhebbers	(net	als	de	technische	
staf) van voetballen als de temperatuur 
boven de 15 graden is. 

Denk je na dit gelezen te hebben van dat 
is ook wel iets voor mij, meld je dan aan 
bij Arie en wie weet schrijven we volgend 
seizoen een tweede 35+ Team in! 

Groet van de Coaches Rolf en Huub!!!



‘ t  Loeierke

40

www.mcbdirect.eu

MCB Direct is een voorraadhoudende groothandel, met vestigingen 
in het hele land. U kunt bij ons terecht voor metalen en non-ferro. 
Eindproducten en hal� abrikaten, naar wens verpakt, gesorteerd, 
op maat gezaagd en bewerkt. Wij denken met u mee en tillen uw 

business samen naar een hoger niveau.

“We doen zaken op een 
toegankelijke manier en 
maken het proces niet 

onnodig complex. Eenvoud 
dichtbij. Want klanten 

doen geen zaken met een 
hoofdkantoor, maar met 

lokale mensen die dezelfde 
taal spreken. 

Couleur locale.”

MCB Direct
Vestiging de Kempen
Diamantweg 47, 5527 LC Hapert
dekempen@mcbdirect.eu

MD0096 Algemene adv Hapert (A5).indd   1 12-12-2019   12:42
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Blanco
De auteur van dit stuk is een gender neutrale 
man die in de zomer door de zon gebruind 
én in de winter, door de afwezigheid van de 
zon, bleek is.  

Met de intocht van Sinterklaas stond ik 
rechts naast het tankstation van P. van de 
Ven en links van café van de Ven, in het 
midden zeg maar. Gekleed in een witte 
broek en zwarte jas met een witte voering 
keek ik met belangstelling naar Sinterklaas 
op Ozosnel en zijn pieten. Aan mijn 
rechtervoet een witte schoen en links een 
zwarte schoen. Vanwege de druk vanuit 
onze maatschappij durf ik geen kleur te 
bekennen. Met de pietentraining op de Lille 
had ik een witte jas aan met bijpassende 
zwarte broek. Als kleurloos persoon ben ik 
wel iemand die van variatie houdt.  

Met het eind van het jaar in zicht en dus de 
kerstdagen die weer in aantocht zijn is het 
een goed moment om het jaar te overzien. 
Om terug te blikken op de hoogte- en 
dieptepunten. 

Het lijkt alsof we de laatste jaren steeds 
beter worden om van een mug een olifant 
te maken. Hoe 0,05 mol (0,7 gram) stikstof 
depositie per hectare half Nederland aan 
banden kan leggen terwijl men in ons 
buurland Duitsland een norm van 7,14 
mol hanteert. Ook hebben we in 2019 te 
maken gekregen met de PFAS. PFAS is een 
verzamelnaam	voor	chemische	stoffen	die	
door de mens is gemaakt en van nature 
niet in de natuur voorkomen. Met een 
norm van 0,1 microgram per kilo grond 
ligt wederom half Nederland aan banden. 



43

‘ t  Loeierke

De ene helft van Nederland aan banden 
door de stikstof en de andere helft door 
de PFAS. Dus eigenlijk ligt heel het land op 
zijn gat. Wellicht gebruikt onze overheid de 
kerstdagen om weer met beide voeten op 
de grond te komen. 

Zwarte piet mag niet meer zwart zijn. 
Een Negerzoen mag geen negerzoen 
meer heten. Je zou jezelf ook maar iets 
gekwetst kunnen voelen. Discriminatie is 
niet gewenst en toch doen ze er ook bij 
onze voetbalvereniging aan. Als lid van de 
vereniging voel ik mij gediscrimineerd en 
wel om te volgende. Sinds enkele weken 
is er op zaterdag in de kantine gratis vers 

fruit aanwezig voor de junioren. Goed dat 
gezonde voeding gestimuleerd wordt. Als ik 
op zondag in de kantine aanwezig ben zie ik 
geen	fruit	meer	liggen?	Is	gezonde	voeding	
voor de senioren minder van belang, dan 
voor	 de	 junioren?	 Als	 ik	 eens	 rond	 kijk	 in	
de kantine zie ik meer senioren waar wel 
enkele kilo’s af kunnen dan junioren voor 
wie dit geldt. Ik ga geen namen noemen 
voor wie dit geldt, maar jullie zien ook wel 
dat het biljarten Joep van Wersch goed af 
gaat. Lijkt me dus een goede zaak als we de 
senioren ook aan het fruit krijgen. 

Fruit, fruit, fruit!
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Onderdeel 4: Annagrammen
Welke leden (senioren + jeugd) van v.v. Vessem worden hier gezocht?

4a. Neemt Strik

4b. Duikslung

4c. Riks Bonnen Hup

4d. De Pas van Jadien

4e. Ladatjoep

4f. Rievierkant

4g.  Tessa Nadoen

4h. Haar Vens Stijl

4i. n Hartje Ans

4j. Door Kenbing
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& Cryptogrammen
Welke (oud) voetballers worden hier bedoeld?

4k. Deze speler vestigt zich sinds jaren weer op de 
Veluwe. 

4l. Deze speler was altijd onderweg

4m. Deze speler heeft last van ongedierte in de 
schaamstreek.

4n. Dit Friese dorpje is bekend in de Premier League. 

4o. Een voormalig joods voetballer. 

4p. Verdediger vernoemt naar een Vessemse straat. 

4q. Deze keeper speelt nooit een slechte wedstrijd. 

4r. Niemand overtrof deze speler 

4s. Sterfplaats van een rock and roll icoon 

4t. Deze speler zong erg onzuiver 
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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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Onderdeel 5: Logo’s
Van welke clubs/verenigingen zijn deze logo’s?

5b

5c 5d

5e

5a
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5f 5g

5h

5j

5i
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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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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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Onderdeel 6: Wie ben ik?
Welke personen staan hier op de ‘panini’ plaatjes?

6a

6b

6d
6c
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6e 6f

6g 6h

6j

6i
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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?
In	welk	stadion	ben	je	wel	eens	geweest?
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

Olaf Platschorre
28 augustus 2011
Eindhoven
Sven Platschorre
Rosita Steltenpool
Arne Platschorre
Dawit, Ravi, Niels, Dennis en Ties

JO 9-2
Middenvelder en verdediger
Peer, Michel, Patrick en papa
Nooit, wel al een toernooi gewonnen
Nee
Barcelona
Messi
Barcelona
Ullevaal 
Allemaal

Sint Lambertus
5
Thema
Ze zijn allemaal wel lief

Andre Kuipers omdat ik veel van de ruimte 
hou

Olaf 
Platschorre
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Olaf 
Platschorre

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?
Waar ga je het liefste op vakantie

Hoe	lang	kijk	je	TV	per	week?
Hoe	laat	ga	je	‘s	avond	naar	bed?
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
 : training of wedstrijd
 : kermis of carnaval
 : binnen of buiten spelen

Wanneer en waarom heb je in ’n deuk 
gelegen?

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

Hamster
Groentensoep en pasta carbonara
Aubergine en spruitjes
Zou ik niet weten

We are the champions, Crazy Frog
Berg beklimmen, skien, spelletjes en de jeugd
Youtube
Top 10 video’s
Landen waar je kunt skien

Tot	mijn	filmtijd	op	is
Tussen 19:00 en 20:00
Dat ik later archeoloog word en dat ik een 
oude bal opgraaf
Archeoloog
Ruzie en spuitjes

Subway surf
Ja en ik heb er zin in om tegen de trainers te 
voetballen

Leuk, maar jammer dat we maar met twee uit 
Vessem zijn

Computer
Winnen
Wedstrijd
Kermis
Buiten spelen

Toen papa uit gleed bij de warming up

Meer dingen voor kinderen en een groter 
boekje
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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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Multiculti 
samenleving

‘Denk niet wit, denk niet zwart, denk niet 
zwart wit, maar in de kleur van je hart’ is de 
titel van een lied van Frank Boeijen uit 1984. 
Zou Frank Boeijen destijds hebben gedacht, 
dat deze titel 35 jaar later meer dan actueel 
zou	worden	in	onze	maatschappij?	Helaas	is,	
dat wel het geval in de huidige samenleving 
en zeker ook in het voetballand met de 
racisme discussie.

De afgelopen weken kon ik maar geen 
onderwerp bedenken waar ik in deze editie 
van ’t Loeierke over kon gaan schrijven, 
totdat ik voor het 9e jaar in successie 
de Pietendiscussie zag. Deze discussie 
paste weer naadloos in de rel rondom de 
discriminerende supporters van FC Den 
Bosch en de niet grappige opmerking van 
de heer Van Basten tijdens de uitzending 
van FOX Sports (‘Sieg Heil’). Dus met 
andere woorden actueel is het helaas wel 
met betrekking tot de diverse kleuren en 
geuren in onze samenleving.
Laat voorop stellen, dat ik tegen racisme 
ben en dat iedereen zich vrijuit moet kunnen 
bewegen in dit land zonder dat racisme een 
ding wordt. Waar ik me wel aan stoor is 
dat er geen grap of grol meer kan worden 
gemaakt. Een ander punt van irritatie is bij 

mij inderdaad de zwarte pietendiscussie. 
Dit is never en nooit niet racistisch bedoeld 
en geïnterpreteerd, maar dit cultureel 
erfgoed wordt nu wel door deze en gene, 
met Sylvana Simons voorop, aangegrepen 
om de racisme discussie jaarlijks weer aan 
te zwengelen. In deze wordt er geluisterd 
naar de kleine minderheid in plaats van 
de grote meerderheid, die het totaal niet 
verkeerd bedoelt. Het was geen probleem, 
maar door het elke keer aan te zwengelen 
wordt er een probleem van gemaakt 
helaas. 

Gelukkig hebben we in Vessem en Wintelre 
nog wel zwarte pieten, die ook jaarlijks 
een training komen verzorgen en waar 
totaal geen enige vorm van racisme in 
te ontdekken valt. Dat ze niet kunnen 
voetballen ligt niet aan hun kleur maar aan 
de beperkte techniek. Maar dat zien we 



61

‘ t  Loeierke

ook kleuroverstijgend (helaas). De  blanken 
zeggen toch ook niet, dat ze racistisch 
worden bejegend, omdat ze niet zo’n grote 
voeten hebben als de negroïde medemens 
en daardoor niet zo hard kunnen lopen, 
of dat ze tijdens het douchen toch ook 
een	significant	verschil	kunnen	ontdekken	
waardoor ze zich minder voelen. Enkel de 
Foep kan overigens volgens de overlevering 
op dat gebied wedijveren met Steven 
Bergwijn en consorten. Op dat gebied, ben 
ik eerlijk is eerlijk, blanker dan blank helaas..
Dichtbij maken we gelukkig geen probleem 
van mogelijke racistische neigingen; In 
Hulsel voelen ze zich volgens mij niet 
racistisch bejegend of onheus behandeld, 
omdat daar een groot deel van de inwoners 
rood haar heeft, of dat je tegenwoordig 
voor PSV bent, je de chocoladevla laat 
staan en enkel vanillevla pakt, je enkel witte 
chocolade eet in plaats van melk of puur en 
bijvoorbeeld geen bruine schoenen meer 
koopt. Gelukkig totaal geen probleem, 
zoals het ook hoort.

Mijn welbescheiden advies is, dat we met 
z’n allen ‘normaal’ moeten blijven doen en 
echte racistische uitingen de kop in moeten 
drukken. Maar sla alsjeblieft niet door in 
alles een racistische uiting te kunnen zien. 
In Vessem speelt bovenstaande discussie 
gelukkig niet. Ook niet in de jeugd waar ook 
spelers actief zijn, die uit Syrie, Armenie 
of waar ze dan ook vandaan komen. De 
onderlinge band is heel goed gelukkig.

Gelukkig heeft de kerstman geen gekleurde 
helpers en ontloopt die de kleurendiscussie 
of het moet zijn, dat er tussen de rendieren 
onderling een en ander speelt, dat we niet 
weten. De enige, die met de kerst mag 
vrezen is Caspar, één van de drie koningen. 
Al denk ik, dat de ware reden is, dat hij 
meestal achterin de kerststal staat is, dat 
hij grotere voeten heeft en er dan niemand 
makkelijk over hem heen struikelt.

Ik	 eindig	 met	 iedereen	 alvast	 fijne	
kerstdagen te wensen en op naar een 
gezond en racismevrij 2020 En pak gerust 
een stukje melkchocolade.

De Strateeg



‘ t  Loeierke

62

elftal wed.   pnt.   gem. voor    tegen saldo

O17-1 10 30 3.00 69 17 +52

O14-1 10 26 2.60 29 12 +17

O8-1 9 22 2.44 60 23 +37

O10-1 12 28 2.33 117 39 +78

O15-1 9 16 1.78 27 13 +14

O13-1 11 19 1.73 32 14 +18

O11-1 9 15 1.67 35 32 +3

O9-1 9 14 1.56 62 40 +22

O19-1 9 13 1.44 35 28 +7

O10-2 9 10 1.11 50 66 -16

O8-2 10 6 0.60 41 83 -42

O15-2 9 3 0.33 6 73 -67

O13-2 10 3 0.30 11 52 -41

O9-2 10 0 0.00 29 85 -56

‘De SUPERCUP’
Jeugd - Clubcompetitie 2019-2020

Tussenstand 
SUPERCUP
 SEIZOEN
2019-2020

SPONSOR:
Super Service

Henst

STAND BIJGEWERKT t/m de winterstop
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PRIKBORD

4 JANUARI
Vrijwilligersavond
Kantine v.v. DEES

 
31 DECEMBEROliebollen toernooi

19 DECEMBER

21:30 uur - De Loeier

Belze Bingo Met Afleids

 

26 DECEMBER
KERSTWANDELING

4 JANUARI
Vrijwilligersavond

De Loeier
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www.henkvanherk.nl
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Oh, El Soetens

was ook op 

Super Sunday 

aanw
ezig?

Ja,
het stond

blank van de rook
in de Loeier!
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