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De donkere dagen voor kerst zijn 
aangebroken. En ik denk voor velen onder 
ons dat dit in deze tijd zowel een letterlijke 
als	figuurlijke	betekenis	heeft.	Want	laten	
we eerlijk zijn, waar we een enkele weken 
geleden nog hoopte op een wat vrijere 
kerst en jaarwisseling, werd afgelopen 
week juist het tegenovergestelde de 
waarheid. Het wordt dus een sobere 
kerst en een misschien nog wel sobere 
jaarwisseling, zo wordt gezegd. 

Maar niet getreurd want voor u ligt …. 
rapapaa .... jawel …. een nieuwe uitgave 
van “’t Loeierke”, en wel de kersteditie. 
Met dit jaar, bijna vanzelfsprekend, de 
alom geroemde en gevreesde ‘De Grote 
Omni Loeierke Kerstpuzzel 2020’!!  Dit jaar 
kunnen we wel spreken van een echte 2.0 
editie. Deze keer heeft onze redactie alles 
uit de kast gehaald om voor iedereen een 
toegankelijke puzzel in elkaar te zetten. 
Met als mooie bijkomstigheid dat met alle 
10 de ronden mooie prijzen te verdienen 
zijn, welke gesponsord zijn door onze 
adverteerders!! Ja u leest het goed, 
dit jaar zijn er 10 ronden in allerhande 

diversiteiten. Dus lees verderop hoe u 
mee kunt doen en wij garanderen u dat u 
toch een mooie en enerverende kerst zult 
beleven.

Ondanks dat er op sociaal gebied weinig 
is te beleven, hebben we toch maar mooi 
weer een lekker dik Loeierke voor u uit 
kunnen brengen. Onze voorzitter laat u 
zien dat juist in deze tijd onze vereniging 
hard aan de weg timmert om nog sterker 
uit deze tijd te komen. Zodat ook, als 
het straks weer mag, iedereen naar ons 
sportpark zal komen om daar weer van 
alle moois wat VV Vessem te bieden heeft 
te gaan GENIETEN!! Het stukje over onze 
jeugd komt dit keer niet, zoals u eigenlijk 
gewend bent, van onze Jeugdcoördinator 
maar van onze oosterbuur (en ex-
Vessemnaar) Gerard van Loon. Hij blikt 
terug op wat de samenwerking ons tot 
nu toe heeft gebracht en wat we er in de 
toekomst nog van kunnen verwachten. 
Robin Swaanen staat met zijn mediabedrijf 
Evido als trotse Sponsor in ’t Licht. En 
Louis van Diessen heeft deze keer de eer 
om ’t Knuppeltje te vullen, maar als we 
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het antwoord op de vraag zien wie hij het 
liefste terug in Vessem 1 zou zien, denken 
wij, van de redactie, dat er iets méér niet 
goed functioneert bij Louis dan alleen zijn 
knie. Dan hebben we natuurlijk ook nog 
een	Jeugdprofieltje	en	dat	is	deze	keer	van	
Ties van Aaken, en dat deze jongeman de 
zoon is van een koeienboer laat hij maar 
al te graag horen. Dat de Corona tijd een 
‘serieuze’ impact op ons dagelijks leven 
heeft blijkt wel uit de rubriek “De Griesel 
van ut Joar”, we hebben voor deze editie 
welgeteld ‘0’ inschrijvingen gehad?! 

Naast de vaste rubrieken hebben we 
natuurlijk ook nog een paar Columns. 
Zo roepen oud prins ‘Humberto’ en zijn 
adjudant “Smile’ iedereen op om met deze 
donkere dagen vooral niet stil te liggen 
en nog even wat speciale aandacht voor 
elkaar te hebben voor het slapen gaan. Of 
ik heb het niet goed begrepen en bedoelen 
ze eigenlijk toch iets anders? Onze strateeg 
Gijs zit denk ik in de overgang en schrijft 
zonder blikken of blozen een stukje over 
de ‘Kerstgedachte’. Maar het kan ook 
zomaar zijn dat het met de tijd van het 
jaar te maken heeft want Johan schrijft 
een stukje over hunne hond. Erik, voor 
vrienden	en	voetballiefhebbers	‘De	Pegel’,	
laat in zijn Ode aan zien dat heel veel 
kleine dingen samen ook iets heel groots 
kan worden. Daar tegenover geeft Stijn in 
zijn stuk aan dat een ‘klein’ persoon in heel 
veel dingen heel ‘Groots’ kan zijn. 

Om ze toch een klein beetje in schijnwerpers 
te zetten en omdat door omstandigheden 
dit nog niet op een gepaste manier bij 
de jaarvergadering of wedstrijden heeft 

kunnen gebeuren, zullen wij in deze editie 
ook de Jubilarissen op gepaste wijzen 
feliciteren. Ik denk overigens dat het nog 
nooit in de historie voor is gekomen dat ze 
met zo velen waren.

Verder wensen wij Bart en Carolijn heel 
veel succes met hun nieuwe job binnen 
de vereniging. En danken wij aftredende 
bestuursleden Kevin en Ed en scheidend 
hoofdtrainer	 Waldo	 voor	 hun	 geweldige	
inzet.

Voor nu geweldig veel puzzel- en 
leesplezier, prettige Kerstdagen en een 
gelukkig en vooral gezond 2021. Maar 
ondanks alle Corona perikelen, vergeet 
vooral niet te genieten!!

Halleeejkes en unne dikke merci,

Erwin
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Voor al uw:
BROOD
EN
BANKET

Bakkerij
HENST
Wilhelminalaan 7
Vessem - Tel. 0497-591272

De Echte Warme Bakker!

Bij inlevering van 
€ 300,- aan kassabonnen

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

Dat er niet gevoetbald wordt wil niet 
zeggen dat er binnen de club sinds het 
uitkomen van het laatste Loeierke niks 
gebeurd is. Ondanks zijn positivisme en 
goede hoop hebben we Tinus van Riet ter 
aarde moeten brengen. De familie was 
zichtbaar blij met de erehaag waaraan 
vele van jullie deelgenomen hebben, bij 
de uitgeleide uit het afscheidscentrum in 
Hoogeloon. Een kleurrijk, sociaal bewogen 
lid van onze club is helaas niet meer. 

Graag hadden we de jaarvergadering op 
9 oktober gehouden, maar vanwege de 
verzwarende Coronamaatregelen hebben 
we een historische online vergadering 
gehouden, vooral om de formele zaken 
te regelen. Hierbij nogmaals dank aan 
de scheidende bestuursleden Ed de 
Koning en Kevin van Helvoort. Voor hun 
disciplines, respectievelijk “Kantine” en 
“Penningmeesterschap” hebben zij niet 
louter op hun portefeuille gezeten, maar 

echt het verschil gemaakt. Daaraan kun je de 
betere bestuurders kennen. Kijk maar eens 
wat er verbeterd is de laatste jaren in de 
kantine en in het geval van Kevin is hij soms 
wel letterlijk op de portefeuille gaan zitten 
en was altijd een goede sparringpartner 
die	 soms	 een	 ander	 geluid	 liet	 horen.	We	
wensen de nieuwgekozen bestuurders, 
Carolijn van Rooij en Bart van Hoof veel 
succes en de voortekenen zijn dat zij de 
werkzaamheden van hun voorgangers met 
dezelfde passie voortzetten.

Ook op het vlak van accommodatie 
aanpassingen is er ook beweging. Na de 
grote investering van de automatische 
regeninstallatie 2 jaar geleden, hebben 
we	 weer	 een	 flink	 bedrag	 uitgegeven.	
De zonnepanelen op het dak van de 
kantine. 98 maar liefst. De berekening laat 
zien dat we binnen 5 jaar de investering 
terugverdienen. Langer wachten kostte 
extra terugverdientijd (dus geld) in verband 
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met de wijzigingen in de terug te leveren 
elektriciteit. Dus ondanks dat er weinig 
geld binnenkomt zou het dom zijn om te 
wachten met de werkzaamheden. Jammer 
dat de gemeente pas over een jaar of 2 schat 
ik, de mogelijkheid geeft om gezamenlijk 
de zonnepanelen in te kopen. En dan nog, 
zouden we de panelen zelf, in tegenstelling 
tot vele gemeentes om ons heen, moeten 
betalen.	Waar	de	gemeente	wel	over	mee	
wil denken is om de veldverlichting te 
vervangen door Ledverlichting in juni 2021, 
waardoor de energierekening omlaag gaat 
en	 de	 lichtopbrengst	 flink	 omhoog.	 Ook	
buigt de gemeente zich over de verandering 
van de parkeerplaats. Met name om het 
in- en uitrijden, veiliger te maken. Het is 
de bedoeling dat er eenrichtingsverkeer 
gaat komen. Bij de huidige inrit naar de 
parkeervakken rijden en via het zandpad 
(dat naar de tennisvelden gaat) uitrijden, 
waarbij er wellicht ook nog enkele 
parkeerplaatsen bij kunnen komen. 

Het is niet zo dat er helemaal geen 
geld in het laadje van onze kersverse 
penningmeester(es)	 vloeit.	 We	 hebben	 al	
enkele keren forse steunsubsidie van de 
nationale overheid gekregen en verder 
is er weer oud ijzer opgehaald (ongeveer 
voor €2500,--), hebben we een Quiz 
georganiseerd, die naast de sociale waarde 
ook nog een kleine €1000,-- opgeleverd heeft 
en is er ook een bijdrage binnengekomen 
voor het aanbod sinterklaascadeaus die de 
leden konden bestellen. 

We	hebben	even	getwijfeld	of	we	middels	
onze jaarlijkse enquête dit jaar de peilstok 
wel in de vereniging moeten houden, 
maar we waren snel van mening dat het 
misschien wel juist nu belangrijk is om de 
mening van de leden te vragen. Als je je 
stem nog niet hebt laten horen doe dit dan 
alsnog. Het is belangrijke informatie die 
sturing geeft aan onze club.

Verder heeft Hans van Diessen het proces 
van een nieuwe hoofdtrainer opgestart. 
Wellicht	 is	 de	 naam	 bekend	 met	 het	
uitkomen van het Loeierke, maar anders 
houden we die zeker nog tegoed. Zoals het 
er nu uitziet is de meerderheid ( 53,9%)  van 
de KNVB clubs voorstander van een halve 
competitie in het nieuwe jaar, waarbij er 
nog een keuze gemaakt zal worden om de 
resultaten tot nu toe, al dan niet, mee te 
tellen.

Aan iedereen wens ik, namens het bestuur, 
fijne	 feestdagen	 en	 veel	 gezondheid.	 We	
gaan ervan uit dat 2021 een jaar zal worden 
waarin we elkaar weer veel meer gaan 
zien en dat we weer kunnen genieten van 
VOETBAL. Ik heb er in ieder geval veel 
behoefte aan.   
 
 
Namens het bestuur
Frans Maas
Voorzitter
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Beste	voetballiefhebbers,

Als oud-Vessemnaar en lid van de 
jeugdcommissie VV Vessem -VV Dees is mij 
gevraagd of ik een stukje wilde schrijven 
in het “Loeierke” over de samenwerking 
tussen de jeugd van VV Vessem en VV Dees. 
Uiteraard heb ik dit toegezegd aangezien 
ik zeer positief ben over de ontwikkelingen 
van de samenwerking zowel binnen als 
buiten de lijnen. 
Terwijl ik dit stukje aan het schrijven ben, 
word ik door mijn 3 zonen opgezweept 
door het liedje  “Live is Live” en de magische 
beelden	 van	 Pluisje	 (Wat	 een	 fenomeen	
was dat!!).

Even bij het begin beginnen:

Korte terugblik:
In seizoen 2016-2017 is de basis gelegd door 
de Club van Zes van beide verenigingen voor 
het samengaan van de jeugdafdelingen.  
Op	 1	 september	 2017	 (Waar	 blijft	 de	 tijd?)	
zijn we gestart met het samengaan van de 
oudere  jeugdteams (JO13-JO19)  tijdens 
het “Klaverblad Mixed-toernooi” . Door de 
positieve ontwikkelingen zijn we het  jaar 

erop volledig als jeugdteams VV Vessem-VV 
Dees de wei ingegaan.  Momenteel tellen 
we ongeveer 180 jeugdleden verdeeld 
over 17 jeugdteams (JO7-JO19).  De 
jeugdcommissie bestaat uit 8 leden waarvan 
4 personen uit Vessem en 4 personen uit 
Wintelre.		Het	“Klaverblad-aftraptoernooi”	
(een geweldige sponsor trouwens!) aan 
het begin van het seizoen hebben we 
inmiddels in augustus 2020 alweer voor de 
4e keer gehouden. Van hieruit dachten we 
wederom aan een prachtig voetbalseizoen 
te beginnen met plezier, winnen, verliezen, 
emotie etc. maar helaas ……..
 

Doelstelling:
Het doel van de samenwerking was en is 
dat we in elke leeftijdscategorie minimaal  

Samenwerking jeugd 
VV Vessem – VV DEES
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1 of meerdere jeugdteams kunnen 
samenstellen en dat iedere jeugdvoetballer 
op de wedstrijddagen (“Zaterdag blijft 
toch de mooiste dag van de week!”)  en 
doordeweeks tijdens de trainingen op 
eigen niveau kan voetballen en vooral 
veel plezier kan beleven aan dit prachtige 
spelletje. Het doel blijft  verder ook dat 
iedere jeugdspeler zich verder kan blijven 
ontwikkelen binnen VV Vessem – VV Dees.

Heden-toekomst:
We	 zijn	 als	 jeugdcommisie	 dan	 ook	
wekelijks volop bezig om alle jeugdteams 
in deze bizarre tijd toch op zaterdag 
onderling te kunnen laten voetballen 

met oa. toernooivorm, partijvormen etc. 
zodat ze elkaar toch blijven zien, samen 
voetballen en de conditie op peil kunnen 
houden aangezien deze nare tijd naar 
alle waarschijnlijkheid voorlopig nog niet 
voorbij is. 

Verder zijn we als jeugdcommissie 
samen met Peter  van Veldhoven 
(ondersteunende jeugdcoördinator uit 
Luyksgestel) momenteel ook druk bezig 
om een beleidsvisie uit te schrijven met 
daarin handvatten waarmee een huidige 
of nieuwe  trainer/begeleider van elke 
leeftijdscategorie aan de slag kan gaan 
om zijn team optimaal te begeleiden. 
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Belangrijk is dat men goede trainingsstof kan 
aanbieden,	 zowel	 in	 schrift	 als	 visueel.	 	We	
hopen deze informatie zo spoedig mogelijk 
na de winterstop te kunnen presenteren en/
of te delen met alle trainers/leiders.

Voor de echte fanatieke voetballers (een 
kleine dertig kinderen van JO8  t/m JO15) 
wordt er op de laatste zondag van de 
maand een techniektraining aangeboden 
waarbij de spelers/speelsters de technische 
vaardigheden nog beter onder de knie 
krijgen. Deze wordt verzorgd door Peter van 
Veldhoven met ondersteuning van diverse 
trainers/leiders. Het is echt prachtig om te 
zien hoe snel de kinderen de technische skills  
zoals de Zidane, de Iniesta, de Messi en de 
Ronaldo oppakken!!

Op zondag 25 oktober jl. heeft “KVC”  
(Kempisch Voetbal Collectief ) nog een 
extra voetbalclinic gegeven. Dit heeft ertoe 
geleid dat we in februari  2021 starten met 
een 8 weekse voetbalclinic. Deze wordt op 
de vrijdagavonden gehouden in Vessem en 
wordt geleid door 2 jongemannen uit Hapert. 
Zij geven momenteel zelf al training aan de 
jeugd van Hapert (JO14) en aan de jeugd van 
PSV	(JO11).	We	zijn	dan	ook	zeer	verheugd	te	
melden dat binnen enkele dagen deze clinic 
vol zat. Dat hier zoveel belangstelling voor is, 
dat ruim 35 jeugdleden hieraan deelnemen, 
wil toch zeggen dat voetbal leeft onder de 
Vessemse	en	Wintelrese	jeugd.
 
Normaal gesproken zou in de Sinterklaastijd 
een pietentraining georganiseerd worden, 
maar helaas voor de kleinste voetballertjes 

(JO7 – JO9) mochten de pieten dit jaar niet 
op de sportparken komen. Toch waren ze 
er ongezien geweest en hadden ze een 
kleiningheidje en wat lekkers achtergelaten 
waar de kinderen en de trainers erg blij mee 
waren. 

Heel jammer is ook dat we moeten melden 
dat het jaarlijkse “Oliebollentoernooi” op 
31 december geen doorgang vindt i.v.m. 
Covid-19.

Rest	 mij	 hierbij	 toch	 iedereen	 alvast	 fijne	
feestdagen en vooral een gezond en sportief 
2021 toe te wensen. Hopelijk zien we elkaar 
snel weer op de groene velden van sportpark  
“De Lille” of  “De Meren”.

Sportieve groet,

Gerard van Loon
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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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Het is kerst en dus is het Loeierke ook terug met de grote Loeierke kerstpuzzel. Elk jaar 
krijgen we via via weer veel te horen dat iedereen er toch weer fanatiek aan het puzzelen 
is geslagen maar de hoeveelheid formulieren die ingeleverd werden was minimaal. De 
meest gehoorde reactie is dat er enkele zeer fanatieke puzzelaars tussen zitten die toch 
vrijwel alles goed hebben waardoor de winkansen minimaal zijn en dus de formulieren 
ook niet ingeleverd worden.

Wij	van	‘t	Loeierke	zijn	niet	voor	één	gat	te	vangen	dus	komen	we	nu	met	een	nieuwe	
opzet. 10 rondes waarin kennis, kunde, geheugen en fanatsie getest worden en waarbij 
per ronde mooie prijzen te winnen zijn gesponsord door onze adverteerders EN er is 
een prijs voor de algehele winst. Doe je dus enkel ronde 1 en 5 mee dan zou het zo maar 
kunnen dat je laatste wordt in de algehele puntentelling maar je er wel mooi vandoor 
gaat	met	100	eieren	en	4	appelflappen.	

Daarnaast is per ronde bepaald wanneer je de prijs wint, dat kan zijn als je de eerste bent 
die alles goed heeft ingezonden maar kan ook ooit juist nummer 5 zijn. Daarnaast wordt 
originaliteit erg gewaardeerd bij ‘t loeierke.

Per ronde zijn er behalve prijzen ook punten te verdienen. Er is ook een totaalprijs voor 
degene die over alle ronden gezien de meeste punten heeft 
behaald. Je zult dus moeten kiezen of je ooit voor de snelste 
inzending gaat maar dan niet met alles compleet ingevuld of 
dat je toch even wacht en gaat voor de punten.

De hoofdprijs is een echte ‘v.v. Vessem Zip-Top’ en wordt 
mede mogelijk gemaakt door Fair Sports.

Per ronde kun je de antwoorden invullen via een linkje wat aangegeven staat bij de 
betreffende	ronde.	Alleen	de	eerst	verstuurde	formulieren	per	persoon	per	ronde	zijn	
geldig en zorg dat je bij alle rondes dezelfde naam gebruikt!

Op de volgende pagina staan de prijzen per ronden aangegeven samen met de 
adverteerder die de prijs beschikbaar heeft gesteld.

DE GROTE LOEIERKE 
KERSTPUZZEL 2020

DE 
GROTE OMNI

LOEIERKE
KERSTPUZZEL

2020
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1. Rondje Vessem
Degene die als eerste alle foto’s goed heeft opgestuurd mag verdeeld over 2021 maarliefst 
100 eieren ophalen bij de fam. Rijkers.

2. Logo’s
Degene die als eerste minimaal 8 logo’s goed heeft opgestuurd wint een tegoedbon voor 
een	kopje	koffie	of	thee	met	gebak	van	d’n	eigenwijze.

3. Panini plaatjes
Degene die als eerste het formulier heeft opgestuurd waarbij minimaal bij plaatje 3a een  
goed antwoord is gegeven wint een kempenburger bij d’n Smickel.

4. Slagzinnen
Per slagzin wint de meest originele inzending een Blox pensioenen drinkbus. Dit zal 
beoordeeld worden door de directeur van Blox pensioenen.

5. Zoek de 10 fouten in ‘t Loeierke
Wie	de	meeste	fouten	krijgt	gevonden	wint	een	6-pack	Beerze	bier	aangeboden	door	de	
Gouden Leeuw. Bij meerdere aantal goede inzendingen wint de eerste inzending.

6. Voetbal varia
Degene	die	de	5e	meeste	punten	heeft	behaald	bij	de	voetbalvaria	wint	4	appelflappen	
of 4 chocolade bollen van Bakkerij Henst. Bij meerdere inzendingen met evenveel punten 
wint degene met de eerste inzending.

7. Anagrammen
Degene die als eerste alle Anagrammen goed heeft ingezonden wint een origineel 
Merchandise pakket van Verkooyen.

8. Cryptogrammen
Degene die de meeste Crytptogrammen goed heeft ingezonden wint een frietje en snack 
naar keuze van d’n Smickel.

9. Loeierke kerstfoto
De meest originele foto met ‘t loeierke erop wint een waardebon van 25 euro van Asian 
African arts.

10. Kleurplaat
De meest originele ingekleurde kleurplaat, beoordeeld door Jaan Henst, mag één artikel 
uit de winkel uitzoeken ter waarde van maximaal 15 euro.
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1a

1c

1b

Onderdeel 1: Rondje Vessem
Waar in Vessem zijn deze foto’s van gemaakt.

http://ronde1.vvvessem.nl

DE 
GROTE OMNI

LOEIERKE
KERSTPUZZEL

2020
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Auto- en motor
rijschool

Menno
Aalders

Tel. (0497)-591845
VESSEM
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Sponsor in ‘t licht

Mijn naam is Robin Swaanen (21). Zoon van 
René en Heidi, co-founder van mediabedrijf 
Evido en sinds kort ook trotse sponsor van 
VVVessem. Je kan me kennen van de viral 
video “Eersel samen sterk”, de livestream 
van Hein & Niek of de nieuwe shirt 
presentatie video van de club.

Ik voel me vereerd om een stukje te 
mogen schrijven voor dit mooie blaadje en 
neem dus graag even kort de tijd om iets 
over mezelf en mijn bedrijf te vertellen. 
Tegenwoordig ben ik (helaas) niet meer 
zelf actief bij V.V. Vessem maar tot 
afgelopen jaar was ik wekelijks te vinden 
op sportpark de Lille. Jarenlang als jeugd-
speler en jeugd-scheidsrechter tot ik ben 
gaan studeren in Breda. Ook heb ik nog bij 
het 4e gespeeld maar ik merkte dat ik daar 
toch wat te fanatiek voor was. Afgelopen 
jaar hoopte ik nog bij mijn vrienden in de 
selectie aan te sluiten, maar helaas was hier 
geen plaats meer.

Gelukkig heb ik mijn talent ergens anders 
gevonden, namelijk in het bedenken, 
maken en verspreiden van creatieve 
content. Sinds 3 jaar ben ik samen met 

mijn collega Kevin Peels (23) hard aan het 
bouwen aan wat tot eind 2020 bekend 
stond als ProduK Media. Na onze inspiratie 
en passie te ontdekken bij de lokale 
omroep KempenOnline (helaas niet meer 
actief) zijn wij samen verder gegaan. Onze 
klanten bestonden destijds uit kennissen 
en lokale MKB bedrijven in de buurt van 
Eersel. Inmiddels zijn wij uitgegroeid tot 
een creative content agency met een 
productie, content en regie-afdeling en zijn
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we naast de lokale bedrijven furore aan 
het maken bij de grote marketingbureaus 
in Eindhoven. Inmiddels werken we voor 
merken als Nike, Gemeente Eindhoven en 
Fontys en voorlopig zit er nog geen stop 
op onze ambitie. Met onze specialisatie 
in creative storytelling zie je onze video’s 
terugkomen op je social media, websites, 
cinema en binnenkort ook op tv.

Binnen Evido ben ik dagelijks in gesprek 
met klanten over nieuwe opdrachten. Ook 
ben ik vaak bezig met het bedenken en 
schrijven van concepten. Op de set ben ik 
vooral actief als regisseur, dat betekent dat 
ik verantwoordelijk ben voor de prestaties 
van de acteur(s) of actrice(s). Op deze foto 
zie je me in actie (zie foto). Daarnaast werk 
ik veel als coach met jong talent; jongens en
meiden die naast hun school écht iets willen 
leren en ervaring op willen doen in het 
bedrijfsleven.

Recentelijk zijn wij gevraagd om op een 
creatieve manier de nieuwe shirts van ons 
clubje bekend te maken. Iets wat perfect 
in ons straatje past en iets wat ik natuurlijk 

graag doe om mijn jeugdclub vooruit te 
helpen. Om dit project te realiseren ben 
ik samen met de sponsorcommissie op 
zoek gegaan naar een concept waarbij 
alle shirt sponsoren van de senioren naar 
voren komen en de shirts van deze elftallen 
samen met een aantal spelers in beeld 
worden gebracht. Zo ontstond het idee 
voor	deze	flitsende	commercial	waarbij	we	
deze teams in actie zien. Nog niet gezien? 
Check hem even op de social media van V.V. 
Vessem.

Naast ons werk voor grotere bureaus zijn 
we nog steeds druk met lokale bedrijven 
met onze Evido Academy. Hierbij zetten 
we jonge talenten in die onder onze 
begeleiding voor een aantrekkelijke prijs 
topkwaliteit kunnen leveren. Denk hierbij 
aan alle soorten video- en fotocontent maar 
ook aan alles van webdesign tot 360 graden 
tours. Een complete partner voor alle 
communicatie dus! Voor meer informatie 
kan je op onze nieuwe website terecht 
www.evido.nl (vanaf 1 januari 2021 online).
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Onderdeel 2: Logo’s
Welke logo’s staan hier afgebeeld

http://ronde2.vvvessem.nl
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Nieuw talent
Elk nieuw seizoen starten we weer 
met nieuwe talenten van Vessemse 
en	 Wintelrese	 bodem.	 Gedurende	 het	
jaar wordt dit verder aangevuld met 
enthousiastelingen die in het ene geval de 
zwemles afgerond hebben of in een andere 
op school hebben gehoord hoe leuk het is.

Ook dit seizoen zijn we gestart met een 
tiental mini’s en gaan we na de winterstop 
verder met maarliefst 18 mini’s verdeeld 
over 3 teams in de leeftijd tussen 5 en 7 jaar.

6 spelers die in het vorig seizoen ook al 
aan het trainen waren begon het seizoen 
met twee echte wedstrijden tegen andere 
clubs. Dat was even wat anders dan alleen 
een uurtje trainen, leuke spelletjes doen 
en wat dollen met de trainers. 4x 10 min 
geconcentreerd voetballen met allemaal 
coachende ouders, ga er maar aan staan.  
 
Na twee verloren wedstrijdjes begon 
iedereen er steeds beter in te komen maar 
helaas was het echter ook voor deze groep 
gedaan met de competitie wegens Corona 
en mochten we alleen nog maar trainen. 
Gelukkig kon er nog 3x een onderlinge 
wedstrijd of toernooitje georganiseerd 
worden waardoor op sportpark de 
Meren wedsrijden werden gespeeld 
tussen Barcelona en Juventus of tussen 

Liverpool en Bayern Munchen. Het is de 
vraag of Ronaldo, Messi en van Dijk ook 
net zo fanatiek zijn dan deze groep na een 
fluitsignaal	als	er	ranja	klaar	staat.

Het is inmiddels December en we zijn weer 
een	half	 jaar	 verder.	Waar	de	meeste	 aan	
het begin van het seizoen moeite hadden 
om een bal 5 meter verder te schieten 
wordt nu al extra geoefend om een bal 
tegen de lat of een voorbij rennende 
trainer te schieten. Daarnaast was het geen
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uitzondering als in het begin van het 
seizoen een speler onderuit ging op het  
moment dat er een actie gemaakt moest 
worden, nu wordt er zonder enig probleem 
een dubbele schaar of een ‘zidane’ gebruikt 
om de tegenstander uit te spelen. Er zit 
dus voortgang in maar dat is ook niet gek 
als iedereen wekelijks thuis extra aan het 
oefenen is op schieten, schijnbewegingen, 
warming-up oefeningen als de kruispas en 
stiekem hier en daar ook een schwalbe.

Na de winterstop gaan we dus hopen om 
met 3 teams, JO7-1, JO7-2 en JO7-3 echte 
officiele	wedstrijden	te	mogen	gaan	spelen	
om zo nog beter te worden.  Als het weer 
zou mogen zou het zeker voor iedereen de 
moeite waard zijn om eens te komen kijken

 want het zou goed kunnen dat over een 
jaar of 10 de eerste namen van deze mini’s 
op duiken in de opstelling van Vessem 1 of 
DEES 1.

Trainers en Leiders mini’s
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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
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Leden v.v. Vessem, 
schiet met scherp!

Wij	als	twee	voetballiefhebbers,	maar	ook	
ongeruste dorpsbewoners, zien niets liever 
dan dat de leden met scherp schieten. 
Niks mooiers is er als kijken langs het veld 
op zaterdag of zondag naar een goed 
doelpunt. 

Maar er is meer te doen in Vessem dan 
alleen	voetballen.	Als	 je	de	grafiek	bekijkt	
en de terugloop van de aantal leden ziet 
zal er ook op een ander gebied met scherp 
geschoten moeten worden. Ja het klopt, 
je moet wel kansen krijgen. Als je bij het 

voetballen geen kansen creëert scoor je 
niet, als je in je sociale leven geen kansen 
krijgt om een nestje te bouwen waar een 
vogeltje in komt scoor je ook niet en komen 
er geen nieuwe leden bij. Als je met het 
voetballen geen kansen krijgt kan je daar 
op trainen, moet je daar mee bezig zijn, dan
lukt het de volgende keer wel. Dit is ook 
in je sociale leven. Als je doel niet gehaald 
wordt zal je er meer voor moeten doen, met 
andere woorden als je nestje niet vanzelf 
komt zal je actie moeten ondernemen.
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Dat is dan ook juist wat we van onze leden 
vragen; laat merken dat je een eigen huis 
wil in Vessem. Laat je horen en span samen! 
Nu	de	huizen	in	het	Postels	Huufke	over	een	
paar	 jaar	 definitief	 gebouwd	 zullen	 gaan	
worden wil niet zeggen dat we klaar zijn 
en achterover kunnen gaan leunen. Nee dit 
is nog maar een begin. Er wordt nog meer 
verwacht van ons en onder andere van de 
leden	van	vv	Vessem.	Want	niemand,	ook	
jij niet, wil dat we over 10 jaar nog maar 2 
senioren elftallen hebben.

De opgestarte petitie is goed verlopen; 
ruim 1000 handtekeningen. Maar we 
vragen	meer	 van	onze	dorpsgenoten.	We	
spreken af, jullie als voetballers trainen 
goed en bereiden zich goed voor om de 

volgende wedstrijden weer voldoende 
scoringsmogelijkheden te creëren zodat 
wij weer van een mooi doelpunt kunnen 
genieten.	 Wij	 als	 rustende	 leden	 blijven	
druk op de Gemeente zetten voor 
voldoende nieuwe huizen zodat er gezorgd 
kan worden dat we straks als opa ook nog 
naar het voetballen kunnen gaan kijken in 
Vessem.

Leden kijk nog eens naar de witte lijn in 
bovenstaande	 grafiek	 en	 steek	 je	 nek	 uit.	
Denk actief mee hoe we er met zijn alle 
voor kunnen zorgen dat vv Vessem over 
10 a 20 jaar ook nog een gezellige en vitale 
voetbalclub is.

Sportieve groet, Rene en Huub

Impressie ontvangen (papieren) handtekeningen in Vessem
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Onderdeel 3: Paniniplaatje
Welke spelers staan op de panini plaatjes

http://ronde3.vvvessem.nl

3d
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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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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



‘ t  Loeierke

34

Maradona, het geliefde 
alcohol- en drugsvat

Drie dagen van nationale rouw. Het gevolg 
van het overlijden van, volgens velen, 
de beste voetballer aller tijden: Diego 
Armando	Maradona.	Waar	we	in	Nederland	
drie	dagen	van	nationale	rouw	afkondigen	
bij gebeurtenissen zoals de ramp met 
MH17 of de watersnoodramp. Ligt dit in 
Argentinië toch net wat anders. Ook al is het 
inmiddels alweer meer dan 34 jaar geleden 
dat Maradona zijn land wereldkampioen 
maakte	op	het	WK	van	1986	in	Mexico.	

Ook in de Zuid-Italiaanse stad Napels, waar 
Maradona in de jaren ’90 furore maakte, 
is veranderd in een groot tranendal van 
rouwende supporters. Iets wat voor ons 
Nederlanders lastig is voor te stellen. Oké, 
ook	het	overlijden	van	Johan	Cruijff	zorgde	
in Nederland voor veel impact, maar dit is 
in geen enkel opzicht te vergelijken met 
hetgeen wat het overlijden van Maradona 
teweeg heeft gebracht. Zie je het al voor je,  
de ME die in moet grijpen omdat rouwende 
supporters het pand willen binnendringen 
waar	 Johan	 Cruijff	 ligt	 opgebaard?	 Nee,	
ik	 ook	 niet.	 Wat	 dat	 betreft	 zijn	 we	 in	
Nederland relatief nuchter. 

Ik zelf heb de voetbalcarrière van Maradona 
helaas niet bewust meegemaakt. Ik moet 

het dan ook doen met oud beeldmateriaal. 
Toch denk ik dat we erg blij moeten zijn 
dat deze beelden er zijn. Hierin is zijn 
ongekende klasse duidelijk te zien. Los van 
de prijzen die Maradona gewonnen heeft, 
was hij een attractie op het veld. Technisch 
briljant, snel, brutaal en beschikte hij 
over een fantastisch spelinzicht. Ook zijn 
legendarische warming-up met Live is Life 
op de achtergrond zal ik nooit vergeten. 
Zelf ben ik meer van de Messi-generatie. 
Ik kan dus ook niet geloven dat er ooit een 
nóg betere voetballer heeft rondgelopen 
dan Messi. Vroeger zou het namelijk ook 
allemaal “veel langzamer” of “minder
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fysiek” zijn. Ik ken Maradona dan vooral 
ook van zijn rare fratsen in de afgelopen 
decennia, want hieraan heeft het hem 
nooit ontbroken. 

In 1984 leert Europa Maradona kennen 
als een driftkikker. In een wedstrijd tegen 
Bilbao gedraagt de ster van FC Barcelona 
zich als dolgedraaide gek, waarna de partij 
in een veldslag ontaardt. Een schorsing van 
drie maanden volgt, net als een vlucht naar 
Napoli. Twee jaar later maakt Maradona 
op	 het	 WK	 van	 1986	 tegen	 Engeland	 de	
openingsgoal met de hand. Argentinië wint 
met	2-1.	Vervolgens	wint	Argentinië	het	WK.	
Jarenlang houdt Maradona vol dat hij met 
het hoofd en gedeeltelijk met “de hand van 
god” gescoord heeft. Pas in 2006 geeft hij 
toe dat hij toch echt in de fout is gegaan. 
Zoals iedereen ook wel weet zijn drugs 
en Maradona onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. In 1991 krijgt hij al een 
schorsing van maar liefst 15 maanden 
aan zijn broek voor cocaïnegebruik. Ook 
Maradona’s tweede avontuur in Spanje 
loopt in de soep. Sevilla kan Maradona 
niet op het rechte pad houden, waarna hij 
wordt	ontslagen.		Op	het	WK	van	1994	test	
hij ook nog eens positief bij een dopingtest. 
Na zijn avontuur in Europa gaat Maradona 
terug	naar	Argentinië.	Daar	flikt	hij	het	om	
met een luchtbuks het vuur te openen op 
journalisten bij zijn huis. Ook in de jaren 
hierna grijpt Maradona keer op keer naar 
de drugs. Op zijn 37e neemt Maradona bij 
Boca	 Juniors	 definitief	 afscheid	 van	 het	
voetbal.	Tijdens	het	recente	WK	in	Rusland	
steekt hij voor het oog van de wereld zijn 
middelvingers op na een doelpunt van 
Argentinië en wordt hij zichtbaar onder 

invloed weggedragen naar een skybox. 

Een van Maradona’s laatste klussen in 
de voetballerij was het trainerschap bij 
FC Fujairah, een club uit de Verenigde 
Arabische Emiraten. Dit zorgde ervoor 
dat Circus Maradona in Mierlo neerstreek. 
Vervolgens was Maradona ook te zien in 
het Philips-stadion waar hij nog door de 
PSV-supporters werd toegezongen. Ook 
was hij te zien in een reclamespot van 
Bavaria. 

Zijn excentrieke gedrag zal nooit vergeten 
worden, maar Diego Armando Maradona 
zal toch eerst en vooral herinnerd worden 
als een iconische voetballer van een 
zeldzaam niveau. Toch ben ik benieuwd als 
Lance Armstrong komt te overlijden, of hij 
dan ook als legende en rolmodel voor de 
wielerjeugd gezien wordt.

Olie
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De corona crisis is ook ‘t Loeierke zwaar gevallen. Geen voetballen 
dus ook geen vaste rubrieken als de TOTO, supercup of foto’s van 
een team wat winterkampioen is geworden.

Dat alles is nog op te vangen met een goede column, een slap 
stukje gezever of een heerlijke winterpuzzel. Wat echter nog nooit 
is voorgekomen in de historie van ‘t Loeierke is een Loeierke zonder 
punten.

Geen valpartij, geen scheve schaats, geen natte broek en zelfs geen 
kapot geschoten voorruit van een auto van de tegenstander. Hieruit 
blijkt wel hoe hard Corona ons allemaal raakt.

Wij roepen dan ook iedereen met nadruk op om goed rond te 
kijken. Doet de buurman iets wat het melden waard is, maakt je 
vrouw een grote blunder of struikelt je kind over een kerstbal. Meld 
dit meteen aan ‘t Loeierke zodat we de volgende keer weer kunnen 
genieten van deze mooie en smeuige verhalen.



37

‘ t  Loeierke

Onderdeel 4: Slagzinnen
Maak onderstaande zinnen zo origineel mogelijk af

http://ronde4.vvvessem.nl

Ik verveel me niet in deze coronatijd want thuis......

Met mijn balgevoel......

Nu ik zondag niet meer vroeg uit mijn bed hoef......

Onderdeel 5: Zoek de fout
Zoek de 10 fouten in ‘t Loeierke

http://ronde5.vvvessem.nl

‘t loeierke wordt zelden uitgebracht met fouten. 
Hooguit een enkel spelfoutje maar daar horen 
we nooit iemand over. Deze keer zitten er bewust 
10 fouten in de opmaak van ‘t loeierke al kunnen 
sommige ook wel gezien worden als een verbetering. 
Zoek ze alle 10!

Let op, het zijn opmaakfouten. Spelfouten zouden er 
dus ook in kunnen staan maar die tellen niet mee!
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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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VV Vessem feliciteert de 
volgende jubilarissen!

Normaliter nodigen we ieder jaar de 
jubilarissen uit op de jaarvergadering om ze 
daar eens extra in het zonnetje te zetten. 
Voor degene die wat langer lid zijn, vindt 
dit plaats op een zondagmiddag tijdens 
een thuiswedstrijd van ons vaandelteam. 
Helaas hebben we dat voor dit jaar niet 
kunnen realiseren, maar willen we ze toch 
graag alvast extra vernoemen in ons allom 
bekende clubblad.

We	beginnen	met	de	groep	die	25 jaar lid is.
- Jan Dekkers
- Frans van Doormaal
-	Willem	Huijbers
- Rik de Laat
- Karel van Riet
-	Luuk	Roffelsen
- Arno Somers

De volgende leden zijn al 40 jaar aan onze 
club verbonden.
- Mario van Doren
- Jeroen van den Heuvel
- Pierre van den Heuvel
- Iwan van Hout
-	Wim	Huybers
- Henk Looijmans
- Peter Sterken
- Adri Zwekars

De volgende leden zijn al een Abraham lang 
lid van onze vereniging;
- Theo van Aaken
- Eric de Laat
- Cees Michielse
- Ad van Riet
- Frans Soetens

Ad en Jan zijn al 60 jaar lid van onze 
vereniging.
- Ad Nouwens
- Jan Soetens

Een mooie, zeker gezien de achternamen, 
prestatie van onze leden die al 70 jaar lid 
zijn!
- Piet Liebregts
- Toon Liebregts
- Theo Liebregts

Alle jubilarissen van harte gefeliciteerd!

Mochten we weer in de gelegenheid zijn 
om deze leden te huldigen, gaan we dat 
zeker nog doen. Bij deze alvast bedankt 
voor jullie lidmaatschap en van harte 
gefeliciteerd met het jubileum.
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Ode aan de
kleine dingen...

We	missen	 in	 deze	 tijd	 natuurlijk	 allemaal	
ons geliefd en groots spelletje. Ik kan wel 
zeggen dat voetbal een groot deel van mijn 
week besloeg en dat de zondagen er nu toch 
wel	heel	anders	uit	zien.	Wekelijks	probeer	
ik me vast te klampen aan het achterwiel 
van de mountainbiker voor me. Onderweg 
passeren we allemaal terrasjes die ook 
gesloten	zijn.	Wellicht	had	dat	fietsen	ook	
een stuk leuker kunnen zijn... Maar wat 
maakt het voetbal zo leuk en mooi? Naast 
het spelletje zijn het toch vooral de kleine 
dingen die het zo leuk maken. 

En dan heb ik het niet over klein in de 
vorm	 van	 lengte.	Want	 lengte	weerhoudt	
Jaap er niet van om topscorer van de 4e 
klasse te worden. Of Hein om 10 keer per 
wedstrijd de achterlijn te halen. Of Corneel 
om de beste scheidsrechter te worden van 
de Kempen... Nee, ik heb het hier over de 
kleine gebaren of gebeurtenissen die het 
voetbal zo mooi maken en waarom we het 
zo missen. 

Dit begint al bij het verzamelen voor de 
wedstrijd. De eerste appjes komen vaak 
al voorbij dat er spelers een klein beetje 
later zijn, om zich vervolgens vlak voor 
het	fluitsignaal	te	melden.	Het	klein	beetje	

groen en geel op het gezicht van de speler 
die	maar	weer	eens	flink	heeft	doorgehaald	
en zo mee en dan een klein, maar vervelend, 
luchtje	 verspreid.	 	 Welke	 overigens	 met	
veel dank door ploeggenoten in ontvangst 
wordt genomen. Om nog maar niet te 
spreken over de kleine kansjes die gemist 
worden tijdens de wedstrijd, of de kleine 
foutjes en blunders die gemaakt worden. 
In de rust probeert de trainer met wat 
korte aanwijzingen het team weer in goede 
banen te leiden. 

 

Tijdens de wedstrijd hoor je supporters 
aanmoedigingen roepen en dat geeft je 
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net dat kleine beetje extra om nog feller 
te spelen en na de wedstrijd van diezelfde 
supporter een schouderklopje te krijgen 
met; ‘jammer, goed gewerkt!’ of, en dat 
gebeurt	 steeds	 vaker,	 ‘proficiat’.	 Dat	 laat	
toch maar zien hoe begaan we met elkaar 
zijn. Na de wedstrijd in het zonnetje genieten 
van een klein pilsje met muziek uit een klein 
boxje, welke het team zelf gekocht heeft. 
Het schijnt zelfs dat er nu ook teams zijn 
met lichten en rookmachines. Misschien is 
dit een klein beetje overdreven...

Natuurlijk moet er in de kantine ook 
geëvalueerd worden met supporters 
over het getoonde spel van die dag. 
Wonderbaarlijk	 genoeg	 zijn	 de	 meesten	
altijd positief. Het kan alleen gevaarlijk 
worden als je bij de Maestro op audiëntie 
moet komen.  Die heeft in zijn dagen toch 
alles een klein beetje beter gekund. Ieder 
uur wordt de muziek een klein tandje 
harder gezet en langzaamaan verandert de 
kantine weer in een feestpaleis met zo nu en 
dan een rondje namens de club. Vakkundig 
wordt de klok maar weer eens een uur 
teruggezet door de grapjas van het team 
en wordt Vessem boven aan de ranglijst 
op het bord geplaatst. Oh wacht, dat kan 
hedendaags niet meer. Desalniettemin 
blijkt dat op  het tijdstip van uitvoering dit 
met veel enthousiasme door de overige 
kantinegangers onthaald wordt. Na dat 
nog een paar mensen op tafel gestaan 
hebben sluit de kantine dan toch echt om 
vervolgens met een klein beetje slingeren 
op huis aan te gaan.
 

De maandagochtend is vervolgens een 
kwestie van doorzetten en je denkt nog 
eens; wat heb ik het laatste uur eigenlijk nog 
gezegd of gedaan? Als je je telefoon opent 
komen de eerste foto’s op het team app 
alweer voorbij en begint het weer een klein 
beetje te dagen. In die zin is er nu wel een 
voordeel; de maandagen ben ik (meestal) 
fitter.	Wanneer	je	al	deze	genoemde	kleine	
dingen bij elkaar optelt kan je stellen dat 
dit hetgeen is dat ons geliefde spelletje zo 
groots	maakt.	Waar	een	kleine	club	al	niet	
GROOTS in kan zijn!

Groet, 
Pegel
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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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Onderdeel 6: Voetbalvaria
Wat zijn de antwoorden op deze voetbalvragen

http://ronde6.vvvessem.nl

1)	 Wie	zijn	deze	twee	ex-	profvoetballers,	die	uit	de	kast	zijn	gekomen.	
 Eentje tijdens zijn carrière en andere erna?     

2)	 Wat	was	de	laatste	competiewedstrijd	van	ons	‘urste’?
 En wie waren de doelpuntenmaker?

3) Hier zien jullie 3 foto’s van gemanipuleerde spelers.
	 Welke	twee	spelers	vormen	de	foto’s?

a b

a b c
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4) Bij welke spelers of club of land horen deze bijnamen?
 a. Slakkie
 b. De houthakker van Bouillon
 c. De Parel van Mozambique
 d. Albiceleste
 e. De Kerels
 f. Pegel

5) Van welke spelers/speelsters zijn deze spelersvrouwen?

a

b

c

d

DE 
GROTE OMNI

LOEIERKE
KERSTPUZZEL

2020
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6.  Van wie zijn deze voetbalshirts?
      

7. Van wie zijn deze voetbalpaspoorten en welke club ontbreekt?

    

8.  Noem de drie meest recente Nederlandse spelers die landskampioen zijn geworden 
van Nederland, minstens 1 interland voor het grote Oranje speelden en niet voor een club 
buiten Nederland hebben gespeeld.

9.	Welke	drie	spelers	zijn	wij?
•	 We	werden	deze	eeuw	topscorer	van	de	Eredivisie.
•	 We	speelden	in	La	Liga
•	 We	speelden	niet	in	de	Bundesliga.
Noot: Deze eeuw tellen wij inclusief het jaar 2000.

a b c

a b



47

‘ t  Loeierke



‘ t  Loeierke

48

 

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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Vragenlijst ‘t Knuppeltje

1. Wie ben je?
Louis van Diessen

2. Wat zijn je hobby’s?
Biljarten, raad van 11, guld, kroeg, voetbal

3. Wat voor bijdrage lever je aan 
voetbalvereniging Vessem?
Forza, oud ijzer laaien en in de toekomst 
misschien voetballen

4. Wat is je bijnaam en hoe is die ontstaan?
Lode, dat komt van Lodewijk. Zo staat het 
op mijn identiteitsbewijs. 

5. Wat bestel je bij de plaatselijke 
snackbar?
Frikandel speciaal en een italiaanse bol 
gemarineerd kip.

6. Wat zit er in je broodtrommel?
Niks ik heb geen broodtrommel. Meestal 
tosti’s van hanos.
 
7. Saus erop of ernaast (en waarom)?
Erop, het komt uiteindelijk toch bij elkaar. 

8. Hoe bereid(de) jij jezelf voor met een 
voetbalwedstrijd op het programma?
Zo min mogelijk, in ieder geval niks eten. 
Meestal ben ik dan net wakker.

9. Seks voor de wedstrijd?
Zou een goed idee zijn.

10. Waar krijg je een kick van?
Promotie van het eerste.

11. Waaraan heb je een enorme hekel?
Ex-trainer van de Weebosch.

12. Wat is het meest gênante moment uit 
je voetbalcarrière?
Kruisbanden afscheuren tijdens Forza 
voorafgaand aan een promotie wedstrijd. 

13. Door welke vrouw zou je wel eens 
versierd willen worden en waarom?
Yolanthe Cabau van Casbergen.

14. Borsten of billen (en waarom)?
Allebei wel prima, moet mooi en strak in 
vorm zijn.

15. Wie is de kleurrijkste lid van onze 
vereniging?
Gerwin Koolen.

‘t Knuppeltje 2.0
Louis van Diessen
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16. Wie is het meest kleurloze lid van onze 
vereniging?
Joep van Wersch.

17. Zwarte of felgekleurde 
voetbalschoenen?
Zwart sowieso.

18. Welke speler zou je graag terugzien in 
Vessem 1?
Erik van Riet, wil weer mooie assists krijgen.

19. Wie is de meest overschatte voetballer 
binnen onze vereniging?
Bram Dekkers

20. Wie is de meest onderschatte 
voetballer binnen onze vereniging?
Niek van Rooij, zijn gedachtes zijn goed 
alleen laat z’n uitvoering soms te wensen 
over.

21. Wat vind je van de fusie?
Prima voor het voortbestaan van de club.

22. Waarom denk je dat je de eer hebt 
gekregen om de vragenlijst van ’t 
Knuppeltje in te mogen vullen voor ’t 
Loeierke?
Koos en ik lazen het Loeierke in de kuiper 
en ik lachte hem toe met ‘Knuppeltje’. 
Zodoende.

23. Waar zie jij jezelf over 10 jaar?
In Vessem. Misschien een rol binnen de club.

24. Wat vind je van de sfeer in de kantine?
Perfect.

25. Wat mis je het meeste in deze corona 
periode?
Café

26. Wie mis je het meeste in deze corona 
periode?
Het voetbalteam

27. Aan wie geef je ’t Knuppeltje door?
Bart Koolen.
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JAN SMULDERSSTRAAT 24, 5512 AZ  VESSEM
WWW.DEGOUDENLEEUWVESSEM.NL

BORREL Pizza’s

NAMENS HET HELE TEAM VAN DE GOUDEN LEEUW 
FIJNE KERSTDAGEN EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

Kerstcadeau?

BEERZE 
BIERPAKKETTEN

&
CADEAUBONNEN

- KERSTAVOND -

- 2E KERSTDAG -

€ 12,50

lasagnelasagne

    HOME
MADE

    HOME
MADE

Kerstcadeau?

BESTELLEN T/M 22 DECEMBER  VIA WHATSAPP 06 2337 4948
AFHALEN OP 24 DECEMBER TUSSEN 16.00 EN 17.00 UUR

BEERZE BIERPAKKETTEN IN
ALLE SOORTEN EN MATEN

CADEAUFLESSEN EN CADEAUBONNEN 
VOOR ELK BEDRAG

AFHALEN ELKE ZATERDAG EN ZONDAG 
VAN 11.00 TOT 17.00 UUR

KIJK OP ONZE WEBSITE VOOR MEER INFORMATIE

VOOR 2 PERSONEN IN 4 SMAKEN
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Op zoek naar meer naamsbekendheid?

Wordt adverteerder in het mooiste 
clubblad van Nederland: ‘t Loeierke!
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Onderdeel 7: Anagrammen
Wie herinnert zich ‘Theo Busneus’ nog?

http://ronde7.vvvessem.nl

7a. Ad Naaltje

7b. Vic Evenarend

7c.	 Wil	Verschansen

7d.  Koen Bovenmaats

7e. Jok Ivorianen

7f. Kul Snijdiamant

7g. Lik Noorwegen

7h. Art Valkenier

7i. Co Mestkarren

7j. Kamp Speciemolen

7k. Its Luldebehangerij 

7l. Nik Derdeklas

7m.	 Weer	Croutons

7n. Ron Stierennek

7o. Eritrea Vink

7p. Nivea Danspasje

7q. Idris Research

7r. Slons Gloriejaar

7s. Berd Smakker

7t. Gido Hinneken

DE 
GROTE OMNI

LOEIERKE
KERSTPUZZEL

2020
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Onderdeel 8: Cryptogrammen
Wie wordt er met deze beschrijvingen bedoeld

http://ronde8.vvvessem.nl

8a. Deze speler assisteert de scheidsrechter.

8b. Speler bestaande uit groep mensen met een 
eenvoudige samenleving en een eigen cultuur.

8c. Deze speler lust op zijn tijd wel een frikandel.

8d. Speler met een overvloed aan alcoholische drank. 

8e. Deense voetbal versie van Gollum.

8f. Speler die onderdeel is van een PowerPoint 
presentatie. 

8g. Quincy promes doet een beroep op deze ex-speler.

8h. Speler die gulzig eet.

8i. Speler met een groot hart. 

8j. Deze speler heeft een overvloed aan verloren naalden.
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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 9: Around Vessem
Op de foto met ‘t loeierke

Maak een zo origineel mogelijke foto met jezelf en ‘t 
Loeierke in de corona kerstsfeer.

Stuur de foto via whatsapp naar één van de loeierke 
redactieleden.

Onderdeel 10: Kleurplaat
Kleur netjes binnen de lijntjes

In de bijlage zit een schitterende kleurplaat. Kleur 
deze zo mooi, netjes en origineel mogelijk in!

Lever de kleurplaat (zowel oud als jong) in bij Super 
Service Henst!

Dit telt ook mee in de uitslag van de algehele 
kerstpuzzel.

DE 
GROTE OMNI

LOEIERKE
KERSTPUZZEL

2020
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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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Kerstgedachten!
Hoe simpel is de eenvoud blijkt maar weer. 
Ik heb lang zitten denken welke bijdrage ik 
onze lezers ga schenken en ineens ging de 
Led-verlichting in mijn grijze massa aan (we 
leven immers duurzaam). Ik geef mijn stuk 
gewoon de titel ‘Kerstgedachten’, et voila 
een nieuw meesterlijk geschreven stuk is 
geboren.

Ik heb zelf nooit echt bewust stil gestaan 
bij het hebben van kerstgedachten, 
maar dit jaar is dat toch anders. Ik heb 
ook zitten, liggen en iets minder staand 
gedacht wat hier de oorzaak van is. Is dit 
mijn baanwissel, de intreding van Corona 
en de impact op het voetbal, of past het bij 
mijn leeftijd, denkend aan mijn dierbaren, 
of een combinatie van factoren. De kans 
is groot, dat het een combinatie van 
factoren is, maar in ieder geval sta ik nu 
stil	 bij	 kerstgedachten	 en	 dan	 specifiek	
mooie kerstgedachten. Hierbij kijk ik vooral 
vooruit en niet terug. 

Mooie kerstgedachten duren hopelijk 
langer dan twee kerstdagen net als de 
inhoud van de kerstpakketten. Ook de 
inhoud van de kerstpakketten is doorgaans 
namelijk prima langer houdbaar, om het 
maar niet over het aroma van de ingesloten 

etenswaar te hebben. De kunst is de 
kerstgedachten het hele jaar in de praktijk 
te brengen.  

Om onze lezers aan het denken te zetten bij 
het	kerstbuffet,	is	daarom	nu	mijn	vraag…..
 
Wat zijn jullie kerstgedachten? Wat wensen 
jullie voor komend jaar? 

Zoals	 de	 Miss	 Worlds	 zeggen,	 vrede	 op	
aarde, iedereen voldoende eten en drinken, 
schoon drinkwater, geen armoede en pro 
klimaat? Of meer in mijn richting, op naar 
een mooi voetbaljaar, waarin we terugkeren 
naar ‘het oude’, met topresultaten, een 
nieuwe TOP trainer, een kantine die open 
is, een biertje, tranen van het lachen, 
knuffels	 en	 zoenen	 van	 mooie	 dames	 (of	
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waren er die in ‘het oude’ normaal ook al 
niet?) en voornamelijk heuglijke momenten 
zonder te denken aan Corona en 1,5 mtr 
afstand houden. Daarnaast gezond van lijf 
en leden, meer seks, een betere conditie, 
iets unieks uitvinden en regelmatig een 
kaartje leggen en weer een titel voor PSV. 
Jullie lezen het. Ik ben dus snel tevreden. 
Rondom kerst wordt er veel gepraat over 
kerstgedachten. Iedereen wil voor iedereen 
het beste. Maar wat komt er uiteindelijk 
van terecht als het bij die gedachten blijft? 
Laat deze gedachten in de praktijk tot leven 
komen. Het klimaatprobleem en de honger 
in Afrika gaan we niet oplossen, maar zie 
het wat kleiner en kijk in je eigen kring wat 
je	 kunt	 doen	 en	 dan	 specifiek	 voor	 de	 VV	
Vessem. 

Onze voetbalvereniging is al een bloeiende 
vereniging, die deze Corona perikelen 
moeiteloos overleeft. Dit komt door het 
bestuur en alle andere vrijwilligers, die 
hun stinkende best doen om de vereniging 
gezond te houden en het mogelijk maken 
om de leden binnen de mogelijkheden toch 
te kunnen laten trainen en voetballen. Dit 
willen we ook zo houden. Blijf je vooral 
inzetten en kijk waar je nog een stapje bij 
kunt zetten, want hier geldt echt, dat sport 
verbroedert. Sporten is daarnaast gezond, 
leuk en heeft ook wel iets weg van een 
‘nutsfunctie’. Dit sociale aspect is ook van 
cruciaal	belang.	We	zien	elkaar	regelmatig	
op het sportpark, waarbij we bijpraten en 
de draak steken met deze en gene en zo 
op de hoogte blijven van het wel en wee in 
Vessem en omstreken.

Help en steun elkaar, ook in moeilijke 
tijden. Ik wil jullie hierbij een tip geven. 
Vaak hoor ik, dat iets moeilijk is, ook in 
het voetballen. Maar weten jullie, wat het 
voordeel is van iets moeilijks uitvoeren? Als 
iets moeilijk is, KAN het in ieder geval wel! 
Het	 is	dus	niet	onmogelijk.	Waar	decennia	
geleden nooit werd gedacht aan een 
samenwerking met onze buurvereniging, 
is dat ondanks alle moeilijkheden, waarvan 
gedacht werd, dat die er waren, dit toch 
tot stand gekomen. En eerlijk is eerlijk, 
dit biedt beide verenigingen kansen om 
toekomstbestendig te blijven. Daarnaast 
wil ik iedereen oproepen ook je respect en 
waardering ook echt uit te spreken als dit 
op zijn plaats is. Uitgesproken waardering 
doet namelijk wonderen en laat mensen 
nog harder lopen dan ze al kunnen.

Hoewel geschreven met de nodige ironie 
lijk ik dit stuk teruglezende toch wel een 
sentimentele oude zak. Echter, lees door 
de ironie de serieuze boodschap en haal 
er voor jezelf uit, wat je van toegevoegde 
waarde vindt en daadwerkelijk iets mee 
kunt. 

Ik spreek jullie in 2021 dan graag over jullie 
kerstgedachten en de uitvoering hiervan. 
Hopelijk in de kantine met een biertje in de 
hand en een hand om de schouder.

Fijne kerstdagen en een goed 2021!

De Strateeg
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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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Onze’n hond

Het merendeel van alle Nederlanders 
kennen oorlog enkel van het frietje oorlog 
wat ze op zondagavond bestellen bij de 
lokale frituur. Voor al deze mensen is 2020 
waarschijnlijk een zeer bijzonder jaar. 
Degene die de oorlog in de jaren ‘40 van de 
vorige eeuw, nog in levende wijze hebben 
meegemaakt, zullen denken dat de huidige 
generatie nog niet mag klagen met alle 
perikelen die vandaag de dag gaande zijn in 
vergelijk met toen. 

Toch denken velen dat de wereld momenteel 
in brand staat. Het nieuws wordt enkel 
gevuld met alle problemen van nu. Anders 
was het natuurlijk ook geen nieuws. 
Klimaatverandering, stikstofproblematiek, 
immigratie problematiek en de  president 
verkiezingen in de USA. Dan heb ik het niet 
eens gehad over de Corona crisis en nog 
erger de woningnood in Vessem waar Theo 
Busneus zich hard voor maakt. 

Over de Corona crisis en de woningnood 
in Vessem zijn we het allen eens. Beide 
crisissen dienen zo snel mogelijk bestreden 
te worden. Hoe anders is het bij de 
problemen omtrent het klimaat, immigratie 

en stikstof. Voor deze problemen hebben 
we enkel nog voor- en tegenstanders. 
Standpunten worden op het spits gedreven 
en respect voor andermans standpunten is 
ver te zoeken. 

Laten we in 2021 wat meer respect voor 
elkaar en andermans standpunten hebben. 
Ik wil jullie kennis laten maken met onze’n 
hond Max. En laten we met zijn allen een 
voorbeeld	nemen	aan	Max.	Wie	is	er	altijd	
vrolijk als ik thuis kom? Mijn vriendin of 
onze’n	hond?	 	Wanneer	 ik	ook	 thuis	 kom.	
Of het nu 18.00 uur is of 03.00 uur in de 
nacht is. Onze’n hond Max is altijd vrolijk 
als hij mij weer ziet. Ze kwispelt met haar 
staart. Ze springt tegen mij op. Ze lacht en 
ze straalt. Onze’n hond laat zien dat ze blij 
is mij weer te zien na een dag werken. Hoe 
anders is het als ik ooit een half uur later 
dan afgesproken thuis kom en het gezicht 
zie van mijn vriendin. Dan zie ik geen lach 
en dan wordt er niet gekwispelt. Het is dan 
vanzelfsprekend dat er bij mij ook geen 
staart begint te kwispelen en er ook geen 
lach vanaf kan. 

Wie	 denken	 jullie	 dat	 er	 bij	 mij	 thuis	 het	
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meest	geknuffeld	wordt?	Is	dat	mijn	vriendin	
of Max? Dit principe geldt in voor alles 
en iedereen. Je zal eerst moeten geven, 
voordat je kunt nemen. Probeer daarom in 
2021 eens wat vaker iets te ‘geven’,  daar 
krijg je zoveel voor terug. Zowel zakelijk als 
prive. Je kunt niets nemen zonder eerst iets 
te geven. 

Mensen wees lief voor elkaar!

Johan
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Naam:
Geboren op:
Geboorteplaats:
Naam vader (voluit):
Naam moeder (voluit):
Broers en/of zussen:
Wie	zijn	je	beste	vrienden	en	vriendinnen?	

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/speelster van jouw team?
Wat	is	de	naam	van	je	school?
In welke groep zit je?
Favoriete les?
Wie	vind	je	het	leukste	meisje	van	jouw	
klas?
Wie	zou	je	het	allerliefst	ontmoeten,	en	
waarom?
Wat	is	je	favoriete	dier?
Eet het liefste?

Profieltje van

Ties van Aaken
31 mei 2012
Veldhoven (ziekenhuis)
Chiel van Aaken
Ellen van Aaken- Coppens
Gust, Huib en Jet
Alle jongens uit mijn klas.

Jo9-1
Verdediger

Dirk, Rolf, Gerard en Ruud

Nog nooit maar dat duurt niet lang meer
Nog nooit gedaan.
PSV
Alle spelers uit mijn eigen team
PSV
Wess
Sint Lambertusschool
Groep 5
Rekenen
Heel verlegen: “Nog geen”.

Een speler van PSV, maakt niet uit welke.

Een koe natuurlijk
Friet met een frikandel

Ties van Aaken
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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 dag?
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?
Waarom	is	papa	gestopt	met	voetballen?

Wat	vind	je	ervan	dat	DEES	en	VV	Vessem	
met de jeugdteams samen zijn?
Als je moet kiezen
           : intelligente lockdown of school
           : doelpunt maken of winnen
           : kerstmis of carnaval
           : binnen of buiten spelen
           : Boer of profvoetballer
           : Mais hakselen of jarig zijn?
           : Schieten op een staldeur of goal?
Wanneer	en	waarom	heb	je	voor	het	
laatst in ’n deuk gelegen?
Voetbal je nog ooit met je broers in 
Vessem 1?
Wat	vind	je	het	leukste	voetbaltrucje?

Hoe kom je de Corona tijd door?

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

Wortels	met	erwtjes
Een zonnescherm boven het veld tegen de 
felle zon.
Snollebollekes
Papa helpen op de boerderij
Op youtube
Klaas kan alles
Bumba
Gewoon lekker thuis, in een tentje.

Half uur per dag (tablet telt niet mee)
Tussen 8 en half 9
nul, nul nul nul.
Dat Corona weg is.
Boer

Een te vrolijke jet die de hele dag liedjes zingt.
Brawlstars
Jaaaaaaa

Die had het te druk met de koeien. 
(volgens papa mocht hij niet meer van mama)
Ik vind dat wel leuk.

Lekker thuis (maar dan zonder corona)
Met mijn team winnen
Allebei
Buiten spelen
Boer die op zondag profvoetballer is.
Jarig zijn
Op een staldeur
Vanmorgen met het spelletje Party & Co.

Ik wel, maar niet met mijn broers

De bal klemmen tussen mij voeten, springen 
en dan met de hak wegschieten
Voetballen, buiten spelen, op de tablet en 
klusjes doen waar papa iets mee opschiet.
Niks, ik vind het wel goed zo.

Blijf allemaal voetballen, ook in de corona tijd!

Ties van Aaken
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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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PRIKBORD

JAARVERGADERING

V.V. VESSEM

18 DECEMBER - ONLINE

GEZOCHT
NIEUWE HOOFDTRAINER

VESSEM 1
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Oh, werden we

‘t blauw in ons shirt

al wat beu?
Ja, maar met 

die zonnepanelen zijn we nu toch weer wat groener!






