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“De eerste 2 wedstrijden zijn voor Vessem, 
daarna zijn wij met de Raven aan de beurt!”
Waldo verlaat v.v. Vessem en kijkt terug naar de afgelopen 5 jaar

Beleef het EK vol extra 
emoties mee met de 

Loeierke EK Poule!
Nederland EN ‘t Loeierke doen weer mee!
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Een paar weken geleden vroeg iemand: 
‘Zo’n stukje, hoe lang doe je daar nou 
over?’ Ik antwoordde: ‘Tweeëneenhalf à 
drie uur ongeveer. Ik schrijf het meestal 
na het avondeten op de dag van de 
deadline.’ Dat voelde goed om te zeggen. 
Het wordt me vaker gevraagd, en altijd 
geniet ik een beetje van de verbazing van 
de ander. Daarom zeg ik het ook extra 
achteloos, zodat het nog stoerder klinkt. 
Maar soms lukt dat niet, soms kan ik het 
niet met een strak gezicht zeggen. Zoals 
laatst, toen ik Erik van Riet (redactielid) 
op bezoek had. Hij vroeg me hetzelfde, en 
wederom antwoordde ik: ‘Tweeëneenhalf 
à drie uur ongeveer. Ik schrijf het meestal 
na het avondeten op de dag van de 
deadline.’ Ik probeerde het met een strak 
gezicht te zeggen, maar hij had me door. 
Hij fronste en schudde zijn hoofd. Bij het 
schrijven van deze Aftrap snap ik ook 
weer waarom. Ik merk dat het in deze 
tijd heel moeilijk is om iets te schrijven 
over dingen die normaal in het dagelijks 
leven voorbij komen. Ik kom nergens 
meer, in ieder geval niet op plaatsen 
waar het goudgele gerstenat rijkelijk 

vloeit en alwaar de smeuïgste verhalen 
los komen. Helaas… Hopelijk komen we 
voor de vakantie alweer wat meer in het 
normaal en kunnen we daarna weer volop 
gasgeven in een nieuw seizoen. #nualzinin

Zo het enerverende seizoen 2020-2021 
is weer bijna teneinde. De spanning is 
tot de laatste dag bijna niet te houden 
geweest, maar uiteindelijk is de kogel 
door de kerk. Na in Oktober 2020 de 
laatste competitiewedstrijd van dit 
seizoen gevoetbald te hebben zal hier 
ook geen gevolg meer aan gegeven 
worden. Uiteindelijk heeft de KNVB 
moeten besluiten dat er op amateur 
basis dit seizoen helaas niet meer in 
competitieverband gevoetbald kan 
worden. Ontzettend jammer voor Waldo 
dat hij zijn carrière bij Vessem niet af kan 
sluiten met een bijna niet meer te missen 
promotie naar de 3e klasse. Maar ik denk 
dat Waldo trots kan zijn op wat hij de 
afgelopen jaren met Vessem heeft bereikt 
en meegemaakt. Nogmaals dank Waldo! 
Nu de eer aan Richard van de Kerkhof om 
als nieuwe trainer de hoofdmacht komend 



5

‘ t  Loeierke

seizoen de extra impuls te geven om 
clubhistorie te schrijven met een promotie 
naar de 3e klasse, welkom Richard en heel 
veel succes!!

Gelukkig was er binnen de redactie 
voldoende inspiratie om dit Loeierke 
helemaal te vullen. Zo is Gijs de geschiedenis 
boeken ingedoken om weer een markante 
trainer op te sporen. Het lijkt erop dat Gijs 
toch wel echt gefascineerd begint te raken 
voor het trainersvak. Erik laat in zijn ‘ode 
aan’ zien waardoor hij gefascineerd raakt 
en om eerlijk te zijn ligt mijn fascinatie ook 
geheel op dat gebied….

Naast de vaste rubrieken hebben we 
deze keer ook een Knuppeltje, en wel 
van Bart(je) Koolen. Deze chef-kok vindt 
het blijkbaar leuk om het ‘Ome Ben’ nog 
eventjes in te wrijven dat hij zijn loopbaan 
bij VV Dosko helaas door een onfortuinlijk 
misverstand vroegtijdig af heeft moeten 
breken.

In dit Loeierke vindt u ook een terugblik 
op de Kerstpuzzel, welke door de nieuwe 
opzet blijkbaar goed is ontvangen gezien 
de vele ingeleverde antwoordformulieren. 
Zo hebben wij in totaal ook 10 verschillende 
prijswinnaars blij kunnen maken met hun 
welverdiende prijzen. Daarnaast zal er ook 
vooruitgeblikt worden op het EK voetbal. 
Zo kunt u namelijk ook weer inschrijven 
op de Loeierke EK-poule, verderop in dit 
Loeierke vindt u tekst en uitleg over hoe u 
deel kunt nemen.

Mocht u weer toe zijn aan een feestje, en 
zal het allemaal weer door mogen gaan, 

dan staat er weer eentje gepland voor onze 
‘Vrienden van ‘t Loeierke’ in December van 
dit jaar. Het enige wat je hiervoor hoeft 
te doen is een stukje te schrijven in onze 
volgende editie en je uitnodiging is in ‘the 
pocket’. Mocht je bang zijn voor gebrek 
aan inspiratie en schrijverskunsten, ben 
dat vooral niet want je ziet wel het is 
mij ook weer gelukt. Afgelopen zondag 
ben ik zelf ook weer een keertje op het 
voetbalveld geweest, waar volop getraind 
werd. Een groot deel van de trouwe 
supportersschare was ook aanwezig, die 
zo toch ook weer een klein beetje het 
gevoel probeerde terug te krijgen. En om 
daarna	ook	weer	gezellig	een	bakje	koffie	
te doen met z’n allen op het terras. Geeft 
stiekem toch ook wel weer een beetje 
inspiratie….

Voor nu geweldig veel leesplezier, een 
fijne	 en	 welverdiende	 vakantie	 en	 dan	
hopelijk op voor een nieuw en enerverend 
seizoen!! En vergeet natuurlijk vooral niet 
om 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

Vandaag wil ik jullie meenemen op de 
filosofische	 tour.	 Helaas	 of	 misschien	 wel	
gelukkig, ben ik ook geveld door Corona. 
(Geen angst meer dat ik het zal krijgen) 
In totaal 12 dagen in quarantaine. In deze 
periode heb je tijd om na te denken en 
kwam er een podcast van Ab Dijksterhuis 
voorbij. Ab is professor aan de universiteit 
van	 Nijmegen,	 filosoof,	 ondernemer	 en	
boekenschrijver en houdt zich bezig met 
levensgeluk van mensen. Waar worden we 
gelukkig van? Maakt geld gelukkig? Welke 
beroepen dragen bij tot het geluk van 
mensen? Wat doet Corona met het geluk 
van mensen? Maar belangrijker nog wat 
kun je zelf doen om gelukkiger te worden?

Of je gelukkig bent hangt af van een aantal 
factoren. De genen bepalen een gedeelte, 
maar dat is maar ongeveer 40%. Daarnaast 
zijn er de omstandigheden die een grote 
rol spelen. (Dit is 20%) Mensen die in landen 
als Nederland, Noorwegen, IJsland of 
Zwitserland wonen geven het leven een 
aanzienlijk hoger cijfer dan in bijna alle 

andere landen in de wereld.  Laat staan 
dat je geboren bent in Burundi, Rwanda 
of Syrië. Als je wieg daar heeft gestaan, 
behoor je tot het meest ongelukkige volk 
van de 157 landen in de wereld.

“Geld maakt niet gelukkig” is een 
veelgebruikte uitspraak. Helaas is dat niet 
het geval. Mensen die de loterij winnen 
zijn in het begin misschien wat verward; 
Wat moet ik met het geld? Andere mensen 
zijn opeens geïnteresseerd in mij, is dat 
voor het geld? Moet ik het geld op de 
bank zetten? Moet ik investeren? Maar na 
2 jaar heb je die zorgen niet meer, ben je 
gesetteld en ben je gelukkiger dan voordat 
je de hoofdprijs had. Je zou zeggen dat er 
misschien wel een plafond zit aan geluk 
en geld. Toch heeft een steekhoudend 
onderzoek uitgewezen dat 2 ton gelukkiger 
maakt dan 1 ton en 10 miljoen gelukkiger 
dan 1 miljoen. 

De hiervoor genoemde facetten zijn 
maar gedeeltelijk te beïnvloeden. Welke 
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factoren zijn dan wel te beïnvloeden? 
Dat zijn de overgebleven 40%.  Dus een 
heleboel andere dingen. Welk beroep 
je kiest bijvoorbeeld. Adri Huybers is 
bijvoorbeeld nu gelukkiger dan, wanneer 
hij het beroep van bijvoorbeeld elektricien 
zou hebben gekozen. Waarom? In het 
beroep van loodgieter kom je veel vaker 
bij de mensen om een probleem op te 
lossen dan bijvoorbeeld een elektricien. Die 
werkt meer tijd projectmatig aan een huis. 
Het geeft mensen aantoonbaar een goed 
gevoel andere te helpen. Of je het geld 
besteedt aan een materieel iets of aan een 
ervaring maakt een heel groot verschil voor 
je geluk. Koop je een auto van €10.000 of 
besteed je het geld aan een lange vakantie 
met je gezin waarbij je in aanraking komt 
met verschillende culturen. Het laatste 
brengt veel en veel meer bij tot je geluk. 
Door steeds nieuwe ervaringen eigen te 
maken lijkt het of je langer leeft. Je 3 weekse 
reis naar Thailand weet je nog zeer goed te 
herinneren en heeft je geest enorm verrijkt. 
De afgelopen 2 weken dat je thuisgewerkt 
hebt ivm Corona is je niet echt bijgebleven. 
Vraag dat maar aan Arie Schriders die als 
het	kan	weer	graag	naar	kantoor	fietst.	Al	is	
het alleen maar voor de sociale contacten. 
En dat brengt me bij het volgende punt. 
Sporten, zelfdiscipline en sociale contacten 
zijn ook aanzienlijk belangrijk voor je geluk. 
Kom sporten nu het kan, ook al speel je 
geen wedstrijden kom toch sporten, je 
ontmoet weer leeftijdsgenoten en kunt 
met hen een praatje maken. Werken aan 
je lijf helpt. Als je jezelf verslonst word je 
minder gelukkig. Blijf doelen stellen en 
plannen maken. Iemand van 80 die naar 

de toekomst kijkt is gelukkiger dan iemand 
van 60 die in het verleden blijft hangen. 

Het	 zal	 fijn	 zijn	 als	 het	 complete	 voetbal	
circus weer gaat draaien. Op gezette tijden 
sporten, kleedkamer humor, juichen na 
een doelpunt, succes vieren met zijn allen, 
een pilske vatten na de wedstijd en zo slap 
ouwehoeren dat je de volgende ochtend 
denkt; “waar ging dit in godsnaam over?”

Ik trek in ieder geval mijn Corona-badjas 
uit vandaag en ga wandelen, want mijn 
conditie is na deze Corona dramatisch. Een 
stukje naar het voetbalveld moet ik kunnen 
wel kunnen halen, even rusten in de dug-
out uitkijken over de prachtige velden en 
mijmeren over de mooie tijden die we als 
voetbalclub hadden en plannen maken 
over de mooie dingen die we gaan doen. 
De langverwachte wens voor een super 
ledverlichting is in vervulling. Er komen ook 
2	 beach	 veldjes	 waar	 Korfbal,	 Volleybal,	
Tennis, Voetbal en iedereen die maar wil 
in Vessem, gewoon de hele zomer een 
wedstrijdje kan spelen. En daarna, daarna 
gaat het nieuwe seizoen dan toch echt 
beginnen. Ik kan niet wachten…………. 

Namens het bestuur
Frans Maas
Voorzitter
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Wat een raar seizoen is het. Om elke week 
weer te proberen de jeugdspelers en 
speelsters enthousiast te houden, het valt 
niet mee. Onderling toernooitjes, eigen 
teams tegen elkaar, carrousel trainingen, 
wij merken dat ze er klaar mee zijn. Zeker 
de wat oudere spelers, die willen strijd 
tegen andere clubs en zo een doel hebben 
om voor trainen. Begrijpelijk, ga jezelf maar 
na, hoe moeilijk het is om doelloos naar een 
sportschool te gaan… Mede door de inzet 
en creativiteit van alle trainers /leiders, de 
jeugdcommissie en alle andere vrijwilligers 
zijn we hier toch wel redelijk tot goed in 
geslaagd.

Trots ben ik dit seizoen op de ontwikkeling 
van diverse trainers, de gedrevenheid van 
onze jeugdcommissie, het verbeteren van 
de kwaliteit van de trainingen, de door Peter 
van Veldhoven opgestelde trainerskaarten 
per leeftijdsgroep (voor extra handvaten 
en de juiste oefenstof), de individuele 
spelerskaarten ter beoordeling van de 
ontwikkelingen van de individuen, het 
opstarten van KVC voetbalschool, de extra 
techniektrainingen. Dit alles resulteert in 
een goede sfeer, het behouden van al onze 
talentvolle spelers en het terugkeren van 

diverse jeugdspelers die bij andere clubs 
actief zijn geweest!

 

In een gesprek met Peter van Veldhoven, 
gaf Peter aan dat hij in het nieuwe 
seizoen een stapje terug wil doen. Peter 
is een voetbaldier en zoekt de voor hem 
motiverende omstandigheden. Hij vindt dat 
we de laatste jaren grote stappen hebben 
gezet en dat zijn inzet steeds minder 
noodzakelijk is. Natuurlijk respecteren wij 
zijn keuze, maar we proberen hem zeker 
qua expertise aan boord te houden.  Wordt 
vervolgd..

Recent hebben we ook de activiteiten 
en trainingen van de KVC voetbalschool 
geëvalueerd. Beide partijen hebben 
aangeven dat we in het nieuwe seizoen 

Nieuws van de 
jeugdcommissie
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hier een vervolg op willen aanbieden. 
Uitnodigingen voor de nieuwe 8-weekse 
trainingen, aanvang september 2021, zullen 
binnenkort verzonden worden. Wees er 
snel bij want VOL=VOL.

 
Gelukkig blijft ondank de corona crisis en 
het gigantische aanbod van diverse andere 
sporten het aantal jeugdleden bij onze 
clubs redelijk stabiel en wat opvalt is dat 
we elk seizoen weer steeds meer meiden/
dames mogen verwelkomen. 

Nu is natuurlijk de hamvraag ?
Hoe lang gaat het duren, gezien de 
reglementswijzigingen bij de KNVB, dat er 
voor het eerst een dame meespeelt in één 
van onze eerste elftallen? En wie zou in jullie 
ogen hiervoor in aanmerking komen? Vanaf 
het nieuwe seizoen zijn dames toegelaten 
tot categorie A mannen wedstrijden.
Op dit moment leggen we laatste hand aan 
de nieuwe jeugd teamindelingen voor het 
seizoen 2021-2022. Peter van Veldhoven 
heeft hierin het voortouw genomen en 
ervoor gekozen om met zo min mogelijk 
dispensatie spelers te gaan werken 
en indien mogelijk vroegtijdig door te 
schuiven. 

Met deze visie, leeftijd, inzet en ontwikkeling 
zijn we bijna klaar met de nieuwe teams en 
deze willen we eigenlijk voor 1 juni 2021 
afwikkelen en gepresenteerd hebben.
 

Hopelijk kunnen we dit seizoen het 
verzette hemelvaart toernooi nog spelen 
op het sportpark van Wintelre, het staat 
nu gepland voor het eerste weekend 
van juli 2021. Dus nu hopen dat de Covid 
besmettingen blijven afnemen zodat we 
snel op een punt komen dat we weer met 
zijn allen kunnen genieten van ons favoriete 
spelletje.

Als laatste zijn wij als jeugdcommissie 
Vessem/Dees nog voornemens om een 
seizoenafsluiting te organiseren om zo het 
seizoen toch op een leuke en sportieve 
manier af te sluiten. De activiteiten 
commissie is hier op dit moment druk 
mee bezig om een programma in elkaar 
te knutselen en een geschikte datum te 
vinden.

De jeugd heeft de toekomst.

Namens de jeugdcommissie,
Jeroen Swaanen
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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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Afgelopen jaar was een zeer bewogen jaar. 
Halverwege maart vorige jaar werden alle 
competities per direct stilgelegd door de 
uitbraak van het coronavirus, en zelf tot op 
de dag van vandaag kan er nog steeds niet 
“ouderwets” gevoetbald worden.

Wat een impact heeft dat corona op ons 
leven. Voor ons volwassen is het ongekend 
wat er allemaal gebeurd is, laat staan wat de 
impact is voor onze jeugd. Wat moeten we 
toch	flexibiel	zijn.

Elke week weer proberen de vrijwilligers van 
beide verenigingen een soort van normaal te 
creëren voor de jeugdspelers. Het aanbieden 
van extra trainingen, onderlinge partijtjes en 
het faciliteren van extra techniektrainingen 
zorgen voor veel spelplezier. Maar natuurlijk 
snakt iedereen naar een lekker potje voetbal 
tegen een andere club! 

Maar even terug naar de talloze vrijwilligers 
die zich dag in dag uit inzetten voor hun 
vereniging, voor het voetbal. Schitterende 
acties op het veld krijgen vaak veel aandacht, 
maar het werk dat alle vrijwilligers verzetten 
om die acties mogelijk te maken moeten we 
zeker niet vergeten.

- accommodatiebeheerders, 
- barmannen en –vrouwen (die het zeker wat 
rustiger hebben gehad), 
-  bestuursleden, 
- commissieleden, 
- elftalleiders, 
- grensrechters, 
- lijnentrekkers, 
- masseurs, 
- materiaalmannen, 
- penningmeesters, 
- redactieleden, 
- scheidsrechters, 
- schoonmakers, 
- secretarissen, 
- terreinknechten, 
- toernooicoördinatoren, 
- trainers, 
- verzorgers, 
- voorzitters, 
- wasdames, 
- webmasters, 
- wedstrijdcoördinatoren 
en andere vrijwilligers; 

Bedankt voor jullie inzet! SAMEN STERK!
We hopen jullie allemaal weer snel te mogen 
zien op een van onze beide sportparken. 

Jeugdcommissie vv Vessem vv Dees 

Vrijwilligers bedankt!
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De Loeierke EK Poule

Na het gemiste EK van 2016 en het WK van 2018 mag Nederland eindelijk weer mee doen aan 
een groot toernooi. Dat betekend dat ook ‘t Loeierke weer van zich kan laten horen met de 
welbekende Poule. Iedereen die ergens een link heeft met v.v. Vessem kan mee doen. Of je 
nu de topscoorder van Vessem 1 bent, de reserve van JO9-1, lijnentrekker bij v.v. Dees of toe-
schouwer bij de dames 1. De inleg is slechts 5 euro en de volledige inleg wordt uitgekeerd als 
prijzengeld. 

Het is de bedoeling dat je voor de aftrap van de eerste wedstrijd op 11 juni om 18:00 uur alle 
voorspellingen	 van	 zowel	 de	poule	wedstrijden	 als	 de	finale	 rondes	hebt	 ingevuld.	Na	het	
eerste	fluitsignaal	is	het	niet	meer	mogelijk	om	iets	te	veranderen	en	ben	je	overgeleverd	aan	
de deelnemers van het EK.

Hoe kun je meedoen:

1. Zorg dat je kunt inloggen op www.vvvessem.nl. Heb je nog geen wachtwoord of ben je 
deze vergeten, stuur dan even een appje naar 0635318648 met daarin wie je bent en wat je als 
wachtwoord zou willen dan wordt dit aangemaakt. 

2. Ga naar de EK Poule op ekpoule.vvvessem.nl of via de link in het menu en druk op de knop 
‘Aanmelden’. Controleer vervolgens je gegevens. Wijzig deze als ze niet kloppen of bevestig 
dit zodat we later een tikkie kunnen sturen.

3. Je bent nu aangemeld en kunt beginnen met het invoeren van de uitslagen of de voorspell-
ing	van	de	landen	in	de	finale	rondes.	Deze	kun	je	nog	wijzigen	tot	het	eerste	fluitsignaal	op	11	
juni. Vergeet ook vooral niet te voorspellen hoeveel doelpunten er gemaakt gaan worden op 
het	hele	EK	(excl.	evt.	penalties	in	de	finalerondes)

4. Per Whatsapp op het opgegeven mobiele nummer zal een tikkie verstuurd worden zodat de 
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5	euro	voldaan	kan	worden.	Deze	dient	voor	het	eerste	fluitsignaal	betaald	te	zijn.

5. Na elke gespeelde wedstrijd wordt de uitslag z.s.m. bijgewerkt waarna de nieuwe stand 
wordt doorgerekend. 

6. Ben jij één van de beste 3 meestervoorspellers dan win je een mooie prijs. 

 1e prijs  50% van de inleg
 2e prijs  30 % van de inleg
 3e prijs  20 % van de inleg

Mocht je zelf wat onzeker zijn om te bepalen op welk land jij je punten moet gaan inzetten? 
Lees dan verderop in dit Loeierke de tips van deelnemers die hoge ogen gegooid hebben 
in eerdere edities van een Loeierke Poule.

Wij hopen op een groot aantal deelnemers en wensen iedereen veel succes met het invul-
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Met z’n allen kijken. Hopelijk op grote 
schermen. Snacks tussendoor. Biertje 
erbij (zeer belangrijk!). Even schelden op 
die ene speler van de tegenstander. Een 
talentje, dat weet je zelf ook wel, maar dat 
had ‘ie vandaag niet hoeven te laten zien. 
Het gaat bijna beginnen: Het Europees 
Kampioenschap voetbal van 2021. Of 
eigenlijk ‘EURO 2020’, zoals het toernooi 
nog	 altijd	 officieel	 heet.	 Alle	 merchandise	
was namelijk al gemaakt, dus een nieuwe 
naam was geen optie.

Lekker reizen
Nee, het EK-gevoel leeft nog niet echt heb 
ik het idee. Het moet het toernooi van 
een ‘gezamenlijk Europa’ worden. Met 
wedstrijden in 12 verschillende landen: Van 
Rusland tot aan Spanje en van Azerbeidzjan 
tot het Verenigd Koninkrijk. Een fantastisch 
idee om alle landen kriskras door Europa 
te laten reizen in deze tijd. Hoewel ik denk 
dat Nederland zich met het huidige niveau 
geen zorgen hoeft te maken over een al 
dan niet negatief reisadvies naar andere 
landen. Want alle poulewedstrijden staan 
gepland	in	onze	eigen	Johan	Cruijff	ArenA.

EK in eigen land geen garantie voor succes
Het Europees Kampioenschap is wel vaker 
gehouden in meerdere landen. Nederland 
organiseerde het in 2000 samen met onze 
zuiderburen.	De	finale	in	dat	jaar	vond	plaats	
in De Kuip: Frankrijk – Italië. U weet wel. Die 
memorabele	 finale	 waarin	 Italië	 Europees	
kampioen leek te gaan worden. Het kon niet 
meer misgaan. Tot de gelijkmaker in de 94e 
minuut. In de verlenging maakte Trezeguet 
vervolgens voor Frankrijk de Golden Goal, 
want zo werkte het toendertijd. 

Na ons volgde Oostenrijk & Zwitserland in 
2008 en Polen & Oekraïne in 2012. Maar het 
organiseren van een EK is geen garantie 
tot succes. Sterker nog, zowel België, 
Oostenrijk, Zwitserland, Polen, Oekraïne 
kwamen de poulefase niet door in het jaar 
dat zij het toernooi organiseerden.

EK 2021: onze poule, 
feiten en weetjes
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De landen die de poulefase het vaakste 
doorkomen zijn (West)Duitsland en 
Portugal, beiden 7 keer. Portugal heeft 
zelfs altijd groepsfase overleefd. Voor 
komend EK is de ploeg van Ronaldo terecht 
gekomen in de ‘poule des doods’. Groep 
F bestaat uit de landen Portugal, Frankrijk 
en	 Duitsland.	 Heerlijke	 affiches	 voor	 de	
neutrale kijker. Hongarije zit trouwens ook 
nog in deze poule, maar het is niet geheel 
uitgesloten dat President Orbán zich 
preventief terugtrekt bij het zien van de 
poule. Een EK van een ‘gezamenlijk Europa’ 
is sowieso niet helemaal zijn ding.

De poule van Oranje
Nu we het toch hebben over de 
groepsindeling hebben. Eens kijken 
waar het Nederlands Elftal in terecht is 
gekomen. Even het geheugen opfrissen. 
Zeker ook voor Mark Rutte. Zou toch lullig 
zijn als hij komende zomer geen actieve 
herinneringen blijkt te hebben aan de 
groepsindeling	van	ons	Oranje.	We	treffen	
in de groepsfase Oekraïne, Oostenrijk en 
Noord-Macedonië. (Zuid is helaas niet 
geplaatst). 

Te beginnen bij Oekraïne (13 juni, 21:00). 
Het land deed twee keer mee aan een EK 
en won slechts één keer. Het Nederlands 
Elftal speelde pas twee keer tegen 
Oekraïne. Beide keren vriendschappelijk. 
De uitslagen: 3-0 (2008) en 1-1 (2010). De 
wedstrijd in augustus 2010 telt eigenlijk 
niet eens mee want toen waren we het 
nationale trauma nog aan het verwerken. 
Dat zijn we nog steeds trouwens… 
Verdomme, Casillas…

De hoogtijdagen van het Oostenrijkse (17 
juni, 21:00) voetbal liggen ver achter ons. 
Vooral in de vorige eeuw presteerde de 
jodelaars zo nu en dan niet onverdienstelijk. 
Met als hoogtepunt de derde plaats op het 
WK van 1954. Maar van die hoogtijdagen 
van dat ‘Wunderteam’ is weinig meer over. 
Het WK is al járen niet meer in zicht. Voor de 
kwalificatie	voor	het	WK	in	Qatar	staat	de	
ploeg op dit moment op een vierde plaats, 
nét boven Faeröer (± 51.000 inwoners). 

De EK geschiedenis is niet veel beter. Pas in 
2008	kwalificeerde	de	ploeg	zich	voor	het	
eerst.	 Ofja,	 kwalificeren…	 Het	 verhaal	 is	
een beetje hetzelfde als wij dit jaar hadden 
met het songfestival: je mag meedoen 
omdat het plaatsvindt in je land, maar 
eigenlijk…	 Ahfijn.	 Het	 resultaat	 in	 2008:	
één goal. Een penalty in de 93e minuut. Het 
enige	 jaar	 dat	 ze	 zich	 écht	 kwalificeerde	
was 2016. Onze Wienerschnitzels werd ook 
dit keer roemloos uitgeschakeld en haalden 
slechts 1 punt. Hoewel, roemloos. Het ene 
punt werd gepakt in een 0-0 gelijkspel 
tegen Portugal. Dit lag mooi in de lijn met 
de prestaties van Portugal dat jaar. Het 
werd Europees Kampioen door zes (!) keer 
gelijk te spelen in reguliere speeltijd. 

De laatste dan: Noord-Macedonië (21 juni, 
18:00). Het land dat in 2019 haar naam 
veranderde omdat een paar Grieken boos 
waren dat er in hun land een provincie 
hetzelfde heette. Toen de situatie 
escaleerde en ze met borden gingen gooien, 
ging Macedonië overstag. Over de EK-
ervaring van Noord-Macedonië kunnen we 
net zo kort zijn als over het aantal meiden 
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dat de gemiddelde jongen dit jaar tijdens een 
avondje stappen heeft weten te versieren: 
geen. Het debuteert – samen met Finland 
– op komend EK. Een tijdje terug verloor 
de	 ploeg	 met	 1-4	 thuis	 van	 *tromgeroffel*	
Oostenrijk! De enige goal voor de thuisploeg 
werd gemaakt door Hinteregger. Ja, dat is 
inderdaad een Oostenrijker. Niet veel soeps 
zou je zeggen. Tot buurman maar bovenal 
gewaardeerd mederedactielid ‘De Strateeg’ 
mij attendeerde op een opvallende wending. 
Noord-Macedonië won zeer recent met 1-2 
van Duitsland in de strijd om WK-tickets. 
Zouden onze Oranje Leeuwen dan toch op 
moeten passen voor ‘De Rode Leeuwen’? 
Maken wij komende zomer kennis met een 
nieuwe grootmacht in het Europese voetbal? 
Wie weet.

Genieten nu het kan
Zoals ik al zei hebben we als Nederland 
zijnde geen wereldteam. Wel individuele 
klasse, maar geen team. Het gemis van Van 
Dijk maakt het niet eenvoudiger. Maar met 
deze poule-indeling moet de knock-out fase 
eigenlijk een zekerheidje zijn. En wie weet 
waar het gaat eindigen? In 2014 hadden we 
er ook weinig vertrouwen in, weet u nog. 
Toen schopte we het uiteindelijk tot de halve 
finale.	 Bij	 de	 penalty’s	 trok	 Argentinië	 aan	
het langste eind. Ach, we weten niet hoe het 
gaat lopen. Maar laten we er in ieder geval 
van genieten. Pak dat biertje erbij. Want voor 
je het weet duurt het járen voordat we weer 
meedoen aan een eindtoernooi.
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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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SAY NO TO RACISM, zo luidt het credo 
van	 de	 voetbalmaffia	 dat	 zichtbaar	 is	 bij	
bijna iedere wedstrijd in het professionele 
voetbal. Denk bijvoorbeeld aan de 
aanvoerdersband die de spelers dragen, 
de borden naast het veld of de talloze 
reclame spotjes waarmee je zowat dood 
gebombardeerd wordt. En iedere keer 
weer	 lijken	 de	 desbetreffende	 voetbal	
organisaties er zelf geen gehoor aan te 
geven. Al een decennium lang worden 
diezelfde woorden aan ons voorgeschoteld, 
echter wanneer er een aardig zakcentje 
te verdienen valt lijken deze woorden in 
dezelfde categorie als het koningshuis te 
vallen. Aanwezig maar daar is ook alles mee 
gezegd. Hoe kun je het namelijk in je hoofd 
halen om dit je credo te maken en jezelf 
actief maken voor geslachtsgelijkheid om 
vervolgens	 landen	zoals	Qatar	en	Rusland	
de kans geven om het WK te organiseren. 
Landen waar het anno 2021 nog steeds 
verboden is om homo te zijn en moderne 
slavernij nog aan de orde van de dag is. 
Waar de vrouwenrechten vergelijkbaar 
zijn met die van Nederland zo’n 100 jaar 
geleden. Hypocrisie, huichelarij, schijnheilig 
allen termen die van toepassing zijn in de 
voetbalwereld.

Hypocrisie is veel voorkomend in het 
hedendaagse voetbal en is niet alleen bij 
de absolute top van het voetbal aanwezig. 
Zo zouden de KNVB en Oranje zelf 
bijvoorbeeld afstand kunnen nemen van 
enige betrokkenheid met zulke landen. 
Maar uiteindelijk zwichten ook zij voor de 
commerciële belangen.  Zo ook onze eigen 
Bondscoach De Boer die weinig inziet in 
een boycot en wil tijdens het spelen van het 
WK de kwestie onder aandacht brengen: 
“Als we daar naartoe gaan, proberen we 
dat onder de aandacht te brengen”. Wat 
natuurlijk een kul statement is. 

Ze kijken allemaal weg van wat er 
daadwerkelijk gebeurt en willen ter plekke 
een ‘statement’ maken. Een statement 
waar de oliesjeiks van zullen huiveren. Wat 
in werkelijkheid niet meer dan opgehaalde 

Hypokritiek
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schouders zullen zijn. Het beste statement 
zou gewoon zijn door simpelweg niet op te 
komen dagen en daarmee te laten zien dat 
je bepaalde waarden en normen hoog in het 
vaandel hebt staan. Een aanvoerdersband 
gaan dragen met ‘say no to racism‘ of iets 
soortgelijks? Geen sjeik die zich daar iets 
van aantrekt.

Vervolgens heb je nog de fans, die spelers 
bekritiseren voor hun loyaliteit door een 
keuze te maken om voor een betere club 
te gaan spelen, maar vervolgens diezelfde 
speler door het slijk te halen wanneer ze 
in een mindere vorm zitten. De coaches 
die klagen over schwalbes en gedrag van 
bepaalde spelers maar er vervolgens in het 
eigen team niks meedoen. Desalniettemin 
is hypocrisie een veel voorkomend verwijt 
ook buiten het voetbal. Voorstanders 
van minder dierenleed die bekritiseert 
worden wanneer ze een stukje vlees 
eten of feministen die niets zeggen over 
vrouwenbesnijdenis in Iran. Waarom 
protesteerde de Black Lives Matter 
beweging wel na de dood van George Floyd 
en niet toen de Franse leraar Samuel Paty 
was onthoofd? Allen voorbeelden van wat 
mensen als hypocriet gedrag kunnen zien. 
Het verwijt van hypocrisie is een wapen 
voor conservatieven. Als dit anders moet, 
waarom dan niet dat?

In sommige gevallen is hypocriet gedrag iets 
wat niet door de beugel kan zoals het WK 
in	Qatar.	Echter	is	het	in	veel	gevallen	ook	
iets goeds, als je namelijk nooit probeert 
om iets aan te kaarten of te veranderen zal 
het ook niet gebeuren. Als je verandering 

wil wordt er bijna van je geëist dit tot in de 
puurste vorm te volbrengen, wat niet nodig 
is. Door persoonlijk kleine veranderingen 
te maken kan dit al een grote impact 
hebben en daar hoef je geen purist voor 
te zijn. Als iedereen bang is om hypocriet 
te zijn, verandert er niets. Er is namelijk in 
de voetbalwereld alleen al veel veranderd 
ondanks de vele hypocrieten, al zij het met 
kleine stappen in de goede richting met zo 
nu	en	dan	een	flinke	tegenslag!	

Olie
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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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TIPS VAN DE KENNERS

Een voorspelling Ruud tja, dat hadden 
we er boven verwachting goed 
afgebracht toen ja, haha. Jaap en Hans 
vonden onze voorspellingen typisch 
een “vrouwenvoorspelling”. Toegeven, 
opvallend veel dames stonden inderdaad 
bovenin op een gegeven moment 
Al vergaarde Ted Blox tijdens de 
poulewedstrijden erg veel punten en werd 
Teun v.d. Heijden 3e...

Dames, laat je niet afschrikken door de 
wat meer ontwikkelde kijk op voetbal van 
onze mannelijke huisgenoten. (Voor die 
ontwikkeling leveren ze overigens op ander 
vlak wat in) Wellicht kun je voor één keer 
even in je vuistje lachen, al zal het volgens 
hen uiteraard altijd geluk en toeval blijven. 

Winnen kost overigens meer dan het 
oplevert. Na het uitzwaaien van de delegatie  

zwaar na middernacht, (waaronder Ruud 
uiteraard) moesten ze eraan herinnert 
worden dat er nog een prijsje overhandigd 
moest worden…

Leuk om het EK te volgen, zeker wanneer 
je gepould hebt, dan is het kijken naar de 
wedstrijden of het horen van de uitslagen 
net wat interessanter. Dus, Ellie Swaans, 
Hannie van Rooy, Michelle Maas, Lieke 
Sterken, enz enz, kom op, we gaan voor 
wederom minimaal 1 dame in de top 3!!!

De uitgebreide voorspelling houden we 
uiteraard voor onszelf al denken we dat 
Noord Macedonië en Hongarije wel hoge 
ogen gaan gooien!

Succes allen.

Naam: Eef van Diessen Ien van Diessen
Eregallerij: 2e Poule WK 2014 1e Poule WK 2014
Europees kampioen: Duitsland België
Aantal doelpunten: 114 111

Outsider: Wales Kroatië

De verrassing: Polen Engeland

De tegenvaller: Italië Duitsland
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Sponsor in ‘t licht

Hallo, ik ben José de Koning en samen 
met Erik zijn wij de uitbaters van staminee 
d’n Eigenwijze. Deze is gelegen in de 
voormalige varkens- en jongveestal aan de 
Keijenhurkseweg 1. 

Nadat wij in 2000 hadden besloten te 
stoppen met ons melkveebedrijf was 
deze in der loop der jaren nogal in verval 
geraakt. De kosten voor herinvesteringen 
waren behoorlijk en de druk van de 
natuurontwikkeling hijgde in onze nek. 
Maar goed…wat dan? Toen kwam Erik 
met het idee om deze stal toch te gaan 
renoveren en ik wilde er wel n kleine B&B 
in beginnen. Aangezien er in het bovenste 
gedeelte van het gebouw twee kamers 
gemaakt zouden worden, ontstond er 
beneden een grote aparte ruimte. Toen 
begonnen onze radartjes te draaien. Wij 
wisten dat de mensen die in de buurt gaan 
wandelen	 of	 fietsen	 n	 terrasje	 misten	
om ergens n bakje te doen en dat wij een 
mooie locatie hebben te bieden om (onder 
normale omstandigheden) een feestje te 

kunnen vieren. Dus 1 en 1 is 2 zijn wij naar 
de gemeente gestapt voor een vergunning.

Dat dit een lange weg is, is de gemiddelde 
Nederlander wel bekend. Gelukkig 
kregen wij toch tot zekere hoogte de 
nodige medewerking. Sinds vorig jaar 
maart hebben wij dus op vrijdag en in 
het weekend een kleine lunchroom en 
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boerenterras. Van de hooiberg willen wij 
naast een dakterras ook voorzien van een 
ruimte waar vergaderingen of workshops 
gehouden kunnen worden. Gezien de 
ligging (wij zitten op loopafstand van de 
Landschotse Heide en de Dal van de kleine 
Beerze) zijn wij het meest gericht op de 
oudere generatie die in deze omgeving een 
wandel-	of	fietstocht	houden;	de	reuring	is	
hier ver te zoeken.

Maar waarom de naam: d’n Eigenwijze?
Volgens mij is het een eigenschap die 
iedereen min of meer in zich heeft, maar 

heeft ook betrekking op onze manier van 
hoe wij de verbouwing en bestemming 
hebben aangepakt. En ja; ons pap had wel 
de naam dat hij gruwelijk eigenwijs was, dus 
houden we hem op deze manier een beetje 
in ere.

Ben je op onze openingsdagen dus een 
keer in de buurt? Kom dan maar eens aan 
voor	een	kopje	koffie	of	een	lekker	speciaal	
biertje

www.deneigenwijze.nl
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Het Fritz Korbach effect

In 2011 overleed Fritz Korbach. Voor de 
meeste vooral jongere lezers is dit een 
onbekende naam, laat staan zijn impact 
op de voetbalgeschiedenis en dan speciaal 
op het trainersgilde. Voor de ouderen en 
oudere jeugd was Fritz daarentegen een 
zeer	bekend	en	markant	figuur.	Niet	alleen	
vanwege zijn uiterlijk; altijd met blote 
voeten in de schoenen, sigaar in het hoofd, 
brilletje op de neus, of zonnebril in het haar, 
of	beide,	maar	 vooral	 vanwege	zijn	effect	
als interim trainer in het Betaalde Voetbal. 
Zo kleurrijk als hem vond je ze niet snel. 

Fritz is beroemd geworden vanwege het 
‘Korbach	 effect’.	 Dit	 effect	 bestond	 eruit	
dat hij trainer werd van een club, die het 
moeilijk had. Snel na zijn aantreden kwam 
er meestal een ommekeer en wist hij met 
het team successen te behalen. Zo is Fritz 
5 keer met een club gepromoveerd naar de 
eredivisie. Dat is geen toeval meer, reden 
genoeg om eens te analyseren hoe hij dit 
klaarspeelde. Literair onderzoek leert, 
dat hier zes wetmatigheden een rol in 
speelden:

1. De eerste wet van Fritz. Begin 
vanuit een underdogpositie. Wordt het 
niks dan is dat normaal, het was immers 
bij voorbaat al een kansloze onderneming. 
Wordt het wel wat is eeuwige roem je deel. 
Fritz koos zorgvuldig een high risk high 
reward omgeving uit.

2. De tweede wet van Fritz. Speel je rol 
overtuigend. Fritz was het geïdealiseerde 
oermodel van een voetbaltrainer, met 
de uitstraling, de one liners, de rauwe 
voetbalhumor,	 de	 flamboyante	 levensstijl.	
Fritz was de rol die hij speelde en dat had 
een soort uitstraling waar voetballers en 
fans graag in mee gingen. 

3. De derde wet van Fritz. Richt 
je aandacht op het proces, niet op de 
uitkomst. Bij Fritz stond het plezier, de 
sfeer,	 het	 biertje	 na	 afloop	 en	 vooral	 de	
humor centraal. Over een voorzitter van 
een voetbalclub: ‘Die man is zo zuinig, die 
huilt met één oog’. Dat werkt aanstekelijk, 
er	 ontstaat	 zoals	 dat	 zo	 mooi	 heet	 flow,	
en dan is het resultaat een gevolg van het 
proces.
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4. De vierde wet van Fritz. Niet bang 
zijn om te falen. De vierde wet volgt uit de 
derde wet. Fritz hield van bluf. Ooit kwam 
hij bij een moeilijke uitwedstrijd expres 
bijna	 te	 laat.	 Het	 effect	 was	 verwarring	
bij de tegenstander en een psychologisch 
voordeel bij het team van Fritz, dat binnen 
tien minuten dan ook met 2-0 voorstond. 
Fritz	 was	 tegendraads	 en	 ging	 conflicten	
niet uit de weg. Soms pakte bluf en 
provocatie goed uit, soms niet, maar daar 
lag hij niet wakker van.

5. De vijfde wet van Fritz. Je vak 
beheersen. Fritz was wel degelijk een 
kundige voetbaltrainer. Hij had CIOS gedaan 
en wist tussen de feesten en partijen door 
echt heel goed wat hij deed. Hij zei ook veel 
zinnige dingen waar je wat van kan leren. 
Zeker ook buiten het voetbal.

6. De zesde wet van Fritz. Doseren. 
Wel een underdogpositie kiezen, maar 
niet kansloos zijn. Wel overtuigend je rol 
spelen, maar geen karikatuur worden. Wel 
feest maar geen orgie. Wel bluf maar geen 
roekeloosheid. Wel vakmanschap maar 
niet dogmatisch.

Jammer dat de zesde wet bij Fritz zelf na 
verloop van tijd onderbelicht raakte. Bij de 
eerste vijf wetten heeft hij laten zien hoe 
het moet en bij de zesde wet ook hoe het 
niet moet, doordat overmatig drankgebruik 
hem parten ging spelen.

Bovengenoemd	 uitgelegd	 effect	 is	 in	 de	
historie vooral in het betaalde voetbal 
veelvuldig toegepast. De mislukkingen 
zijn echter talrijker, dan de successen, zo 
ook dit jaar. Bij ADO Den Haag pakt de 
trainerswissel van Rajkovic naar Brood 
dramatisch uit en bij Willem 2 is het lastig 
te zeggen of onze babbelzieke Joegoslaaf 
Petrovic het nu beter doet dan de aimabele 
Koster, die vorig seizoen zelfs Europees 
voetbal haalde. 

Bij FC Emmen hebben ze ervoor gekozen 
om de trainer te laten zitten in de persoon 
van Lukkien. Dit pleit voor de leiding van 
Emmen. Lukkien is verantwoordelijk voor 
de 7 of 8 punten na 22 wedstrijden, dus 
hem	 slachtofferen	 lag	 voor	 de	 hand.	 De	
afkoopsom	zou	dan	bestaan	uit	meerdere	
pretpakketten van hun sponsor Easytoys 
denk ik. Maar nu blijkt, dat vertrouwen 
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houden in de trainer ook kan leiden tot een 
ommekeer. Vooraf is dit lastig te zeggen, 
waarbij met name het oprechte vertrouwen 
van de spelersgroep in de trainer en zeker 
ook de kwaliteit van de groep bepalend 
zijn in mijn ogen. Een olifant leer je ook 
niet voetballen namelijk. En naar nu blijkt, 
pakt dit tot heden goed uit. De eerste 
overwinning	was	als	een	soort	ketchupfles;	
als de eerste overwinning en driepunter er 
is, stromen de rest van de punten binnen, 
met een onmogelijk geachte handhaving 
binnen handbereik.

Ik heb in m’n voetbalcarrière één keer 
een trainer voortijdig zien vertrekken en 
wel bij onze buurvereniging VV DEES in 
de persoon van Trevor Pattenden. Hier ga 
ik niet te veel over uitweiden, maar deze 
zeer geschikte man, was impulsief en heel 
direct in zijn communicatie wat zijn kracht 
en zwakte tegelijk was en dat leidde na 
een eclatante 2-8 nederlaag bij SVSOS tot 
een direct vertrek. We gingen verder met 

een intern interim duo, maar of dat nu tot 
meer punten leidde waag ik te betwijfelen. 
Maar ook hier geldt, dat je makkelijker 
een trainer kunt laten vertrekken, dan 
een hele spelersgroep, waarbij in het 
amateurvoetbal het al moeilijk genoeg is 
om een hele selectie bij elkaar te krijgen, 
laat staan te vernieuwen.

Je hebt ook trainers, die willen, dat ze 
worden weggestuurd zo lijkt het. Het 
beste voorbeeld is Mourinho, die bij z’n 
ontslagen inmiddels bijna 100 miljoen heeft 
meegekregen. Zelf kun je hem, dat niet 
kwalijk nemen, maar de clubs zijn wat dat 
betreft hardleers met hun beleid te enten 
op de korte termijn, zowel bij succes als 
mislukking. De druk van het presteren op 
de korte termijn wint het nagenoeg altijd. 
Gelukkig is onze eigen vereniging een 
nette vereniging en naar mijn weten is 
er nooit een trainer voortijdig de laan uit 
gestuurd, waarbij ik niet de hele historie 
ken overigens. En indien mogelijk laten we 
dit zo houden. En als ik er naast zit, vergeef 
me…

De Strateeg



29

‘ t  Loeierke

TIPS VAN DE KENNERS

Voor mij is Frankrijk de grote favoriet, 
onder ander vanwege de aanwezigheid  
van Mbappé en Griezmann en vele 
andere toppers die wekelijks in een sterke 
competitie spelen. Mbappé zie ik ook als 
de topscorer van het EK. België zie ik als 
outsider, omdat zij over een enorm sterke 
selectie beschikken, maar vlak ook Italië, 
Spanje en Nederland niet uit. En de Duitsters 
doen het ook altijd goed op een EK. Het 
gaat ongetwijfeld een spannend toernooi 
worden, waarbij na de poulewedstrijden 
veel teams aan elkaar gewaagd zullen zijn.
 
Ik verwacht dat Nederland wel eerste zal 
worden in de poule, en ook de achtste 
finales	 zal	 doorkomen	 om	 vervolgens	 in	
de	 kwartfinale	 uitgeschakeld	 te	 worden.	
Althans dat is mijn voorspelling… Laten we 
hopen dat ik het mis heb!

Tenslotte wens ik iedereen die meedoet 
aan deze EK-poule veel succes! 

Mooi initiatief van V.V. Vessem!

Naam: Richard van de Kerkhof
Eregallerij: Nieuwe trainer Vessem 1
Europees kampioen: Frankrijk
Aantal doelpunten: 132

Outsider: België

De verrassing: Kroatië

De tegenvaller: Schotland
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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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Ode aan ... een biertje!

Met m’n voetbalschoenen in de hand stap ik 
wekelijks sportpark De Lille op om bezig te 
blijven met voetballen. Tegenwoordig doe 
ik dat als assistent-trainer om m’n mede 
teamgenoten onder 27 wat ervaring bij te 
brengen. Vrije trap binnen janken, balletje in 
de	kruising,	hier	en	daar	een	panna.	Afijn,	je	
kent het vast wel. Tot mijn verbazing komt 
maar een klein deel van de selectie trainen, 
terwijl ik denk dat ze eerder genoemde 
toch ook nog niet beheersen. Bij aankomst 
zie ik dat een groepje assistent-trainers van 
de lagere elftallen ook fanatiek bezig zijn 
met	één	of	2	spelers.	Niets	is	fijner	dan	weer	
lekker met je team te trainen en bezig te zijn 
met	 voetballen.	 Nou	 ja,	 niets…Na	 afloop	
van de training op zondag staat hij al toe 
te kijken vanaf de zijkant. Ik heb ook zo’n 
donkergeel vermoeden dat de helft van de 
aanwezigen met name voor hem naar de 
training komen. Even snel de oefeningen 
afwerken en dan het eindspel spelen waar 
hij zijn origine vindt. Ping, klang, poef, klinkt 
het vervolgens; latje trappen! Uiteindelijk 
blijven er nog twee gelukkigen over na het 
latje trappen om hem mee te nemen de 
week erop; een kratje bier.

Waarom een ode aan een biertje? Dat lijkt 
erg afgezaagd, maar niets is minder waar. 
Het symboliseert zoveel meer! Het gaat om 
het bespreken van de levensvreugde met 
elkaar. Het tonen van interesse in het wel 
en wee van de ander. Je hart luchten als 
je tegen je wil in met je schoonfamilie een 
week naar een vakantiehuisje genaamd 
‘Dirk’ moet. Even weer fantaseren over hoe 
mooi de zondag had kunnen zijn. Eindelijk 
weer die carnavalshitjes van DJ Swinkeltje 
door de speakers. Het bespreken van 
het vrijwel zekere kampioenschap als de 
competitie wel doorgang had gevonden. 
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Het	bouwen	van	een	piramide	van	flesjes.	
Of gewoon simpelweg op 1,5 meter naast 
elkaar zitten in stilte en even genieten van 
die eerste slokken na een enerverende 
training met een zonnetje op het gezicht…
heerlijk!

En dat niet alleen, zou het dan nu toch 
gaan lukken om wel punten uit te delen 
in ’t Loeierke? Met de langzame opening 
van de maatschappij, merk je ook dat de 
stommiteiten langzaamaan weer toe gaan 
nemen. Er worden weer verhalen verteld, 
men maakt weer eens iets mee. En niet 
geheel toevallig is het overgrote deel 
hiervan ook toe te rekenen aan hem. Het 
overmatige gebruik door hem iets te veel 
in de hand te hebben, zorgt voor de mooie 
verhalen. Stel je voor wat voor verhalen 

er komen als alles weer mag? Samen 
proosten met de jeugd in het team, net 18 
of 19 geworden, nooit op stap geweest. 
Misschien dat ik in de eerste maanden 
ook maar als assistent-trainer mee op stap 
moet gaan…

Hij zorgt ervoor dat er mooi herinnering en 
verhalen gemaakt worden, voor zover je er 
daarna nog iets vanaf weet. Hij zorgt voor 
verbroedering in het team, met supporters 
en de club. Het is als een goede specie 
die de muur overeind moet houden, een 
stoel die ervoor zorgt dat je aan tafel kan 
zitten, als een vuist op deze vuist, als een 
ketting	van	een	fiets,	als	een	boot	zonder	
roer. Zonder vaart niemand wel, en zeker 
de club en het clubblad niet. De volgende 
uitspraak neigt wellicht naar alcoholisme, 
maar niets is minder waar; bedankt biertje, 
en hopelijk kunnen we volgend seizoen 
met elkaar proosten en mooie verhalen 
en herinneringen maken. Tot die tijd, blijf 
gezond!

Groet, 
Pegel
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Penaltybokaal

Op vrijdag 23 april jongslede waren de jaarlijks voorronde van ons welbekende Penalty 
bokaal. 

Hieronder een overzicht van de winnaars per team in de voorronde. Deze spelers gaan in 
de	finale	strijden	voor	de	1e	plaats.	Normaal	is	de	finale	altijd	met	het	Pinkstertoernooi.	
Voor	zover	nu	bekend	zal	de	finale	gehouden	worden	tijdens	het	Hemelvaart	toernooi	van	
VV. DEES, wat gehouden wordt op 3 en 4 juli. Dit is nog onder voorbehoud in verband met 
de belemmeringen die Corona ons brengt. 

O6: Thijs Blox
O7-1: Pepijn de Kok
O7-2: Siem van Hoof
O8-1: Dex van Helvoort
O8-2: Senn Eltink
O9-1: Wess Liebregts
O9-2: Mads Baak
O9-3: Ravi van Herk
O10-1: Gus Schenning

O11-1: Rijk van Loon
O11-2: Raf van Roij
O13-1: Jari Liebregts
O13-2: Leon Verrijt
O15-1: Luuk Adriaans
O15-2: Tim van Vugt
O17: Freek van Bussel
O19: Niet deelgenomen
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TIPS VAN DE KENNERS

Mij is gevraagd om een voorspelling te doen 
over het komende EK-voetbal. Dit omdat 
ik volgens de hoofdredacteur altijd hoog 
scoor in de diverse EK- en WK-poules van ‘t 
Loeierke. Ik weet niet waar hij deze wijsheid 
vandaan haalt maar volgens mij heb ik 
hierin nog nooit een platte prijs gewonnen 
(in ieder geval nooit ontvangen). Het 
interlandvoetbal volg ik niet op de voet dus 
ik weet ook niet of het wel verstandig is om 
op mijn voorspelling te vertrouwen (en dat 
zeg ik zeker niet om mijn eigen kansen te 
verspelen). Ik concentreer me meer op het 
Nederlandse clubvoetbal en de plaatselijke 
voetbaltrots waar ik meer kijk op heb (kijk 
maar naar de kampioen van het afgelopen 
seizoen en enkele seizoenen geleden heb ik 
ook de Vessem 1 poule weten te winnen).
 
Voor mij zijn onze zuiderburen de absolute 
favoriet voor de Europese titel. Het is voor 
de huidige selectie van België volgens 

mij bijna de laatste kans om nu echt eens 
een hoofdprijs te pakken. Bovendien 
beschikken zij ook over één van de beste 
spitsen van Europa, Romelu Lukaku, die 
volgens mij ook de topscorer van het 
toernooi gaat worden. Verder behoren 
volgens mij ook Frankrijk, Italië en Spanje 
tot de kanshebbers. Alhoewel ook 
Duitsland er bijna altijd wel staat op de 
grote toernooien schaar ik hen niet tot de 
favorieten. Voor Nederland valt het doek 
denk	ik	in	de	kwartfinale.
 
Ik wil iedereen adviseren om met de EK-
poule mee te doen. Een leuk initiatief in 
deze voor velen voetballoze periode. En 
door mee te spelen, ga je ook anders (met 
meer spanning) naar de wedstrijden kijken.

Naam: Arie Schriders
Eregallerij: Winnaar Vessem 1 poule
Europees kampioen: België
Aantal doelpunten: 123

Outsider: Kroatië

De verrassing: Zwitserland

De tegenvaller: Engeland
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TIPS VAN DE KENNERS

De goudvissen staan alweer enkele dagen 
in de Dreft, zodat ze mooi oranje glimmen 
op het moment dat het Nederlands elftal 
aftrapt voor de eerste wedstrijd tegen 
Oekraïne. De Oranjekoorts moet nog een 
beetje stijgen. De lege tribunes van de 
afgelopen tijd en het feit dat het toernooi 
niet in één land worden gespeeld zijn daar 
schuldig aan.

Een voorspelling vul ik nooit te chauvinistisch 
in, vaak omdat het niet realistisch is en 
mede voorspellers dit vaak wel doen. 
Deze zomer zou ik niet teveel inzetten op 
Argentinië en Brazilië, aangezien het een 
EK betreft. De laatste EK’s en WK’s zijn van 
lager niveau, omdat er steeds meer landen 
mee mogen doen, die niet zo goed kunnen 
voetballen	 maar	 uiterst	 fit	 en	 tactisch	
gedisciplineerd zijn. Daardoor kan een 

IJsland, Wales of Noord-Ierland best eens 
ver komen als ze tegenover uitgebluste 
spelers van toplanden komen te spelen. 
Een toernooi winnen is weer van een 
andere orde, daarvoor moet je in mijn ogen 
toch bij de gevestigde namen zijn. 

De bookmakers schatten de kansen voor 
Engeland en België het hoogst in. De 
uitvinders van het voetbal vallen vaak tegen 
door hun tactische domheid en ondanks de 
vele buitenlandse trainers in de Premier 
League kunnen ze slechts 4-4-2 zonder plan 
B uitvoeren. Voor velen misschien favoriet 
vanwege het feit dat ze eerste op de FIFA 
wereldranglijst staan, maar voor mij niet 
meer dan een outsider is België, waar de 
topgeneratie op zijn eind loopt, en moet 
hopen op bevliegingen van De Bruyne 
en Lukaku. Overige kanshebbers zijn de 

Naam: Geert van Aaken
Eregallerij: Winnaar WK 2006 poule, 

gouden en bronzen me-
daille Vessem 1 poule

Europees kampioen: Frankrijk
Aantal doelpunten: 118

Outsider: Italië

De verrassing: Kroatië

De tegenvaller: Portugal



37

‘ t  Loeierke

technisch vaardige Spanjaarden, nooit 
opgevende Duitsers, de sluwe Italianen, 
geslepen Portugezen en als alles meezit 
misschien Nederland, al denk ik dat we op 
het WK 2022 hogere ogen kunnen gooien 
als de jonge spelers net wat meer ervaring 
in de benen hebben. 

Ik zet mijn geld op Frankrijk, een team 
met weinig franje, maar door de atletische 
spelers achterin en op het middenveld en 
de topspitsen Mbappe, Griezmann en de 
in genade aangenomen Benzema altijd in 
staat om een wedstrijd te controleren en 

te scoren. Bovendien hebben ze ervaring 
met het winnen van grote toernooien.

Na het optreden op het afgelopen WK zal 
een goed presterend Kroatie misschien 
geen echte verrassing zijn, maar de tv 
aanzetten voor de twee oudgediende 
klasbakken Rakitic en Modric kan geen 
kwaad. Van Portugal is het maar de vraag 
of ze de poulfase overleven, waar ze denk 
ik tekort gaan komen tegen Duitsland en 
Frankrijk en dan is het maar afwachten of 
ze bij de beste nummers 3 zitten.
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8 punten - Frans van Diessen
Kreeg onlangs telefonisch een prachtige aanbieding om het aankomende jaar bij v.v. Acht 
te gaan voetballen. Oké, het niveau is dan vergelijkbaar met dat van Vessem maar toch, 
het is wel een eer dat ze aan je denken. Uiteindelijk is de deal toch afgeketst. De ‘beller uit 
Acht’ bleek niemand minder te zijn dan de nieuwe trainer van ‘t eerste van Vessem.

6 punten - Niek van Rooij
Als echte mandekker zit Niek, zoals het hoort, kort op zijn man. Tijdens een avondje 
doorhalen in café De Bubbel ging Niek met zijn vrienden een potje spijkerslaan. Niek 
keek mee over de linker schouder van Rob Couwenberg om te zien hoe hij ging slaan. 
Niet wetende dat Rob links is en met die hand dus uithaalt met de hamer. Niek heeft 
geprobeerd om de hamer terug te koppen. Echter eindigde de avond met een bezoek aan 
het	ziekenhuis	en	een	flinke	crêpe	in	zijn	kop.

10 punten - Ruud van Aaken
Vele talenten heeft Ruud. Ruud is technisch zeer 
begaafd. Maar dan achter een computer. De corona 
tijd bracht veel spaarcenten in de la, waardoor Ruud 
aan een verbouwing begon te denken. Aangezien er 
een nieuwe tegel gelegd zou worden moest er ook 
maar meteen een vloerverwarming aangelegd worden 
want het werd nooit echt heel warm in huis met die 
paar radiatoren. Het slopen van de oude vloer en het 
inplannen van de plaatselijke installatiemonteur Adrie 
Huijbers was al zo goed als geregeld. Alleen nog even 
een klein vraagje stellen aan de vorige bewoner en het 
breken kon beginnen. Het antwoord was echter anders 
dan verwacht: “Een vloerverwarming aanleggen? Die 
hebben we jaren geleden al geplaatst”.  Door na 3 jaar 
de stekker van de pomp er weer in te stoppen was deel 
één van de verbouwing klaar.
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4 punten - Willem de Koning
Maud en Willem verwachten later dit jaar een uitbreiding in huis dus werd het ook tijd 
om het huis zelf wat te gaan uitbreiden. Een stukje van de carport moest bij de keuken 
getrokken worden dus moest er buiten ook wat graafwerkzaamheden gedaan worden. 
Ondanks dat er al enige discussie was of ze niet te diep aan het graven was de uitvoerder 
ter plaatse toch overtuigend genoeg om nog een stukje door te gaan. Hierdoor weet 
Willem nu wel precies waar ergens de gasleiding loopt op het Hemelrijk.
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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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Auto- en motor
rijschool

Menno
Aalders

Tel. (0497)-591845
VESSEM
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Meidenavond bij Beerse Boys

Vrijdag 9 april krijg ik een appje van Ruud 
Verbaant met hierin een foto van de 
uitnodiging voor de meidenavond bij de 
Beerse Boys. Ruud kent veel mensen uit 
Beers en word vaker benaderd als er iets te 
doen is voor onze voetballende vrouwelijke 
pupillen. De Beerse Boys organiseren elk 
jaar onder andere een meidenavond. En 
onze meiden zijn eerder ook al door hun 
uitgenodigd om in de line-up van PSV 
vrouwen tegen de ADO Den Haag vrouwen 
mee te lopen.

Ik laat onze Merle de uitnodiging zien 
en ze is direct enthousiast. Ze weet van 
voorgaande edities dat het altijd leuk en 
goed georganiseerd is. Ook de andere 5 
meiden die bij Vessem-DEES  Jo9 teams 
voetballen dachten hier hetzelfde over, 
wat betekende dat we op vrijdag 7 mei 
geheel corona proof met 6 meiden voor 
het eerst in 2021 naar een ander sportpark 
konden. 

Direct toen we in de auto stapten waren 
de meiden de gelukkigste van de wereld, 
want eindelijk kon er weer eens ergens 
anders gevoetbald worden. En hun zijn 

uitgenodigd en de jongens uit hun teams 
niet, wat ze allemaal 1 voor 1 groot maakte. 
Toen de dames op de parkeerplaats van ‘de 
klep’ de teamgenoten van de andere auto 
troffen	moest	er	direct	een	yell	verzonnen	
worden. Op het sportpark moesten ze nog 
even wachten voordat ze het kunstgras 
veld op mochten komen. Hier worden de in 
totaal ongeveer 55 meiden toegesproken, 
en word er uitleg gegeven wat ze deze 
avond te wachten stond. Dit waren 6 
oefeningen/spellen verdeeld over het 
gehele veld.  De meiden in de leeftijd van 
8	tot	17	jaar	zijn	afkomstig	uit	de	Beerzen,	
Spoordonk en Vessem-Wintelre. Ze 
worden verdeelt in leeftijdsgroepen zodat 
ze met leeftijdgenoten de oefeningen 
kunnen doorlopen. De oefeningen waren 
divers; van latje trappen, voetbaldarts, 
dribbelen, pignonvoetbal, precisie passen 
en een partijtje. Elke groep heeft een eigen 
begeleidster die de gehele avond de groep 
bij elkaar hield en de oefeningen uitlegde 
en scores noteerde.  Tussen de oefeningen 
door was er een drinkpauze en aan het 
einde van de avond kwam mascotte Boyke 
een ijsje brengen.
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Aan de zijlijn werden alle voetbalsters  door 
een handje vol trainers en bestuursleden 
aanschouwd en Ruud en ik hoorde op 
gepaste afstand aan dat ze wel te spreken 
zijn over de prestaties van ‘onze’ meiden. 
Wij reageerde met een grote glimlach dat 
deze talentvolle meiden lekker bij Vessem-
Dees blijven voetballen.

Beerse Boys wederom bedankt voor deze 
uitnodiging en organisatie en Neel, Lian, 
Bente, Lone, Ivana en Merle bedankt dat 
Ruud en ik met jullie mee mochten als 
trainers.

Gegroet  Dirk
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Mijn overwinning van welgeteld één poule 
en dat wel bij onze voetbalvereniging geeft 
me deze eer. Deze overwinning was uniek, 
want in mijn hele carrière heb ik menig 
poule van voor naar achter doorgespit 
en bekeken wie wanneer tegen elkaar 
moest spelen in de knock out fase van het 
toernooi. Echter, na de eerste uitslagen, 
kon dit concept al bijna altijd dus de 
prullenbak in.

De winnaar staat voor velen al vast met 
Frankrijk, die met hun sterrenensemble 
zelfs twee elftallen aan favorieten op 
kunnen stellen. Maar Frankrijk zou 
Frankrijk niet zijn, als er niet weer een rel 
komt, waardoor de sterren onderling gaan 
bakkeleien. Als Didier Deschamps dit goed 
kan managen, dan zijn ze de absolute 
favoriet met sterren als Mbappé en de weer 
in genade aangenomen Benzema. Maar bij 
een kink in de kabel kan het zomaar snel 
eindigen, al verwacht ik dit niet.
Mijn toernooiwinnaar wordt België, al heb 

ik ook Portugal en Italië overwogen. De 
Belgen hebben op de achterhoede na, een 
team, dat kan wedijveren met de Fransen. 
Als de achterhoede sterk genoeg blijkt, en 
Lukaku en De Bruyne het op de heupen 
hebben, dan kunnen ze de titel pakken. En 
dat is dan meteen de verrassing, want een 
titel pakten ze nog nooit.

Ik vrees, dat voor Nederland een roemloos 
einde dreigt. De poule wordt met horten 
en stoten beslecht met niet enkel 
overwinningen en de tweede ronde is 
het exit. Het aantal echte top spelers is te 
beperkt helaas. En hier hoop ik van harte 
dat ik er grandioos naast zit..

Wat het voorspellen dit jaar extra moeilijk 
maakt, is het inschatten van de nummer 
drie per poule en welke nummer drie dan 
door gaat en in welke zijde van het schema 
terecht komt. Hierdoor kun je in de knock 
out fase al verrassende wedstrijden krijgen, 
die menig poule in de soep laat draaien.

Naam: Gijs Leermakers
Eregallerij: 1e Poule EK 2016
Europees kampioen: België
Aantal doelpunten: 127

Outsider: Portugal

De verrassing: België

De tegenvaller: Nederland
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Uitslag kerstpuzzel

Het is alweer bijna zomer maar toch moeten 
we in dit Loeierke even terugkomen op 
de kerst. In de December editie was het 
namelijk weer tijd voor de Loeierke Kerst 
Omni Puzzel waar we deze keer veel 
inzendingen voor gekregen hadden.

Het voordeel van deze editie was dat je 
niet persé alles moest maken om een kans 
te maken op mooie prijzen. Hierdoor waren 
het deze keer dus enkel dezelfde fanatieke 
puzzelaars die boven kwamen drijven maar 
hadden we zelfs 10 verschillende winnaars.

De één was de snelste met het insturen 
van de uitslag, de ander had als eerste alle 
antwoorden goed en nog een ander was 
het meest origineel.

Behalve een prijs per onderdeel was 
er ook één algehele winnaar. Dat was 
degene die de meeste onderdelen goed 
EN origineel had ingevuld. Dus niet alleen 
de voetbalvaria moest kloppen maar ook 
de kleurplaat moest netjes ingekleurd zijn 
en de kerstfoto met het Loeierke moest 
origineel zijn. Kevin van Helvoort leek er 
met deze prijs van door te gaan door de 

kleurplaat schitterend in te kleuren maar 
helaas voor hem was Jaap van Diessen 
net wat origineler met het maken van de 
kerstfoto.

Jaap, van harte gefeliciteerd met de 
hoofdprijs. Een originele v.v. Vessem Zip-
top gesponsord door Fair-Sport in Oirschot.

Nogmaals willen we alle sponsors bedanken 
die deze mooie prijzen mogelijk gemaakt 
hebben. Op de pagina hierlangs enkele 
foto’s van alle prijswinnaars en sponsors.
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Met dank aan:
- Fair-Sport Oirschot
- De Smickel
- D’n Eigewijze
- Gouden Leeuw
- Coop
- Fam. Rijkers
- Asian African Art
- Blox Pensioenen
- Verkooyen
- Super Service Henst
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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  
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Waar is Wally? Na vijf seizoenen 
nog steeds in het groen, maar 

onvindbaar in Vessem.
“Vessem loopt uit voor kampioenschap 
en promoveert naar 3e klasse.’’ Ja, dit 
hadden we allemaal erg graag willen lezen 
zo halverwege mei. Helaas gooide corona 
roet in het eten. Ook Waldo, die dit seizoen 
aan zijn laatste seizoen bij Vessem bezig is, 
had dit natuurlijk graag als kers op de taart 
gezien na zijn vijf jaar van trouwe dienst 
bij v.v. Vessem. “Door de 2 afgebroken 
seizoenen voelt het toch een beetje als 
een niet afgemaakte klus”. Waldo begint 
volgend seizoen als nieuwe hoofdtrainer 
bij v.v. De Raven. Net als v.v. Vessem 
een dorpsclub in groen en wit met vier 
senioren-teams en tevens tegenstander 
van v.v. Vessem volgend seizoen. 

Het is alweer drieënhalf jaar geleden dat we 
met ´t Loeierke voor ’t laatst een interview 
hielden met Waldo. Aangezien Waldo 
aan zijn laatste weken bezig is, was dit de 
uitgelezen mogelijkheid om nog een laatste 
interview te houden, als een soort afscheid. 
Waldo aarzelde dan ook geen moment om 
hieraan mee te werken en nam uitgebreid 
de tijd op zijn vrije zondagmiddag. Al 
kan dit ook liggen aan de sfeer in huize 
Besselaar, die door de tegenvallende 

resultaten van De Graafschap (lees het 
mislopen van promotie), wel ooit beter 
is geweest. Waldo’s vriendin is namelijk 
fanatiek	 Graafschap-fan	 en	 afkomstig	 uit	
Doetinchem, ook gaat ze nog regelmatig 
kijken als dit mogelijk is. 

Wat betreft de prestaties en voortgang 
van Vessem 1 in de afgelopen seizoenen 
is Waldo vrij duidelijk: ‘’Helaas hebben we 
het spel de afgelopen vijf jaar niet kunnen 
belonen met een prijs.’’ Waar Vessem 1 
het eerste seizoen onder Waldo erg goed 
begon, waren de resultaten de tweede 
seizoenshelft beduidend minder. Toch wist 
Vessem zich te handhaven in de 4e klasse, 
wat het eerste seizoen ook het hoofddoel 
was. Natuurlijk werd ernaar gestreefd om 
dit met mooi voetbal en strijd te kunnen 
realiseren. Vanaf het tweede seizoen was 
echter goed merkbaar dat de selectie 
volwassener was geworden, ook gaf 
Waldo de jeugd de kans. Wat resulteerde 
in succesvolle debutanten zoals Jaap, 
Chris en Marnick. Ook keerden diverse 
spelers terug naar Vessem die in de jeugd 
de omgekeerde weg bewandelden. In de 
seizoenen hierna mocht Vessem een aantal 
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keer meespelen voor promotie naar de 3e 
klasse. Twee maal haalde Vessem het tot 
de 2e ronde van promotie. Waar voormalig 
hoofdklasser Schijndel toen der tijd nog 
een maatje te groot was, verloor Vessem 
een jaar later met wat pech nipt van Wodan 
na verlenging.

‘’Afgelopen seizoen hebben ze het seizoen 
te snel stilgelegd. Het seizoen ervoor stond 
Dommelen eerste en moesten we nog 
tegen Dommelen spelen. Je weet nooit 
hoe dat afgelopen was. Zelf denk ik dat we 
dit seizoen zeker in de middenmoot van 
de 3e klasse hadden kunnen spelen. Ook 
de groep zelf denkt dat ze hiertoe in staat 
zijn.’’ Vooral met wat oudere spelers had 
Waldo afgesproken om er dit seizoen écht 
voor te gaan. Tot onze verbazing bedoelde 
Waldo hier niet spelers als Bram Dekkers 
of Erik van Riet mee. Op de vraag waartoe 
dit tweetal dan wel behoort, kon Waldo 
zelf geen antwoord geven. Wat Waldo wel 
weet is dat dit soort spelers erg belangrijk 
zijn voor het team met hun ervaring en 
mensenkennis. 

Ook hebben we met Waldo gesproken over 
Vessem 2. Als het gaat over het tweede 
denkt Waldo dat er meer in zit dan dat 
er afgelopen seizoenen is uitgekomen. 
Telkens vielen de resultaten na de 
winterstop enigszins tegen waardoor er 
nooit écht om het kampioenschap is 
meegedaan. Echter is dit volgens Waldo 
zeker niet aan Adrie Huybers te verwijten. 
Waldo is erg blij met de komst van deze 
routinier. Adrie heeft immers jarenlang 
furore gemaakt in Vessem 1 en wordt niet 

voor niks regelmatig “de blanke Lukaku” 
genoemd. “Adrie weet als geen ander hoe 
je een team moet motiveren, ook is Adrie 
voor mij een echt klankbord geweest de 
afgelopen seizoenen, ik heb veel van Adrie 
kunnen leren’’, besluit Waldo.

Vanaf het begin is Waldo bij Vessem altijd 
erg goed behandeld. ‘’Er werd alles aan 
gedaan om het mij naar mijn zin te maken, 
wat ook zeker is gelukt.’’ In zijn tijd bij 
Pusphaira kwam Waldo al in aanraking met 
v.v. Vessem. ‘’Wat me opviel als we tegen 
Vessem speelden, is de warmte waarmee ik 
ontvangen werd. In het kleine bruine hok 
wat toen nog de bestuurskamer was, werd 
ik vriendelijk ontvangen. Ook was iedereen 
erg geïnteresseerd in mij als trainer en in de 
club Pusphaira.‘’

Vanaf het begin bij v.v. Vessem had Waldo 
een goede klik met Hans van Diessen. 
Regelmatig werd zijn bus dan ook bij Hans 
van Diessen op de oprit gespot als de selectie 
een uitstapje had. Ook met Frans Maas 
heeft Waldo een goede klik. Regelmatig 
vonden er dan ook vergadersessies plaats 
waarin van alles besproken werd. Hiermee 
is ook de vraag beantwoord wat Waldo 
het meest gaat missen aan v.v. Vessem. 
‘’ Wat ik ga missen, en ook afgelopen tijd 
écht gemist heb, is de gezelligheid in de 
kantine en de contacten met het publiek.’’ 
Voor Waldo is het dan ook een raar seizoen 
geweest, het is daarom misschien ook wel 
een apart gevoel om de club nu te verlaten. 
Ook in de rest van de competitie zijn er erg 
weinig trainerswisselingen geweest. 
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Zelf heeft Waldo bij twee andere clubs 
gesolliciteerd, ook bij clubs die dichter 
bij zijn woonplaats Deurne liggen. Toch 
heeft Waldo wederom voor een club 
uit de Kempen gekozen. “Het is toch 
de gemoedelijkheid die een club uit De 
Kempen aantrekkelijk maakt. Ook komt er 
relatief veel publiek kijken bij zowel uit- en 
thuiswedstrijden. Bij clubs uit bijvoorbeeld 
Eindhoven zie je dit toch een stuk minder.’’ 
Dit betekent wel dat Waldo volgend 
seizoen met De Raven tegenover Vessem 
staat. 

Al gaande het gesprek komen ook de 
moeilijke beslissingen aan bod die Waldo 
de afgelopen vijf jaar heeft moeten nemen. 
Hier springt volgens Waldo wel één 
moment uit. In 2016 kregen de gebroeders 
Van Diessen het voor elkaar om op kermis-
zondag alle drie één minuut te laat te komen 
voor het duel met D.V.S. Hierop heeft Waldo 
het moeilijke besluit genomen om alle drie 
de heren uit de basis-elf te halen en op 
de bank te laten beginnen. Met de kermis 
hadden de gebroeders echter wel op enige 
coulance gerekend. Waldo dacht hier toch 
net wat anders over, hiermee zette Waldo 
echter kwaad bloed bij de gebroeders Van 
Diessen. Ook in de bestuurskamer liep de 
spanning hoog op toen Waldo zijn keuze 
uitlegde. Toch bleef hij bij zijn beslissing. In 
de tweede helft bepaalde Hein van Diessen 
na een invalbeurt uiteindelijk de eindstand 
op 3-0, waarna hij op zijn denkbeeldige 
horloge wees en het publiek opzocht. 
Achteraf geeft Waldo aan dat dit toch een 
mooi moment is wat hem altijd bij zou 
blijven. ‘’Achteraf kan ik er wel om lachen, 

toch was het erg lastig om deze keuze toen 
der tijd te maken.’’ 
Wat Waldo ook wel eens lastig vond, was 
de kritiek van de ‘’ouderen-tafel’’. Deze 
tafel heeft namelijk altijd een mening en 
menen altijd te weten waar Abraham de 
mosterd haalt. Soms heeft Waldo zich hier 
een klein beetje aan geërgerd.‘’ Toch hoort 
dit er nou eenmaal bij. Ik heb ook niet altijd 
een goed antwoord kunnen geven op de 
vragen die gesteld werden. Misschien 
hebben deze mensen ook wel gelijk, maar 
ze zien niet wat er doordeweeks op de 
trainingen gebeurt en wat er in sommige 
gevallen nagestreefd wordt.’’ 

Waar Waldo, en volgens mij heel de Vessem-
aanhang, zich aan geërgerd heeft, is de 
Belgische trainer van v.v. De Weebosch. 
Deze trainer is inmiddels vertrokken bij 
De Weebosch maar heeft de afgelopen 
seizoenen meermaals het bloed bij mensen 
onder de nagels vandaan gehaald. ‘’Ik ga 
graag bij alle clubs uit de competitie op 
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bezoek, maar met De Weebosch heb ik 
nooit wat gehad. We bleven dan ook niet 
hangen in de kantine van De Weebosch op 
zondagmiddag.’’ We kennen Waldo nou 
niet bepaald als een driftkikker, zelf beaamt 
Waldo dit. Toch geeft Waldo aan dat hij één 
keer écht boos is geworden in de rust. Ja, 
en dit was uitgerekend een uitwedstrijd 
bij De Weebosch. Bij rust keek Vessem hier 
namelijk, na een belabberde eerste helft, al 
tegen een enorme achterstand aan. 
Na het bespreken van Waldo’s karakter als 
trainer, komen we uit bij de toekomstige 
trainer van v.v. Vessem. Het eerste wat 
Waldo benoemt is dat er zich in de toekomst 
vast wel een aantal momenten voor gaan 
doen waarop Richard in aanmerking 
zal komen voor punten van ‘t-Loeierke. 
Richard zou namelijk wel van een grapje 
houden. Zelfs nu Richard nog geen training 
gegeven heeft, heeft hij zijn eerste punten 
al te pakken. Waldo volgt echter al snel met 
lovende woorden voor Richard. ‘’Richard is 
erg fanatiek en hij zal hierin misschien wel 
een beetje afgeremd moeten worden.’’ 
Zelf heeft Waldo nog ooit tegen Richard 
gespeeld in de zaal. ‘’Richard is een en al 
voetbal, ik denk dat hij erg goed bij v.v. 
Vessem past.’’

Gaandeweg het gesprek naderen we het 
einde en hebben we het over de toekomst 
van v.v. Vessem en de toekomst van Waldo 
als trainer. Hierbij vergelijkt Waldo ook v.v. 
Vessem met De Raven. “In Vessem is er 
de afgelopen jaren erg weinig gebouwd 
en dit is ook terug te zien in de aanwas 
van jeugdleden. In Luyksgestel wordt er 
meer gebouwd waardoor toekomst er 

wat dat betreft net wat zonniger uitziet.’’ 
Aan Waldo is duidelijk te zien dat hij dit 
erg jammer vindt. Wel is hij positief te 
spreken over de samenwerking met v.v. 
DEES. Op de korte termijn ziet Waldo 
wel een aantal talenten aankomen die in 
de toekomst potentieel voor het eerste 
elftal in aanmerking kunnen komen. Als 
trainer wil Waldo zich wellicht nog verder 
ontwikkelen door middel van het volgen 
van cursussen e.d. Helaas kost dit veel tijd 
en geld en werkt corona ook niet mee. Het 
halen van deze cursussen heeft niet zo veel 
haast. Volgens Waldo zijn er genoeg mooie 
clubs die uitkomen in de vierde of vijfde 
klasse.

Op de vraag wat Waldo zou doen als 
Vessem kampioen kan worden tegen De 
Raven en zij nergens meer voor spelen, 
geeft Waldo lachend aan dat hij met de 
selectie afgesproken had dat Vessem de 
eerste 2 wedstrijden mag winnen, daarna is 
hij met de Raven aan de beurt! ‘’Vessem zit 
voor altijd in mijn hart, ik hoop hier ook nog 
heel vaak terug te komen en wellicht in de 
toekomst nog wat af te maken. Ik blijf niet 
voor niets bij de groen witten.’’

’t Loeierke bedankt Waldo voor vijf 
mooie seizoenen en wenst hem, op twee 
zondagen na, erg veel succes bij v.v. De 
Raven. 

Ruud en Stino
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TEL. 0497-591252
WWW.DEGOUDENLEEUWVESSEM.NLJAN SMULDERSSTRAAT 24, 5512 AZ  VESSEM

WE ZIJN
WEER OPEN!
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Op zoek naar meer naamsbekendheid?

Wordt adverteerder in het mooiste 
clubblad van Nederland: ‘t Loeierke!
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Vragenlijst ‘t Knuppeltje

1. Wie ben je?
Bart Koolen

2. Wat zijn je hobby’s?
Bladbiljarten, voetballen, tennissen, 
squashen, met vrienden drinken.

3. Wat voor bijdrage lever je aan 
voetbalvereniging Vessem?
Speler, 2 wedstrijden meegedaan met 
Vessem 2. Daarna helaas geblesseerd 
geraakt.

4. Wat is je bijnaam en hoe is die ontstaan?
Niet echt een bijnaam. De meeste zeggen 
Bartje, vanwege de lengte.

5. Wat bestel je bij de plaatselijke 
snackbar?
Kipnuggets met curry.

6. Wat zit er in je broodtrommel?
Niks, eet altijd op het werk waar ik het 
meestal zelf mag maken als chefkok zijnde.

7. Saus erop of ernaast (en waarom)?
Erop, vanwege de eenvoud, gas erop.

8. Hoe bereid(de) jij jezelf voor met een 
voetbalwedstrijd op het programma?
Goed eten, 2 bakken koffie en een flink 
ontbijt. 

9. Seks voor de wedstrijd?
Nee, moet er niet aan denken…

10. Waar krijg je een kick van?
Verre vakantie.

11. Waaraan heb je een enorme hekel?
Koud weer, ik ben een echte warmte mens. 
Het liefst voetbal ik in 30 graden. 

12. Wat is het meest gênante moment uit 
je voetbalcarrière?
In de jeugd vanwege onsportief gedrag de 
scheidsrechter tegen z’n schenen geschopt, 
overgenomen van ome Ben.

13. Door welke vrouw zou je wel eens 
versierd willen worden en waarom?
Geraldine Kemper

14. Borsten of billen (en waarom)?
Billen

15. Wie is de kleurrijkste lid van onze 
vereniging?

‘t Knuppeltje 2.0
Bart Koolen
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Joep van Wersch

16. Wie is het meest kleurloze lid van onze 
vereniging?
Roel Gilsing

17. Zwarte of felgekleurde 
voetbalschoenen?
Zwarte

18. Welke speler zou je graag (terug)zien 
in Vessem 1?
Toon van Sambeek

19. Wie is de meest overschatte voetballer 
binnen onze vereniging?
Geen mening, heb 3 wedstrijden voor 
Vessem gevoetbald.

20. Wie is de meest onderschatte 
voetballer binnen onze vereniging?
Sleddes, als ie z’n best doet kun je geen 
betere back hebben.

21. Welk gerecht zou je graag zien in de 
kantine?
Een aardbeien breaker, als ze die verkopen 
pak ik die altijd voor de wedstrijd.

22. Hoe ben je in Vessem terecht 
gekomen?
We hadden een vriendengroep in Hoogeloon 
en één in Vessem, die zijn samengevoegd. 
Maatschap Koezicht. En natuurlijk ook 
omdat ik een vriendin heb in Vessem.

23. Hoe ben je de corona periode 
doorgekomen?
Veel voetbal kijken met de buurman en 

Tegel en daarnaast veel geklust in onze 
woning.

24. Waarom denk je dat je de eer hebt 
gekregen om de vragenlijst van ’t 
Knuppeltje in te mogen vullen voor ’t 
Loeierke?
Ik denk omdat Louis niet wist wie die moest 
kiezen.

25. Waar zie jij jezelf over 10 jaar?
Nog steeds in Vessem en nog steeds aan het 
voetballen.

26. Aan wie geef je ’t Knuppeltje door?
Robert Henst.
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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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Frans Soetens en Henk van 
Herk stoppen als sponsor

Bij de dymaniek van een voetbalvereniging 
ontkom je er niet aan dat nieuwe leden zich 
aandienen en dat er voor oudgedienden 
een tijd komt van stoppen. Voor sponsoren 
is dit natuurlijk niet anders. Twee sponsoren 
die stoppen kunnen terugkijken op een 
lange samenwerking met VV Vessem.

Frans Soetens was een van de eerste 
shirtsponsoren van VV Vessem, zo blijkt uit 
het bekijken van nostaligische elftalfoto’s. 
In 1985, kort na het starten van zijn zaak 
was hij al shirtsponsor van onze A1, dat op 
dat moment bestond uit grote talenten die 
hun belofte nooit volledig hebben ingelost, 
zoals Willem-Pieter Henst, Raymond v/d 
Sande en Robert Liebregts. Frans speelde 
op dat moment zelf in Vessem 1. In de tijd 
dat zijn winkel voornamelijk een sportzaak 
was, wisten veel van onze leden de weg 
naar zijn winkel te vinden. In die tijd was 
de diversiteit aan modellen, laat staan 
aan kleuren voetbalschoenen nog van 
een andere orde dan nu, waardoor halve 
elftallen op dezelfde kicksen rondliepen. 
Later is Frans overgegaan op een 
woonwinkel, waar vloeren, raambekleding 
en	 woningstoffering	 werden	 verkocht.	

Tijdens de verbouwing van onze kantine 
enkele jaren geleden heeft Frans de nieuwe 
vloer gelegd.

Ook Henk Henk van Herk was een van 
de eerste shirtsponsoren uit de historie 
van onze vereniging. Naast shirt- en 
bordsponsor was bereid extra’s te doen 
voor onze club, zoals het mede mogelijk 
maken van jassen voor trainers en leiders.
Frans Soetens is na 38 jaar gestopt, maar 
had zijn opvolger al in huis. Trouw lid van 
onze vereniging Freek Soetens gaat het 
leggen van PVC vloeren, vinyl en tapijt 
voorzetten onder de naam Soetens 
vloeren, dus ga je bouwen of verbouwen, 
denk gerust eens aan hem. Henk van Herk 
heeft met Marvin van Kalken een opvolger 
gevonden waar u nog steeds terecht kunt 
voor uw campers.

We danken beide sponsoren voor hun 
jarenlange steun en loyaliteit en we komen 
ze vast nog wel eens tegen op Sportpark 
De Lille!

Groet namens de sponsorcommissie,
Geert van Aaken
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Shirtsponsor FA. Soetens | A1 - Seizoen 2002 - 2003

Shirtsponsor Auto Henk van Herk | E1 - Seizoen 2001 - 2002
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Fin de la saison de foot

Het voetbalseizoen is weer ten einde: ‘Fin 
de la saison de foot’. Althans, die van het 
profvoetbal. Het amateurvoetbalseizoen is 
eigenlijk niet eens begonnen. Momenteel 
verkeren we in mei 2021, ongeveer 
anderhalf jaar na dato dat ‘patient zero’ 
werd geconstateerd in het Brabantse 
Loon op Zand. Wie had destijds verwacht 
dat twee voetbalseizoenen rechtstreeks 
de prullenbak in konden? Ik niet. Sportief 
gezien ontzettend jammer voor alle 
voetballiefhebbers	die	lang	geen	wedstrijd	
meer in het echie hebben gezien of kunnen 
spelen. Voor mij persoonlijk extra zuur 
dat mijn 27ste levensjaar midden in de 
coronapandemie viel en ik mijn ‘piekjaar’ – 
zoals Erik van Riet dat altijd zo mooi noemt 
– niet heb kunnen benutten. Gelukkig moet 
Erik zijn piekmoment ook nog komen! Dat 
beloofd voor Erik en onze nieuwe trainer 
veel goeds voor komend seizoen en voor 
mij is er nog hoop!

Op hoger niveau kunnen spelers zich 
gedurende het seizoen in de kijker spelen 
bij andere clubs, al was dat afgelopen jaar 
niet zo makkelijk. Toch is de transferlijst 
van Amateurvoetbal Eindhoven op het 
moment weer rijkelijk gevuld. Ook ik dacht 
enkele weken terug even verleid te worden 

voor een binnenlandse transfer deze 
zomer. Een telefoontje op zondagmiddag 
leek in eerste instantie vanuit de directie 
van VV Acht te komen, met de vraag of ik 
geïnteresseerd was om eens in Eindhoven 
te komen praten. Na aan te hebben 
gegeven dat plezier met vrienden voorop 
staat en ik geen ambitie heb buiten Vessem 
te gaan/willen voetballen, bleek het een 
test te zijn van onze nieuwe trainer Richard 
van de Kerkhof. Naast het feit dat Richard 
sowieso al niet met de meest interessante 
club aan kwam zetten, heb ik de voorbije 
maanden regelmatig vergelijkbare vragen 
beantwoordt: “Gadde dan ook bij Lage 
Mierd voetballen?”. Nee, ik pendel graag 
drie keer per week op en neer om bij 
de mooiste vereniging van de Kempen 
te kunnen spelen. In Vessem spelen we 
in tegenstelling tot enkele buurdorpen 
(lees: Hoogeloon en Wintelre) enkel 
met spelers uit de eigen gelederen. Niet 
vanzelfsprekend en daar mogen we als 
Vessemnaren best een beetje trots op 
zijn. Een paar dagen geleden zag ik zelfs 
op Facebook een oproep van Hulsel: “VV 
Hulsel zoekt spelers voor haar selectie en 
overige teams”. Dan doen we het met ons 
cluppie toch best goed. 
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Uiteindelijk is voetbal genieten, zoals 
prominent op de kantine is afgebeeld. 
Het pakken van een prijs met vrienden/
jongens uit het dorp maakt het spelletje 
des te mooier. Nu het vijfde seizoen onder 
Waldo ten einde is, is het tijd om even de 
balans op te maken. Het eerste seizoen 
(2016-2017) begon met een 9e plaats in 
de middenmoot, met daarop gevolgd 
in seizoen twee (2017-2018) de hoogste 
officiële	 eindklassering	 in	 de	 historie	 van	
Vessem met een 2e plek op twee punten 
van kampioen Tivoli. Nacompetitie werd 
behaald en strandde in de tweede ronde 
tegen voormalig hoofdklasser Schijndel. 
Het derde seizoen (2018-2019) eindigde op 
de 3e plaats met wederom nacompetitie. 
Allereerst werd gewonnen van Nulandia, 
waarna WODAN in de tweede ronde 
na verlenging te sterk was met 0-1. 
Seizoen vier (2019-2020) kende wederom 
een 2e plaats, maar werd door corona 
vroegtijdig onderbroken. Hoogtepunt van 
het seizoen was de 2-0 overwinning op 
koploper Dommelen, als enige ploeg in de 
competitie. Seizoen vijf (2020-2021) is met 
drie wedstrijden niet noemenswaardig. 
Daarnaast is tussendoor in 2018 ook nog de 

vierde ronde van de beker behaald, mede 
door een overwinning op derdeklasser 
DESK uit Kaatsheuvel. Al met al mooie, 
zeer verdienstelijke balans in het ‘Waldo-
tijdperk’, ondanks dat hem twee seizoenen 
zijn ontnomen. Totaal in competitieverband 
96 gespeelde wedstrijden, 170 punten 
(gemiddeld 1,8 punt per wedstrijd) en 179 
doelpunten voor.

Waldo vertrekt na vijf mooie jaren in ieder 
geval door de voordeur naar De Raven, 
zo valt ook te lezen in het uitgebreide 
interview in dit Loeierke. Waldo, nogmaals 
dank voor de jouw inzet en support de 
afgelopen jaren! Voor nu beginnen we de 
komende maanden met nieuwe trainer 
Richard van de Kerkhof aan een frisse start 
en een nieuw voetbalseizoen. Hopelijk 
kunnen we komend seizoen weer eens 
volledig afmaken en uiteindelijk spelen om 
de prijzen. Succes Richard!

Oh ja, en Erik. Mocht jouw piekjaar 
onverhoopt toch niet meer komen? Geen 
zorgen, VV Hulsel zoekt nog spelers!

Frans
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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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Het nieuwe 
oude normaal

Tijdens carnaval 2020 hoestte ik mijn 
longen uit mijn lijf, opgezette lymfeklieren, 
ofwel echt ontzettend ziek! Ziek, zoals een 
man echt ziek kan zijn. Zo nu en dan dacht 
ik dat mijn tijd was gekomen. Een bepaalde 
manier van berusting was er, van het is 
goed geweest. Hoe anders is het vandaag 
de dag. Bijna anderhalf jaar nadat Corona 
zijn intreden deed, gaan we weer richting 
het oude normaal. Gaan we wel terug naar 
het oude normaal?

In de jaren van mijn 14e tot mijn 30e heb ik 
een Mercedes A-Klasse, mét vele opties, 
achtergelaten bij de horeca in de regio. Lian 
de Kuiper heeft hier goed van geboerd, 
dat zie je. Van meerdere grote kratten pils 
per week, naar een klein bakje Bavaria per 
maand. Nu snap ik ons moeder, waarom ze 
nooit geen alcohol heeft gedronken. Wat 
een	fijn	gevoel	om	ieder	maandag,	vrijdag,	
zaterdag en zondag fris en fruitig uit bed 
te stappen. Geen katers, die met een kop 
soep niet goed te maken zijn. Ook heb ik 
het idee dat mijn (voor)huidje veel zachter 
is geworden, door het minimaliseren van 
mijn alcohol gebruik. Althans, mijn vriendin 
attendeerde mij hierop.

Van hogere hand is in 2015 besloten dat 
ik op een centraal punt in de Schijnheilige 
hoek gestationeerd diende te worden. De 
toenmalige burgervader van gemeente 
Eersel heeft mij toen een woning 
toebedeeld aan het plein op de Hemelrijk. 
Uitkijkend over de gehele straat zie ik veel 
Vessems volk voorbij lopen. S’ochtends 
om 6 uur begint de dag met Kees van der 
Aa en zijn hond die voorbij komen. De 
hond wil doorlopen, maar Kees moet bij 
ieder huis even binnenkijken of alles wel in 
orde is. Vervolgens een hond die Bart van 
Hoof uitlaat. Wat een sociale controle! En 
twee maal daags komen Maud Rijkers en 
Willem de Koning erachteraan, die tracht 
om haar bij te houden. Dat gaat Willem 
steeds beter af. Ook zie ik zo nu en dan, 
vaak op maandag rond 19.53 uur eerst een 
man met hond richting de Beerze lopen. En 
luttele minuten later een vrouw met hond. 
Wetende dat deze man en vrouw niet bij 
elkaar horen. Vorige week ben ik ze op 
afstand gevolgd, in de volgende editie van 
’t Loeierke meer hierover. Jaaa, tijdens de 
Corona tijd is er wat af gewandeld
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Tijdens de voorronde van het Penalty 
Bokaal was ik voor het eerst dit jaar weer 
eens op ons sportpark. Alle kinderen 
renden met een lach op hun gezin rond, 
alleen miste ik de ouders, opa’s en oma’s 
die altijd komen kijken. Op deze avond 
dacht ik aan die goede oude tijd. De tijd 
toen je na een zwaarbevochte overwinning 
met je teamgenoten na de wedstrijd een 
pilsje drinkt op het veld, in het zonnetje met 
een muziekje erbij. Vervolgens op je gemak 
douchen, wat eten en in het zonnetje 
om 14.30 uur op het terras van De Loeier 
klaar zitten voor de wedstrijd van ons 

vaandelteam. Na een tiental pintjes en uren 
slap gezever, via De Smickel huiswaarts. 
Om 21.00 uur je bed in en op maandag 
weer	fit	voor	de	baas.	Hopelijk	kunnen	we	
bij de start van het nieuwe seizoen weer 
genieten van al die mooie momenten die 
we met zijn allen zolang hebben moeten 
missen. Laat dit het laatste Loeierke zijn, 
waarin de meeste auteurs weinig inspiratie 
hebben, en veel gevuld wordt over iets met 
betrekking tot Corona. 

Tot snel weer bij De Loeier!
Johan
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Nouwens 
bouw & timmerbedrijf bv
Donk 7a
5512 NK  Vessem

Martijn Nouwens 

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

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

Wie zijn je beste vrienden en vriendinnen? 
In welk team speel je?
Op welke positie?
Wie zijn je leiders/trainers?   
Wat vind je het leukste om op het trainen 
te doen?
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 de leukste jongen van jouw 
klas?
Wie zou je het allerliefst ontmoeten, en 
waarom?
Wat is je favoriete dier?

Profieltje van

Bente [ZONDER H!]
10-8-2012
Veldhoven ziekenhuis
Jos Geraerts
Mara Geraerts - Teeuwen
geen, maar wel 2 honden, 2 katten, 3 
kippen en 3 schapen
Merle, Luca, Mads, Bart en Lars van Gils
JO9-2
spits & keeper
Ruud, papa, Dirk, Ruud en Jeroen
partijtje

0
nooit nee
PSV, FC Barcelona, Juventus en VV Vessem
Lionel Messi en Christiano Ronaldo
geel Messi pak en psv blauw pak
ik zelf hihihihihihih

Sintlambertus in Vessem
groep 5
lezen en rekenen
Luca,  Mads en Bart

Lionel Messi Christiano Ronaldo en ENZO 
KNOL
Panda

Bente Gerearts
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Eet het liefste?
Eet niet graag?
Wat zou je ‘t liefst veranderd zien bij de 
voetbalclub?  
Wat is je favoriete muziek?
Wat zijn je hobby’s naast voetbal?  
Wat is je favoriete website?
Leukste tv-programma?

Domste programma?
Waar ga je het liefste op vakantie en 
waarom? 
Hoe lang kijk je TV per 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 jullie pap ooit Prins Carnaval 
zal worden?
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
 : intelligente lockdown of school
 : doelpunt maken of winnen
 : kermis of carnaval
 : binnen of buiten spelen

Wanneer en waarom heb je voor het 
laatst in ’n deuk gelegen?
Wat vind je het leukste voetbaltrucje?

Hoe ben je de Corona tijd doorgekomen?

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

Wat wil je nog kwijt?

friet met spareibs en mayonaise
spruitjes
dat er beter geluisterd wordt naar de  trainers

dans	met	jouw	en	ik	wil	fietsen
lego, chillen en buiten spelen en quad rijden
Youtube
NOS jeugdjournaal, Klokhuis, Brugklas en 
spangas
dingen met insecten
Camping de Paal, er is veel tedoen

ongeveer een uur
doordeweeks rond 20 uur, in het weekend 21 
uur
1 euro maar
dat ik ENZO KNOL ontmoet
Lego ontwerper en profvoetballer
insecten en spruitjes
Brawl stars
Nee

ben ik al

leuk en gezellig

naar school
winnen
kermis
buiten

Vandaag nog door grappige liedjes/dansjes in 
de muziekles
bal over de tegenstander schieten en daarna 
scoren
veel op de Ipad/telefoon en afspreken met 
vrienden
Hartstikke leuk dat ‘t loeierke er is, liever 
alleen maar interessante dingen voor kinderen

Ik word de allerbeste voetballer ooit!
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René Willems
Predikant 8

Electrotechniek 5512 BW Vessem

Tel. 06-12648872

   Electrotechnische installaties, 

   datainstallaties en verlichting.

r.willemselectro@kpnplanet.nl

VAN HOOF
INSTALLATIEBEDRIJF

Jan Smuldersstraat 12
5512 AZ Vessem

Tel. 0497-591253-591463

- Centrale verwarming
- Sanitair + waterleiding         +

riolering
- Zinkwerk + dakwerk



75

‘ t  Loeierke

PRIKBORD

HERINNERING

EK POULE INVULLEN

Uiterlijk 11 juni

GEZOCHT
Nieuwe inzendingen voor 

‘t Loeierke GOES AROUND THE WORLD
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Oh, gaat 

Frans van Diessen

naar v.v. Acht?

Ja, de nieuwe
trainer wilde nu
al van hem af!





‘t Loeierke goes 
around the world!

Taiwan


