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Het valt me op dat er op het moment volop 
positiviteit hangt rond onze voetbalclub. 
Het vrij jonge/ nieuwe bestuur slaagt erin 
op verschillende vlakken verbeteringen 
en vernieuwingen door te voeren, 
zonder dat hiervoor een dure prestatie/ 
innovatiemanager is aangesteld. Vorig 
jaar een nieuwe bar, en afgelopen zomer 
is er zelfs een geheel nieuw ingerichte 
kantine gerealiseerd die er mag wezen. 
Een nieuwe muziekinstallatie, nieuw 
meubilair en een bestuurskamer zo groot 
als een balzaal mogen niet ontbreken. 
Supporters en spelers van bezoekende 
verenigingen blijken de nieuwe kantine 
met bijbehorende gezelligheid prima 
te kunnen waarderen. Meerdere clubs 
denken er inmiddels over om een Super 
Sunday te houden op de dag dat Vessem 
1 op bezoek komt.  Vanuit de klusgroep 
is de laatste jaren een grote bijdrage 
geleverd aan het oppimpen van het 
sportpark en de kantine. Rob en Ruud 
hebben daarom speciaal een snipperdag 
bij hun werkgever aangevraagd, om 
eens bij deze 12 man tellende groep aan 
te	kunnen	schuiven	voor	een	kop	koffie.	
Gezien het feit dat beide heren gezegend 
zijn met een paar linkerhanden, hoop 

ik niet dat ze ook daadwerkelijk een 
bouwkundige bijdrage hebben geleverd. 
De slogan die onze nieuw voorzitter 
aanhangt luidt ‘voetbal is genieten’ en 
kan ook gezien worden als een positieve 
uiting. Wat hij verder aan ideeën heeft 
over het reilen en zeilen binnen onze 
voetbalclub, kan verderop in dit Loeierke 
gelezen worden in een interview dat we 
met hem en mede nieuwkomer in het 
bestuur Hans van Diessen hielden. 

Niet onbelangrijk voor een 
sportvereniging zijn naast plezier de 
sportieve prestaties. Positief feit is dat 
Vessem 1 boven verwachting in de top 
meedraait van de 4e klasse G. Naast het 
eerste, draaien ook het tweede, derde 
en vierde en diverse jeugdelftallen in de 
bovenste regionen mee. 

Bovendien blijkt dat er een trainer 
is aangetrokken die zijn voetbalvisie 
goed kan overbrengen. Bijkomende 
vaardigheid van Waldo is dat hij in staat 
is om zijn spelers op te voeden op een 
vlak waarop de Vessemse basisschool 
blijkbaar schromelijk tekort is geschoten, 
namelijk kloklezen. Wat de zienswijze 
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van Frans van Diessen als één van de 
hoofdrolspelers	 in	 deze	 affaire	 is,	 kunt	 u	
exclusief lezen verderop in dit Loeierke.

Het	jeugdprofieltje	komt	dit	keer	van	Viggo	
Verbaant. Viggo komt bijna elke zondag 
naar Vessem 3, en in het bijzonder papa 
kijken hoe het moet. Hopelijk gaat hij later 
dan ook net zoveel goals maken als papa. 
Naast het aanschouwen van het spel op 
het veld, leert Viggo elke twee weken ook 
erg veel in de kleedkamer van Vessem 3. 
Hier krijgt hij dierenonderwijs van ervaren 
kikvorsvanger en tevens keeper Daan 
Soetens. Het gezamenlijk imiteren van 
enkele dierengeluiden mag hierbij niet 
ontbreken. 

Hansie Hansie betreurt dat het lastig is om 
vrijwilligers te vinden voor het oud ijzer 
laden. Een mooie inkomstenbron voor de 
vereniging, en bovendien een gezellige dag 
voor de deelnemers. Johan van Riet kan 
een mooie bos hout voor de deur enorm 
waarderen, zozeer zelfs dat hij er een 
fraai betoog aan gewijd heeft. Eric Jansen 
wil graag vriend van ’t Loeierke blijven, 
en behandeld in zijn stuk een gevoelig 
onderwerp,	 homofilie	 in	 de	 voetballerij.	
Frank de Boer en Rene van der Gijp hebben 
de voorbije jaren hun vingers al eens 
gebrand aan dit onderwerp. De Boer had 
een op-merking in de trant dat homo’s 
minder sportief zijn en een slechtere 
motoriek hebben, waarna hij de hoon van 
het land over zich heen kreeg. Van der Gijp 
kwam onder vuur te liggen door te zeggen 
dat	 er	 volgens	 hem	 weinig	 homofiele	
voetballers zijn omdat voetbal geen sport 
is voor homo’s. Volgens hem stoppen 

homoseksuele voetballers al op jonge 
leeftijd met voetbal omdat het niets voor 
ze is en ze liever in een kapperswinkel gaan 
werken in het weekend. Hoe gereageerd 
gaat worden op het stuk van Lucio en of 
hij met pek en veren Klepbroekenbult 
wordt uitgejaagd moeten we nog even 
afwachten.

Is er nog positief nieuws te melden? 
Jazeker, ’t Loeierke staat bekend als het 
beste clubblad in De Kempen, en viert 
dit jaar de 40ste verjaardag. Dit gaan we 
vieren op 1 april 2017. Over de precieze 
opzet wordt nog druk gebrainstormd, 
maar duidelijk is dat Loeierke prominenten 
als (oud)-redactieleden, (oud)-bezorgers, 
typistes en vrienden van ’t Loeierke niet 
mogen ontbreken.

Voor nu veel leesplezier gewenst.

Geert
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VOETBAL IS GENIETEN

Ons motto voetbal is genieten, wordt de 
laatste tijd steeds sterker. Prestaties van 
verschillende elftallen helpen hier zeker 
aan mee. De jeugd onder 19 ( zo heet 
tegenwoordig de A jeugd) staat bovenaan. 
De jeugd onder 9 onder 11 en alle senioren 
teams draaien in de bovenste helft van de 
competitie mee. Wat ons 1e elftal de laatste 
tijd presteert is van grote klasse en zelfs 
historisch. Bovenaan meedraaien in de 4e 
klasse heeft tot op heden nog geen enkele 
lichting gepresteerd. Het is niet alleen voor 
de spelers iedere keer genieten, ook voor de 
staf en de supporters. Op maandagmorgen 
als de, inmiddels meer dan 10, vrijwilligers 
hun pauze nemen, is het verloop van de 
wedstrijd het gespreksthema. Ook voor ons 
als bestuur is het geweldig, als je ziet dat 
iedereen zo betrokken is bij de vereniging. 
Wij krijgen dan ook energie van de zaken 
die geregeld moeten worden. Veel leuker 
toch dan dat je moet denken, “shit, nou 
moet ik dit of dat ook nog regelen voor de 
voetbal” 

Betrokkenheid is ook het thema wat centraal 
staat in de nieuwe Concept nota van de 
gemeente Eersel; Toekomstbestendigheid 

en Accommodatiebeleid 2017-2020. In dit 
55 pagina tellende stuk, staat de toekomst 
van alle verenigingen binnen de gemeente 
centraal. Bezuinigen, samenwerken met 
andere verenigingen, multifunctionele 
accommodaties, zelf voorzienende 
vereniging, enz. enz. enz. komen hierbij aan 
bod. Wat dit direct voor onze vereniging 
betekent is niet met 2 woorden uit te leggen, 
maar samenwerking op voetbalvlak met 
bijvoorbeeld DEES, zal sterk gestimuleerd 
worden. Optimaliseren van onze 
accommodatie, door een samenwerking 
met andere niet voetballende verenigingen 
wordt	 sterk	 aanbevolen.	 Dat	 de	 korfbal	
die op dit moment in hetzelfde gebouw 
de kleedlokalen heeft, is mooi, maar we 
willen hen ook graag het gevoel geven dat 
ze zeer welkom zijn in de kantine. Daarom 
zullen we de komende maanden ook de 
korfbalstanden	 op	 het	 digitale	 bord	 laten	
zien.	 Het	 korfbal	 logo	 zal	 terugkomen	
ergens in het interieur en naast de 4 wanden 
met historische voetbalkrantenknipsels zal 
één	wand	mooie	 historische	 korfbalfoto’s	
bevatten. Als de fotowand aangebracht 
is, is de binnenkant van de kantine klaar. 
We krijgen niet alleen complimenten 
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van leden, maar ook van bezoekende 
clubs. Persoonlijk vind ik het interieur ook 
prachtig geworden.

Binnen het bestuur denken we na over de 
investeringen die we nog graag willen doen 
en we zijn tot het volgende wensenlijstje 
gekomen.

1. Akoestiek verbeteren in de kantine (Dit 
lijkt met het plaatsen van de fotowand 
klaar te zijn)

2. Verlichting trainingsveld verbeteren 
(Waarschijnlijk is het snoeien van de 
bomen afdoende)

3. Nieuwe keuken in de kantine
4. Trainingsjassen voor leiders en trainers
5. Digitaal scorebord op het hoofdveld
6. Aanzicht buitenkant van de kantine 

verfraaien

Deze wensen zullen zeker niet allemaal dit 
seizoen gerealiseerd gaan worden, maar 
we kunnen er op het einde van het seizoen 
zeker een aantal afvinken. Verder zijn 
we druk bezig met het voorbereiden van 
de enquête die we naar alle leden willen 
versturen. Dit doen we om inzicht te krijgen 
in jullie gevoel bij de club. Aan de eventueel 
verbeterpunten die eruit voortkomen, 
zullen we dan gaan werken.

Veel genot bij het lezen van het Loeierke.

Namens het bestuur

Frans Maas
Voorzitter
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V E E V E R V O E R  e n
V E E H A N D E L

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

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

BOUWBEDRIJF
LOUWERS B.V.
OOSTELBEERS

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

harrie soetens
KWALITEIT IN STUCWERK

KUILENHURK 27B 5512 CA  VESSEM
TELEFOON 0497-591834
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Een vrijwilliger is iemand die uit vrije wil 
werkzaamheden verricht, buiten een vast 
dienstverband. In het algemeen zijn deze 
werkzaamheden onbetaald of staat er 
een vergoeding tegenover die lager ligt 
dan het minimumloon bij betaald werk. 
Een vrijwilliger verricht vrijwilligerswerk. 
In meer letterlijke zin is een vrijwilliger 
iemand die iets uit vrije wil doet. Zo staat 
het omschreven  op het wereldwijde web. 

Een vereniging kan niet zonder zo’n 
mensen en laat het nu eens het geval zijn 
dat er bij de voetbalclub vele vrijwilligers 
rondlopen. Ik heb me laten vertellen dat er 
bij onze VV meer vrijwilligers rondlopen dan 
bij andere verenigingen in  onze regio. Dat 
is op zich al een compliment waard. Tijdens 
de afgelopen loeierke vergadingen is het 
er al tijdje over gegaan om een bepaalde 
groep vrijwilligers eens uit te lichten. Want 
dit hebben ze volgens ons wel verdiend 
omdat ze vooral het afgelopen jaar veel 
werk verricht hebben.  Dan hebben we het  
over “de klusgroep”. 

De klusgroep bestaat uit een  (+/-) twaalftal 
mensen welke op maandagmorgen samen 

komt op de Lille om het sportpark er weer 
spik en span uit te laten zien. Aangezien 
deze groep op maandag morgen aan het 
werk is en wij dan normaal gesproken 
ook moeten werken hebben we een keer 
over ons hart gewreven en bij onze bazen 
een snipperdag aan gevragen om deze 
personen eens te gaan ondervragen. Op 
zich kwam dat deze keer ook niet slecht 
uit aangezien we net het vriendenweekend 
achter de rug hadden. 

‘Kleedkamer’ humor op 
maandag morgen bij 

de klusgroep
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Dus	 wij	 op	 maandagmorgen	 op	 de	 fiets	
naar het sportpark. Daar aangekomen 
kwam	de	koffie	aroma	ons	al	tegemoet	en	
konden we nog net een bakkie meepakken. 

De zondag van de topper tegen Hapert 
heeft zijn sporen nagelaten in en buiten 
de kantine. En wij dachten toch echt dat 
ze de periode niet binnen gehaald hadden? 
Het was schijnbaar nog lang gezellig 
gebleven in de kantine en dit was op 
maandag nog goed te zien. Buiten lagen 
de sigarettenpeuken overal verspreid 
op de grond en binnen lagen er kapotte 
glazen en plassen bier op de vloer.  Voor 
ons leden lijkt het zo vanzelfsprekend 
om op donderdag weer in een zuivere 
en opgeruimde kantine binnen te komen 
maar dit is dus niet zo vanzelfsprekend! 
Dat hebben we nu eens met onze eigen 
ogen kunnen zien.

De stoelen zijn allemaal op zijn kop op de 
tafel geplaatst en de vloer wordt stevig 
geboend. Het kapotte glaswerk is tegen 
de tijd dat wij er zijn al opgeruimd. De bar 
en de kast achter de bar wordt helemaal 
met een doekje afgedaan. Ook de toiletten 
worden onder handen genomen. Een dikke 
pluim voor degene die deze taak onder zijn 

hoede neemt, want ik kan me voorstellen 
dat er leukere taken te verzinnen zijn, want 
de mannen willen nog wel eens net langs 
de pot richten en dan zullen we over de 
vrouwen nog maar zwijgen. Onderweg 
naar buiten zien we dat de keuken ook 
netjes gepoetst wordt. Buiten worden 
de kanten van het veld  afgestoken en 
wordt de stoep gevegen.  Verderop op 
het trainingsveld worden de bomen en 
pikkerbossen gesnoeid.  Dit omdat er 
komende week  op het trainingsveld 
vangnetten geplaatst gaan worden. Zo 
hoeven de spelers van Waldo de ballen niet 
meer zo ver te halen. Misschien is het een 
idee voor Waldo om de ballen in het doel te 
laten schieten in plaats van er over heen?

Op onze terugweg  naar de kantine komen 
we nog langs de kleedlokalen welke weer 
helemaal zuiver zijn en op het terras voor 
de kantine worden de laatste sigaretten 
peuken nog opgevegen.
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Wat ons vooral opvalt is dat het een zeer 
hechte club vrijwilligers is. Je zou haast 
zeggen dat het  vrienden van elkaar zouden 
zijn. Elke persoon die we aanspreken 
zegt dat er voor vandaag 2 afmeldingen 
zijn en dat ze dat heel jammer vinden. 
Op zondag tijdens de wedstrijd wordt er 
meestal aangegeven of dat er mensen 
niet of wel aanwezig zijn en dan worden 
de werkzaamheden vaak ook bepaald. 
Meestal zijn het de vaste klusjes,  hier heeft 
iedereen ook zijn eigen vaste taak in en 
weet dus ook wat hij moet gaan doen. Zo 
is er bijvoorbeeld een  binnendienst, een 
keukendienst en een buitendienst. Maar 
nu met de verbouwing van de kantine zijn 
er ook heel wat andere klusjes te doen.  Er 
is normaal gesproken niet echt een hoofd 
klusgroep. Iedereen is gelijkwaardig, 
maar als er dan toch nog taken verdeeld 
moeten worden is Jan Soetens meestal het 
aanspreekpunt. Die heeft de taak van Jan 
van de Sande over genomen. 

Jan van de Sande was ook de initiatiefnemer 
van de klusgroep zo’n 6 jaar geleden. Toen 
hield de gemeente op met het onderhoud 
van het sportpark en is Jan een klusgroepje 
begonnen. In de beginperiode bestond de 
club nog uit 4 personen. Maar deze is in 
de loop der tijd dus uitgebreid naar zo’n 
12 personen waarin iedereen zijn steentje 
bijdraagt. 

Vaak wordt er tijdens de werkzaamheden en 
tijdens	de	koffie	de	wedstrijd	van	afgelopen	
zondag besproken.  Zo ook vandaag. Hieruit 
blijkt dat de heer B. Dekkers volgende keer 
toch maar iets rustiger aan moet doen 
tijdens het vriendenweekend. 

Bij de voetbalelftallen kennen ze het 
woord kleedkamer humor. Maar bij de 
klusgroep hebben ze de term “klusgroep 
humor”. Er wordt namelijk regelmatig 
een grap uitgehaald. Zo was er laatst 
iemand zijn sleutelbos verloren tijdens 
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de werkzaamheden. Deze is dezelfde 
dag natuurlijk al gevonden door iemand 
anders maar dit is achtergehouden voor de 
eigenaar. Op het moment van schrijven is 
hij nog steeds elke tak in de bosjes om aan 
het draaien om zijn sleutelbos te vinden.

Maar de klusgroep is voorlopig nog 
niet klaar zo is te lezen in het stuk van 
de voorzitter. Er komen nog een aantal 
aanpassingen / werkzaamheden aan. 
Men wil het liefste volgende week  al het 
scorebord plaatsen. Dit is hun ogen een 
onderdeel wat echt ontbreekt op het 
sportpark en dit willen ze dus ook met 
alle plezier realiseren. Maar eerst moeten 
de vangnetten op het trainingsveld nog 
geplaatst worden. Overigens zijn ze zeer 
tevreden over de nieuwe voorzitter die 
er voor zorgt dat de klusgroep zich ook 
echt betrokken voelt. Bijvooreeld doordat 
hij zijn gezicht af en toe laat zien op 
maandagochtend, zelfs al met gebak!

Maar al met al kunnen we wel de conclusie 
trekken dat tot dusver na alle verbouwingen 
het sportpark en de kantine er  mooi uitziet 
en deze zal ook keurig netjes bijgehouden 
worden door de klusgroep.

Onze dank als spelers gaat uit naar de 
vrijwilligers die er elke week toch weer 
voor zorgen dat wij op een mooi en zuiver 
sportpark terecht komen!

Groeten,

Ruud en Rob
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Auto- en motor
rijschool

Menno
Aalders

Tel. (0497)-591845
VESSEM

• Baby en kleuter-
zwemmen

• Vrij zwemmen op
afspraak

• Kinderfeestjes

Telefoon 0497-591516
Mobiel: 06-51335946
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Adres  Leeuwerik 14A, 5512AE Vessem
Tel:   0497-594022
Email  info@fysiotherapieoerlemans.nl

WWW.FYSIOTHERAPIEOERLEMANS.NL

Fysiotherapie & (medische) Fitness
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Op het moment dat ik begin met dit stuk 
te schrijven duurt het nog 2 dagen voor 
het zo ver is, het ophalen van het oud ijzer 
door de voetbalclub! Iets wat al jaren een 
traditie is in Vessem. Vele Vessemnaren 
sparen het hele jaar blikken, oude pannen 
en andere metaal achtige spullen ( behalve 
koelkasten en diepvriezers) op voor die 2 
keer per jaar dat de voetbalclub weer langs 
komt met de platte kar.  Ieder jaar word hier 
een mooi centje mee opgehaald waardoor 
de contributie laag kan worden gehouden 
en er kan worden geinversteerd op het 
sportpark. Om dit allemaal te realiseren 
zijn er ook ieder jaar een aantal vrijwilligers 
nodig om door Vessem te trekken en het 
ijzer te verzamelen. 

Ik kreeg ook voor deze keer oud ijzer 
ophalen te horen dat het uiterst moeilijk 
was om genoeg mensen op de been te 
krijgen. Iets watntoch wel enigzins mijn 
verbazing wekt, aangezien ik er ook wel 
een aantal keer bij ben geweest en heb 
ervaren dat  het gewoon een erg mooie 
dag is! Voor de mensen die deze ervaring 
nog niet mee hebben gemaakt, zal ik een 
korte beschrijving geven wat een dagje oud 

ijzer laden inhoud. 

‘s morgens komt iedereen rond een uur of 
half 9 bij elkaar om te verzamelen, je kunt 
dus gewoon uit slapen op je vrije dag. Dan 
worden de wagens bezet om aan een rondje 
Vessem te beginnen. Lekker een ochtendje 
mee ijzer sjouwen, gooien en leuren zodat 
je de zaterdag ochtend in de sportschool 
ook makkelijk kunt schrappen. Aangezien 
je van dat gesjouw wel een beetje honger 
krijgt en al die calorie en die je hebt vebrand 
toch weer moeten worden aangevuld, 
staan de koks er rond de middag in keuken 
van de voetbalclub alweer klaar voor om 
alle harde werkers van een goede lunch te 
voorzien. Deze lunch bestaat voornamelijk 
uit gefrituurde producten waardoor je er 
nog makkelijk even tegen kunt ‘s middags. 
Na een uur geluncht te hebben, de kar 
weer op om de laatste dingen op te halen. 
Rond een uur of 2 zit het er alweer bijna op, 
nog even langs de weegbrug om de kar te 
wegen om te bekijken wie de winnaar van 
de dag word met de meeste kilo’s. En tot 
slot afsluiten met zijn allen onder het genot 
van een drankje ( of een paar drankjes). 

Oud ijzer laaien is net een 
kampioenschap vieren!
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Al met al een harstikke mooie dag al zeg 
ik het zelf. Ik vergelijk het zelf wel eens 
met ons behaalde kampioenschap in de 
E2 vroeger, met zijn allen friet eten in de 
kantine en daarna op de platte kar door 
Vessem. Als je dan nog geluk hebt vind 
je nog ergens een oude medaille tussen 
het oud ijzer en is het feest helemaal 
compleet. Dus als je het wel ziet zitten om 

er lekker een dagje tussen uit te gaan en 
daar naast ook nog eens de voetbalclub 
te steunen dan ben je de volgende ronde 
van harte welkom. En mocht je helaas echt 
niet kunnen, dan is het natuurlijk ook ook 
toegestaan om je oude auto of andere 
zware metalen voor aan de weg te zetten.

Hansie Hansie
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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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Zeg nou eerlijk, een beetje autistisch zijn we 
allemaal wel. De een draait onbewust altijd 
zijn	flesje	bier	met	het	 logo	naar	zich	 toe,	
een ander pakt zijn voetbaltas altijd op exact 
dezelfde volgorde in en weer een ander 
wordt gek als op een vriendenweekend 
enige structuur tijdens een kwis ver te 
zoeken is. Ik betrapte mezelf laatst ook op 
zo’n tik. Tijdens een erg zonnige najaarsdag 
smaakte de bockbiertjes erg goed op het 
terras bij de gouden leeuw. Veel drinken 
betekend ook veel naar de wc en daar viel 
het me op dat ik onbewust altijd de 4e 
pispot pakte. Als die 4e bezet was werd ik 
zelf een beetje kriebelig en was ik er bijna 
toe in staat om te wachten tot die persoon 
klaar is ook al waren de andere 4 wc’s 
gewoon vrij. Gelukkig kon ik me daar nog 
net tegen verzetten maar herinnerde me 
wel dat ik deze tik al jaren heb.

Structuur is een belangrijk issue bij autisme. 
Je zag dit ook bij enorm veel mensen terug 
toen onze kantine onder handen werd 
genomen. Dat kon toch niets worden en 
het is toch goed zoals het is, waarom alles 
weer veranderen en zelfs toen er vorm 
kwam in de bouw was het vaak toch weer 

net niet goed of was het vroeger beter.

Veranderingen zijn moeilijk en zijn wij 
mensen eigenlijk niet goed voor gemaakt. 
Sinds de nieuwe meubels binnen zijn ben ik 
echter helemaal om. Wat een verademing 
zijn die grote hoge hangtafels met daaraan 
de barkrukken MET leuning!

Tijdens de kermis was het voor ons de 
eerste keer dat we eens echt goed gebruik 
konden maken van de vernieuwde kantine. 
Met een man of 11 zaten we met het derde 
al vroeg aan een hangtafel net om de hoek 
tegen de bestuurskamer aan. Dit was 
volgens ons de meest ideale positie. Zicht 
op de bar zodat het bestellen makkelijk 
gaat. Goed uitzicht op het veld, zeker nu 
de gevangenis sfeer in de vorm van die 

Mijn ideale positie
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spijlen verdwenen is. Even werd er nog 
de vraag gesteld of de ramen niet snel 
ingetrapt zouden worden en of wij dus wel 
veilig zaten maar met het dubbel glas en 
de gedachte dat er voorheen eigenlijk nog 
nooit een bal tegen de spijlen aan kwam 
zaten we al een stuk comfortabeler. Verder 
is ook de nieuwe tv een uitvinding. Waar het 
vroeger kiezen was of je naar de beamer 
ging kijken hoe psv alweer niet scoort of je 
3 kwart draait en op veld 1 keek hoe Adrie 
dit wel voor elkaar kreeg, kan het nu zonder 
te draaien. 2 schermen in de kantine zodat 
alles te volgen is zonder op het andere veld 
iets te moeten missen. Ondertussen wordt 
er via Spotify op de nieuwe tabblad een 
mooi muziekje gedraaid waarbij alle liedjes 
even hard worden afgespeeld, waar geen 
slechte kwaliteit tussen zit (en dan heb ik 
het niet over mijn muzieksmaak) en waarbij 
bijna alles te vinden is. 

Nee, mij hoorde je echt niet klagen over de 
kantine die zondag. Je ziet ook aan iedereen 
die binnen komt lopen dat ze allemaal even 
stil blijven staan, rondkijken en een keer 
tevreden knikken. De complimentjes van 
de tegenpartij voor het resultaat komen 
dan ook regelmatig binnen. Niets dan 
lof voor iedereen die er vele uren tijd in 
hebben zitten. Het is nog niet helemaal af 
want de aankleding krijgt nog een mooie 
aanvulling met krantenartikelen en foto’s 
van vroeger over zowel v.v. Vessem als k.v. 
Vessem en Wim de winterschilder gaat aan 
de buitenkant nog een keer aan de gang. 
Dit is nog net de missende puzzelstukje 
om de kantine zowel voor de voetbal- 
als	 korfbalvereniging	 als	 een	 echt	 thuis	

te laten voelen en om het laatste beetje 
galm weg te halen. Voor de echte beleving 
zou ik iedereen aan raden om ook eens 
een zondagmiddag door te brengen in 
de kantine. Ga lekker op een goed plekje 
zitten waar je alles goed kunt overzien. Vul 
vooraf de voorspelling voor v.v. Vessem 1 
in, bestel een lekkere koude Dommelsch 
bij Carien, Koos of Jamie aangevuld met 
een perfect bereide tosti vlam en geniet 
van dit mooie bouwwerk net zoals wij dat 
waarschijnlijk op dat moment ook ergens 
in de kantine aan het doen zijn. Veel kans 
heb je dan met de buurman dezelfde 
discussie als wij nu ook steeds maar weer 
hebben, waar is die groene paal midden 
in de kantine voor, wanneer wordt deze 
officieel	 in	gebruik	genomen	en	door	wie?	
Misschien	 dat	 de	 korfbalvereniging	 daar	
wat meer duidelijkheid over kan geven in 
een volgend Loeierke.

Ondertussen hebben we ook een 2e en 
3e keer mogen vertoeven in de kantine. 
Autistisch als we zijn pakken we elke keer 
dezelfde tafel en zitten we op dezelfde 
plaats. Toch kwamen die laatste keer 
even weer diezelfde vervelende kriebels 
als laatst op de wc naar boven… Mijn 
ideale barkruk met leuning tegen de 
bestuurskamer aan werd ‘afgepakt’ en dus 
moest ik aan de andere kant van de tafel 
gaan zitten, veranderingen blijven moeilijk.

Rudolf
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Fotoimpressie 

Uitzicht op het voetbalveld en het nieuwe scherm. Op de voorgrond de groene ‘dans’ paal.

Een nieuwe vloer, nieuw plafond en vrijwel geheel nieuwe meubels. Op de muur tegen de 
bestuurskamer komt nog een collage van krantenknpsels en foto’s uit de historie van de club.

Hieronder een impressie van de vernieuwde kantine. Het is nog niet helemaal klaar 
maar het resultaat tot dusver mag er zeker zijn. Een wel gemeende dankjewel voor alle 
vrijwilligers die een bijdrage geleverd hebben en een extra pluim voor Amy Liebregts voor 
het mooie interieurontwerp!
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kantine

Ook de bestuurskamer is volledig opgeknapt.

Het enige wat ECHT niet weg kon was de ‘zondag’ tafel met namen erin gegraveerd.

De bar stond er al even, maar past nu helemaal in het nieuwe interieur.
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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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10 Punten – Nelis van Wersch
Had het weer eens sluitingstijd gemaakt op een donderdagavond. Gedurende de avond 
viel menig mens al op hoe slecht zijn telefoon eruit zag als hij deze even op tafel had liggen, 
vol	met	barsten.	Toen	hij	rond	02:00	uur	naar	huis	fietste	kwam	hij	er	bij	het	kapelletje	
achter dat zijn telefoon kwijt was, deze moest natuurlijk in de kantine op tafel liggen want 
daar	lag	hij	al	heel	de	avond.	In	de	hoop	dat	de	kantine	nog	niet	gesloten	was	fietste	hij	
terug maar helaas, de deur was net dicht. Gelukkig was Jan Soetens goedgemutst en ging 
nog even snel naar binnen om te kijken. Een zoektocht van 3 kwartier en 2x het alarm 
eraf moeten halen maar geen telefoon. Nog 3x met zaklamp rond de kantine gelopen 
maar	helaas.	Teleurgesteld	fietste	hij	terug	naar	huis	tot	hij	ineens	riep:	“Godverdomme,	
volgens mij rijd ik nu over mijn telefoon heen”.

8 Punten – Kevin van Helvoort
Kevin zit er kort op als penningmeester en zal ervoor zorgen dat iedereen keurig op tijd 
zijn of haar contributie betaald. Wij vinden het alleen wel wat ver gaan om de kas op peil 
te houden door 80 jaar oude vrouwtjes uit Amsterdam geld af te troggelen.

De Zwarte Piet
van ut joar
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6 Punten – Coen de Laat
Driek Huijbers was een vaste gast op de wc bij de 
Gouden Leeuw en wilde zich daar dan ook thuis voelen 
met kaarsjes en wat slingers in de wc. Coen vond ook dat 
dit er gezellig uitzag en nam gretig plaats op deze wc tot 
ongenoegen van Driek. Gelukkig had hij een imbus sleutel 
bij zich en gaf Coen een verlening van 3 kwartier in deze 
wc door de klink eraf te halen.

5 Punten – Rob Couwenberg
Zat voor de kermis lekker bij de Gouden Leeuw op het terras een pilsje te pakken toen 
zijn oog viel op het spandoek met de reclame voor de kermis. Er was iets mis met het 
spandoek, “de kermis staat er een week te vroeg op”, aldus Rob. Tot hem duidelijk werd 
dat dezelfde ‘fout’ ook bij de kuiper gemaakt was en hij degene was die een week te laat 
vrij heeft gevraagd.

4 Punten – Teun van Aaken
16 man van Vessem 3 zaten keurig op tijd in de kleedkamer te wachten tot ze het veld om 
half 10 konden betreden voor de warming up. Teun was de enige die er nog niet was maar 
ook op het veld stond om kwart voor 10 nog niemand van de Groen witten. Uiteindelijk 10 
minuutjes voorafgaand aan de wedstrijd was Teun er ook, met sokken, broeken en shirtjes 
zodat ook de rest zich om kon kleden om nog even snel op de foto te gaan en direct 
zonder warming up te beginnen aan de wedstrijd. Gevolgen: aan het eind waren er nog 
maar	11	fitte	spelers	over	en	moest	de	week	erop	de	wedstrijd	afgelast	worden.

2 Punten – Ron Huijbers
Ron moest zoals elke week gaan keepen bij het 4e maar had het gevoel dat hij iets 
vergeten	was.	Ondanks	dat	toch	maar	aangefietst	maar	het	gevoel	zat	hem	niet	lekker.	In	
de kleedkamers de kleren aangedaan en kwam daar tot de ontdekking welke attributen 
eigenlijk onmisbaar zijn voor een keeper, de keepershandschoenen.
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W i l h e l m i n a l a a n  5 6 ,  5 5 1 2  B K  V e s s e m ,  Te l e f o o n  0 4 9 7 - 5 9 2 1 2 8

Nu hair-extensions
en 

bruids- & 
dagmake-up!

Geopend van dinsdag t/m zaterdag tot 17.30 uur
Op woensdagavond tot 20.00 uur

VAN HOOF
INSTALLATIEBEDRIJF

Jan Smuldersstraat 12
5512 AZ Vessem

Tel. 0497-591253-591463

- Centrale verwarming
- Sanitair + waterleiding         +

riolering
- Zinkwerk + dakwerk
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VRIENDEN VAN 
‘T LOEIERKE 

 Na het daverende succes van vorige editie,
inclusief een even succesvolle feestavond,

prolongeert ’t Loeierke de succesformule en komt met:

Vrienden van ’t Loeierke 4.0

We willen al onze vrienden van de vorige editie bedanken, 
maar zij zijn bij deze helaas weer ‘ontvriend’…

Wij nodigen hen, maar natuurlijk ook geheel nieuwe vrienden
uit om een stuk in ons clubblad te schrijven.

Heb jij inspiratie om een kritisch/grappig/onzinnig 
maar vooral geniaal stuk te schrijven? 

Dit is je kans! Hou je niet in en mail de redactie!

Alle Vrienden van ’t Loeierke 4.0 worden uiteraard uitgenodigd 
voor een exclusieve en legendarische feestavond!
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Kunstgras is de laatste tijd veel in de media. 
Het zou namelijk ongezond zijn om op 
kunstgras te sporten. Op kunstgras liggen 
rubber korrels en deze zouden giftig zijn. 
Wanneer de huid van spelers in contact 
komt met de korrels kunnen serieuze 
ziektes als leukemie ontstaan. Er zijn clubs 
die hun leden niet meer op kunstgras laten 
spelen. Wat is er nu eigenlijk aan de hand?

Korte geschiedenis. Voetbal werd altijd 
gespeeld op gras. Vroeger was er alleen 
natuurgras. Natuurgras heeft nadelen. 
Als	 het	 flink	 heeft	 geregend	 kan	 er	 niet	
worden gespeeld. De bal rolt dan niet 
en	 het	 veld	 wordt	 flink	 beschadigd	 als	
er toch wordt gespeeld. Als het veld 
bevroren is lopen de spelers een grotere 
kans op blessures. Dus bij vorst of regen 
worden de wedstrijden afgelast. Dit is 
jammer, levert veel problemen op en kan 
zelfs competitievervalsing betekenen. Op 
kunstgras kan bijna altijd worden gespeeld. 
Kunstgras bestaat al heel lang. Voorheen 
vooral bekend van het hockey, maar in de 
afgelopen jaren heeft het ook een opmars 
gemaakt binnen het voetballen. Kunstgras 
heeft andere kenmerken dan natuurgras. 

Zo stuitert de bal heel anders en kun je op 
kunstgras geen sliding maken zonder je 
been open te halen. Door een laag korrels 
aan te brengen op het kunstgras krijgt 
het kunstgras meer de kenmerken van 
natuurgras. Dat is het idee. 

De korrels kunnen van verschillend 
materiaal worden gemaakt. Er zijn kokos 
korrels, korrels van kurk en dus korrels 
van gemalen autobanden. Aangezien 
autobanden in principe niet kunnen worden 
gerecycled, is de autobandenbranche op 
de kunstgrasvelden gedoken als een vlieg 
op de stroop. 

Voorheen was de bandenhandelaar 
blij als zijn oude banden naar een boer 
gingen die er zijn ingekuilde maïs mee 
afdekte. Maar nu werd er een serieuze 
afzetmarkt voor gebruikte autobanden 
aangeboord! Geen stapels autobanden 

Kunstgras
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meer die in de weg staan en er over 20 jaar 
nog staan. Nee, de banden kunnen (nog 
een keer) worden verkocht! Aangezien 
gebruikte autobanden, in tegenstelling 
tot kurk en kokos, een afvalproduct is kan 
het goedkoop worden aangeboden. In 
autobanden worden allerlei chemicaliën 
gebruikt die slecht zijn voor de gezondheid. 
Dit is en was algemeen bekend. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu (RIVM) heeft onderzoek gedaan 
naar de gevolgen van het sporten op 
kunstgras met korrels van gemalen 
autobanden. Uit dit onderzoek bleek dat er 
geen gevaar voor de gezondheid was. Wel 
wordt inmiddels geadviseerd om goed te 
douchen na het sporten. 

De opmars van kunstgras is in Europa 
relatief langzaam gegaan. Nederland is 
echt een voorloper op dat gebied. In de 
Verenigde Staten wordt al langer (ook 
American football) op kunstgras met 
rubber korrels gespeeld. Er is daar een 
aantal gevallen van kanker ontstaan 
waarbij de link is gelegd naar het sporten 
op kunstgras met rubber korrels. De focus 
is nu gelegd op de korrels van gemalen 
autobanden. Een paar weken geleden heeft 
het programma Zembla een reportage over 
dit onderwerp uitgezonden. De grote vraag 
hierbij was of het onderzoek van het RIVM 
een gedegen onderzoek was. Door Zembla 
werden hier vraagtekens bij gezet. Het zou 
dus kunnen dat het onderzoek niet goed 
is geweest. Als het onderzoek niet goed is 
geweest, staat dus niet vast dat sporten op 
kunstgras zonder gezondheidsrisico’s is. 

Als niet bewezen is dat het niet schadelijk 
is, kan het dus schadelijk zijn.  

Veel (ouders van) spelers hebben 
zijn hiervan geschrokken. Ook veel 
voetbalclubs waar kunstgras ligt hebben 
inmiddels gereageerd. Sommige clubs 
gebruiken hun kunstgrasveld(en) 
inmiddels niet meer tot er duidelijkheid is 
over de gezondheidsrisico’s.  Andere clubs 
hebben al besloten om de rubber korrels te 
vervangen door kurk. 

VV Vessem heeft geen kunstgrasveld. 
Wel spelen de elftallen van onze club 
hun uitwedstrijden soms op kunstgras. 
Hierdoor heeft ook VV Vessem inmiddels 
officieel	 gereageerd	 op	 vragen	 over	
de gezondheidsrisico’s van kunstgras. 
Dit geeft aan dat het inmiddels een 
maatschappelijke discussie is geworden, 
waarbij iedereen een mening heeft. 

Het RIVM heeft toegezegd een nieuw 
onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van 
kunstgras met rubber korrels uit te voeren. 
Naar mijn mening is het belangrijk dat de 
uitkomsten van het onderzoek door zoveel 
mogelijk instanties worden onderschreven. 
Daarvoor zal het dus noodzakelijk zijn dat 
het onderzoek zo zorgvuldig mogelijk 
wordt uitgevoerd. Tot die tijd zullen er 
veel verschillende meningen zijn over dit 
onderwerp. Die meningen zijn niet allemaal 
hetzelfde. Wat dat betreft is een mening 
net een kont. Iedereen heeft er een en ze 
lijken ook niet allemaal op elkaar. 

Th. de Bie
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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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Een vereniging kan niet succesvol zijn 
zonder haar vrijwilligers. Of dit nu iemand 
is die mee oud ijzer ophaalt of in het 
bestuur zit. De bijdrage van ieder persoon 
is meer dan welkom. Eind vorig seizoen 
hebben enkele persoons wijzigingen 

plaatsgevonden in het bestuur van de 
voetbalvereniging. Zo volgt Frans Maas 
Hans van der Linden op als voorzitter en 
neemt Hans van Diessen het stokje over 
van aftredend bestuurslid Bart de Laat. De 
reporters van ’t Loeierke zijn afgereisd naar 

Twee nieuwe bestuursleden:
Frans Maas & Hans van Diessen

“De sfeer bij de club is écht heel goed”
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het clubhuis op de Lille om de twee nieuwe 
bestuursleden eens stevig aan de tand te 
voelen. Wie Frans en Hans zijn is voor een 
ieder bekend. Maar wat is hun motivatie 
om toe te treden tot het bestuur van onze 
vereniging. Welke ambities hebben ze en 
voor welke uitdagingen staan we komende 
jaren als club. Benieuwd zijn we naar de 
wijze waarop ze gevraagd zijn voor een 
bestuursfunctie.  
 
Frans: Nog voordat bekend was dat Hans 
van der Linden zijn voorzittershamer zou 
neerleggen belde Kevin van Helvoort mij 
op. Of het een keer gelegen kwam als Kevin 
samen met Arie Schriders en Hans van der 
Linden	op	de	koffie	kwamen.	‘In	huize	Maas	
staat	 de	 koffie	 altijd	 klaar	 Kevin’,	was	 het	
antwoord van Frans. Het vermoede van 
Frans dat deze personen hem wilde vragen 
als nieuwe voorzitter klopte vervolgens 
ook. Zoals in het voorgaande Loeierke 
door Frans is aangegeven dient het 
voorzitterschap wel in balans te zijn met 
zijn werk en privé. Allereerst wordt daarom 
na het eerste jaar geëvalueerd of deze 
balans er is om vervolgens een periode 
van 4 jaar in te gaan. De intentie voor een 
voorzitterschap van 4 jaar is er! 

Vervolgens gaf Bart de Laat aan dat hij 
wilde stoppen met zijn bestuurswerk. 
In het bestuur is vervolgens een lijstje 
gemaakt met zijn beoogde opvolgers. Hans 
was één van de gegadigden en werd als 
eerste gevraagd.  

Hans: Op een donderdagavond bij Lang 
Gras kwam Frans naar mij toe met de 

vraag of hij samen met Ted Blox eens op 
de	 koffie	 mocht	 komen.	 Allereerst	 dacht	
Hans dat ze hem wilden vragen voor de 
jeugdcommissie van de voetbalclub. Toen 
bleek dat ze mij wilden voor een functie in 
het bestuur was ik toch een beetje verrast, 
maar de keuze was snel gemaakt. Eerst 
natuurlijk nog aan ‘ons Ien’ gevraagd wat 
zij ervan vond. Die ‘van ons’ zei dat ik toch 
al altijd op het voetbalveld te vinden was en 
dat ikzelf de keuze diende te maken.  

Frans geeft nog aan dat Hans ‘de oren en 
ogen’ van de club is en daardoor goed 
past in zijn functie in het bestuur. Hij is 
een hele sociale vent die zowel tussen de 
voetballende leden alsook de supporters 
staat.  

Ambities  
Iedereen in het bestuur heeft zijn eigen 
verantwoordelijkheden. Frans wil als 
nieuwe voorzitter dat duidelijker wordt 
wie welke pet op heeft. In zijn ogen was dit 
tot op heden niet helder genoeg. Wanneer 
het voor de gehele club duidelijk is wie 
waar verantwoordelijk voor is, loopt alles 
soepeler en zijn er minder onduidelijkheden.  
 
Hans en Frans geven aan dat ze trots zijn 
op alle vrijwilligers die eraan bijdragen dat 
onze vereniging zo ‘gezond’ is. V.V.Vessem 
is een van de gezondste clubs van gemeente 
Eersel met op E.F.C na het meeste aantal 
leden. Als je ziet wat voor een werk verzet 
is door de vrijwilligers voor het verbouwen 
van zowel de kantine alsook de overige 
gebouwen, dan zie je dat Frans en Hans 
daar zichtbaar trots op zijn.  
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Het accommodatie beleid van gemeente 
Eersel wordt momenteel ‘toekomst 
proof’ gemaakt. Bezuinigingen vanuit 
de gemeente zorgen ervoor dat de 
vereniging nog meer haar eigen broek 
op moet houden. Samenwerking tussen 
verenigingen is hierbij essentieel. Voorbeeld 
is het delen van de accommodatie met de 
korfbalvereniging.	 De	 doelstelling	 is	 om	
de club gezond te hebben en te houden 
in de toekomst. Hierop wordt ook beleid 
gemaakt binnen de club. Wellicht dat in de 
toekomst samenwerking wordt gezocht 
met buurvereniging DEES. Momenteel 
worden oriënterende gesprekken gevoerd 
tussen Vessem en Dees om te bekijken waar 
ze elkaar mogelijk kunnen versterken. In 
ieder geval een interessante ontwikkeling 
die bij Frans de nodige aandacht krijgt. 
Wellicht in een later editie van ’t Loeierke 
meer over de huidige stand van zaken. 
 
Geweldige sfeer binnen de club 
Tijdens ons gesprek met Frans en Hans 
komt vaak naar voren dat de sfeer binnen 
de club momenteel geweldig is. Als nieuwe 
bestuursleden is dit lekker binnenkomen. 
Tevens dragen de huidige goede prestaties 
van ons vaandelteam bij aan de goede 
sfeer binnen de club.  Het is ook aan ons 
als bestuur om ervoor te zorgen dat deze 
goede sfeer behouden blijft in de toekomst. 
Een bruisende vereniging zorgt voor leven 
in een dorp en is iets waar iedereen graag 
onderdeel van uit maakt.  

De goede sfeer en enthousiasme van de 
leden zorgt ook voor motivatie bij Frans 
en Hans om een actieve rol als bestuurslid 

te vervullen. ‘Wij krijgen heel veel energie 
als je ziet wat ‘de klusgroep’ presteert. 
Ook alle overige vrijwilligers zijn natuurlijk 
onmisbaar voor onze vereniging en geven 
ons energie om te club te leiden.  

Wat betreft de goede sfeer die momenteel 
hangt boven onze voetbalvereniging geeft 
Hans aan hij hier veel complimenten over 
krijgt van andere voetbalverenigingen uit 
‘De Kempen’. Van de overige clubs in de 
‘Kempische 4e klasse’ horen we vaak dat 
Vessem hedendaags bekend staat als een 
zeer gezellige club. Vessem heeft ook bij 
de uitwedstrijden veel supporters langs 
de lijn staan, die daarna ook in de kantine 
te vinden zijn. Dat we er zodoende zowel 
uit als thuis in de kantine een feestje van 
maken wordt goed ontvangen zegt Hans.  

Enquête  
Als voorzitter van de vereniging heeft Frans 
een belangrijke taak. Het ‘toekomstproof’ 
maken van de club is één van de 
belangrijkste uitdagingen van komende 
jaren. Frans wil dat de vereniging nóg beter 
en gezelliger wordt. Om te weten wat er 
onder de leden leeft wordt momenteel een 
enquête opgezet. Frans: “we willen weten 
hoe we de vereniging nog succesvoller 
kunnen maken, en hierbij luisteren we 
graag naar onze leden”.  

Prestaties op het veld 
Zoals de naam het al zegt blijft V.V.Vessem 
natuurlijk een ‘voetbalvereniging’ en is 
naast de goede sfeer binnen de club, 
de prestatie op het veld heel belangrijk. 
Frans en Hans geven aan dat ze samen 
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met alle leden de prestaties op het veld 
naar een hoger plannen willen trekken. 
Dit geldt zowel voor de jeugd alsook 
het vaandelteam. Komende jaren wordt 
daarom ook extra aandacht geschonken 
aan het beter opleiden van de jeugd. Hoe 
dit precies ingevuld gaat worden is nog 
niet helder voor ogen. Hans: “wellicht de 
trainers meer bagage meegeven om een 
goede training te kunnen geven. Of meer 
spelers van Vessem 1 die een de training 
van een elftal op zich nemen”.  

Een kwaliteitsinjectie aan het 1e elftal geven 
kan natuurlijk door het halen van spelers 
van buitenaf. Wat als Waldo voorstelt om 
enkele spelers met 3e klasse ervaring naar 
Vessem te halen? Frans komt met duidelijke 
taal en geeft aan dat het streven is om met 
alleen Vessemse spelers hoge ogen bij het 
1e elftal. Frans: “vaak zie je dat spelers van 
buitenaf komen met een nieuwe trainer 
en vervolgens ook weer vertrekken als de 
trainer vertrekt. Als club kun je hier geen 
beleid op maken en wij gaan als bestuur 
niet voor de korte termijn, maar voor de 
lange termijn”. De doelstelling van Waldo 
was begin dit seizoen handhaving in de 4e 
klasse. Nu de competitie enkele maanden 
gaande is, is volgens Hans wel duidelijk dat 
we hoger op de ranglijst kunnen eindigen. 
De twee nieuwe bestuursleden vermelden 
dat het doel van de club is om komende 
jaren goed mee over te kunnen in de 4e 
klasse en het liefst te eindigen ergens 
bovenin op de ranglijst.  

Ter afsluiting 
Het bestuur wil uiteindelijk het beste voor 

club. Op voetbalgebied willen ze optimaal 
presteren, maar daarnaast heeft een 
vereniging ook een sociale functie. De sfeer 
die momenteel boven de ‘de Lille’ hangt 
moet behouden blijven voor zowel de 
leden alsook alle supporters. Dit is wat we 
duidelijk kunnen proeven in ons gesprek 
met Frans en Hans. 

Bij de vraag aan Frans en Hans waar hun 
plafond ligt op bestuurlijk niveau geeft 
Frans aan dat hij niet de ambitie heeft om 
een bestuursfunctie te bekleden in het 
betaalde voetbal. Frans: “ik kijk ooit ‘in 
de keuken’  bij FC Eindhoven. Deze club 
wordt meer als bedrijf geleid en dat is 
niet waar mijn passie ligt”. Hans geeft aan 
dat wanneer AJAX nog eens langs komt 
voor een bestuursfunctie, hij dit wel in 
overweging gaat nemen.  

We willen Frans en Hans succes wensen 
met hun verantwoordelijkheden bij onze 
vereniging. Benieuwd zijn we naar alles 
wat komen gaat in onze voetbalvereniging, 
zowel op als naast het veld.  

Geert & Johan
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AUTOBEDRIJF VAN DOORMAAL
ALLES VOOR U EN UW AUTO ONDER ÉÉN DAK!

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

• Werkplaats
• Tankstation

• APK keuringen
• Quick-bandenservice
• Wasserette
• Transport

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

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

w w w . V A N D O O R M A A L . c O M
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Lekker en voordelig

EMTÉ  
VESSEM

Pierre & Inge Liebregts
Vessem

1056866_EMTE_Vessem_A5_W11.indd   1 09-03-16   10:44
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Een mooie bos hout 
voor de deur 

Om in ’t Loeierke een uiteenzetting te 
geven over wat in mijn ogen een mooie bos 
hout is, is natuurlijk erg persoonlijk. Echter 
wil ik wel gezegd hebben hoe, volgens 
mij, een mooie bos hout er in jullie ogen 
uit ziet. Aangezien de voetbalvereniging 
een mannencultuur is, interpreteer ik een 
‘mooie bos hout’ voor het gemak vanuit het 
mannelijk oogpunt. Kort maar krachtig: een 
mooie	bos	hout	staat	(nog)	fier	overeind	en	
is	best	flink.		

Alleen blijft een mooie bos hout niet mooi. 
Dit is eigenlijk met alles zo. Als we als 
voorbeeld even kijken naar een auto. Je 
koopt bij P. van de Ven een splinter nieuwe 
Ford. 10 jaar en 200.000 km later is ‘het 
mooie’ ervan af én wil je een nieuwe mooie 
auto. Met een mooie bos hout is dit exact 
hetzelfde. Naar gelang de leeftijd van de 
bos hout, gaat ‘het mooie’ er ook vanaf.  
Het is de ergernis van iedere voetballer! 
Het is zelfs de ergernis van iedere 
voetballiefhebber	 die	 naar	 Sportpark	 de	
Lille komt. (Ergernis nummer 2 naast het 
één laagse wc-papier) De bos(jes) hout 
langs de velden 1 en 2 zijn nu toch echt te 
flink	geworden.	 In	mijn	ogen	 is	het	mooie	

er wel vanaf!  

Wat bebossing rond te velden kan mooi 
zijn voor het menselijk oog en het kan 
daarnaast een broedplaats bieden aan het 
koolmeesje en de boerenzwaluw. Verder 
dient de bebossing lang veld 1 en 2 geen 
enkel nut. De ergernis van de bosjes langs 
de velden speelt met name op wanneer 
de bal buiten de lijnen wordt getrapt en 
vervolgens in deze bosjes terecht komen. 
Meerdere keren per wedstrijd is een speler 
van Vessem samen met de tegenstander 
van die dag de bal aan het zoeken in 
deze bosjes. In het ergste geval sta ik als 
grensrechter van Vessem 2 net aan die kant’ 
te vlaggen en kan ik zelf de bosjes mee in.  

Enkele jaren geleden heb ik stage gelopen bij 
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. 
Hier heb ik een haalbaarheidsstudie 
uitgevoerd naar het regionaal opwekken 
van duurzame energie van plaatselijke 
biomassa stromen. Conclusie van deze 20 
weken durende stage, was dat snoei/hout 
afval geld oplevert.  

De laatste jaren neemt de opbrengst (in 
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kilogrammen) van het oud ijzer dat de 
vereniging tweejaarlijks ophaalt af. De 
dagprijs (in Euro’s per kilogram) van het 
oud ijzer bepaald uiteindelijk samen met 
de kilogrammen opbrengst, de netto 
opbrengst voor de club. De tendens is dat 
deze opbrengst de laatste jaren dalende 
is. Om inkomsten te generen voor de 
vereniging en zodoende het lidmaatschap 
betaalbaar te houden, is het wellicht een 
idee	 om	 jaarlijks	 het	 sportpark	 een	 flinke	
beurt te geven en het snoeiafval voor grof 
geld te verkopen aan de hoogste bieder.  

Nu ik toch de mogelijkheid heb om mijn 

beklag te doen wil ik nog één ding kwijt. 
Dat de prijzen van de consumpties in de 
kantine ooit verhoogd dienen te worden 
is begrijpelijk voor eenieder. Maar als 
koffie	 liefhebber	 zit	 het	me	 diep	 dat	 prijs	
van	 de	 koffie	 met	 50%	 is	 verhoogd	 naar	
€ 1,50 per kop. Voor € 0,30 meer start ik 
de zondagochtend met een koude pint. 
Waarvan is de marge het grootst? Een pilsje 
van	€	1,80	of	de	koffie	van	een	€	1,-?	
Het is je gezegend! 

Johannes Coenrades Klene
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Blijkbaar heb ik in het verleden toch redelijk 
goede stukjes ingeleverd bij mijn oud 
Loeierke collegas, want ik werd wederom 
uitgedaagd om een stuk in te leveren. Het 
enige probleem is dat ik met het grootste 
writersblok uit mijn carrière zit. Een gedicht 
schrijven naar aanleiding van het selectie 
beleid van Danny Blind wilde vanmorgen al 
niet verder komen dan 2 regels, en ook de 
onzin die ik normaal gesproken op papier 
krijg voor het tonpraten wil nog steeds niet 
lukken. 

Mijn enige eis was dus dat ik een 
onderwerp op een presenteerblaadje 
aangereikt zou krijgen. En dat werd door 
jullie heteroseksuele dorpsgenoot Geert 
van Aaken enorm snel geregeld. Volgens 
mij ben ik de enige die dit keer toegezegd 
heeft, zo wanhopig snel kwam hij namelijk 
met 2 mooie voorstellen, en dat al 2 edities 
van het Loeierke achter elkaar. De nood 
blijkt hoog?

Voorstel 1 ging over de fusie der fusies: 
Traditionsverein c.q. Sleeping Giant VV 
DEES die met de boven-zijn-stand levende 
4e klasser VV Vessem zou kunnen gaan 

fuseren. Hier is al e.e.a. over geschreven, 
dus voorstel 2 moest het maar worden. 
En aangezien je van schrijven over dit 
onderwerp geen HIV krijgt ben ik maar in 
de pen-is geklommen:

Waar Bekend Nederland er vol mee zit, daar 
moeten we er in de voetballerij blijkbaar 
goed naar zoeken; de homoseksuele 
medemensch, de gay, de jeanette, de 
nicht of de bruinwerker, om maar een paar 
koosnaampjes op te sommen. RTL4 zit er 
vol mee. Elke avond als ik na het avondeten 
langs RTL Boulevard zap zie ik oppernicht 
Albert Verlinde al op het puntje van zn stoel 
zitten wippen om de kijker te mogen gaan 
vertellen	 dat	 Estelle	 Cruyff	 ondanks	 haar	
zoveelste scheiding toch nog 3 D&G tasjes 
aan	heeft	kunnen	schaffen	in	Ibiza.	

De homo’s-In-het-voet-
bal-discussie
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Iets later op de avond komen Geer en Goor 
nog voorbij gestuiterd met hun vele pies- 
en poepgrappen. Naar deze 2 gayboys kan 
ik heel de avond kijken, heerlijk. Daarna 
zoekt Peter van de Vorst nog naar (bruine) 
sterren. 

Maar zap ik later de avond naar Studio 
Voetbal, Voetbal Inside of naar Sportschau 
dan kan ik volgens vele kenners rekenen op 
een homoloos avondje. In de voetballerij 
komen homosch namelijk niet voor zo 
wordt gezegd. Ikzelf ben een andere 
mening toegedaan, aangezien ik er zelf wel 
een aantal ken (neen, ikzelf zit niet in de 
gayscene, maar ken er toevallig een paar) 
maar dit is inderdaad wel een uitzondering.
De homosexualiteit in het voetbal, of 
zoals ze in Duitsland zo mooi zeggen: 
Homosexualität Im Fußball. Er lopen 
voetballers rond die de schijn tegen 
hebben. Dat zijn voetballers met roze 
schoentjes. Dat toppers als een Cristiano 
Ronaldo, Neymar, en in vroegere tijden 
Joop Gall, Jan Wouters en Gene Hanssen 
op roze schoentjes rondlopen/liepen is nog 
daar aan toe, maar dat tegenwoordig op 
het lage niveau kinderen van 6 jaar door 
hun ouders al met roze schoentjes de wei 
ingestuurd worden kan ik niet begrijpen. 
Het enige legitieme argument hiervoor 
is wat mij betreft de integratie van de 
homoseksueel in het voetbal, al kan daar bij 
een kind van 6 volgens mij nog nauwelijks 
sprake van zijn. 

Als ik dit verhaal zo terug lees bezit het 
geen enkele clou, geen moraal, geen enkel 
historisch belang en heeft het verder geen 

enkele betekenis. Het enige wat ik eigenlijk 
heb willen schrijven is, denk ik, dat ik een 
beetje moe wordt van die discussie over 
homos’s in de voetballerij. 

Waarom zou een homo in het voetbal zich 
moeten verdedigen? In het ballet komen 
ze voor, in de turnwereld ook, zelfs in de 
musikalwereld lopen ze rond, en laatst op 
de Canalparade heb ik er enkele gespot, 
dus waarom in de voetballerij niet? Ik klap 
niet graag uit de school maar ik heb in mijn 
Vessem en DEES tijd wel enkele voetballers 
en scheidsrechters gezien, dus ik hou mijn 
mond dicht. 

Ik heb zoals jullie kunnen lezen echt geen 
vooroordelen over homo’s maar als jullie 
echt graag zouden willen weten over wie 
of wat heb, dan nodig ik jullie uit in mijn 
privé sauna waar we samen met een glaasje 
prosecco wel eens verder kunnen babbelen 
over het een en ander… Kom uit de kast!

Doeiiiiiiiii.

PS. Bovenstaande tekst is louter ironisch 
geschreven. Desondanks heb ik besloten 
om uit angst voor klappen met handtasjes 
mijn naam alleen aan de Loeierke redactie 
prijs te geven.
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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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elftal wed.   pnt.   gem.       voor    tegen saldo

O19-1  5 13 2.60 22 5 +17

O11-1  6 13 2.17 40 17 +23

O11-2  6 12 2.00 34 14 +20

O9-2  6 12 2.00 26 10 +16

O15-1  6 12 2.00 17 15 +2

O13-1  5 4 0.80 6 27 -21

O9-1  4 3 0.75 13 20 -7

O17-1  5 1 0.20 14 24 -10

‘De SUPERCUP’
Jeugd - Clubcompetitie 2016-2017

TUSSENSTAND 
SUPERCUP
 SEIZOEN
2016-2017

SPONSOR:
Super Service

Henst

STAND BIJGEWERKT T/M 22 oktober 2016
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“Be there on time!”. Wat kan ik me dat nog 
goed herinneren. Anderhalf jaar geleden 
waren we met een aantal studenten 
c.q. vrienden in Bangkok. Onze docent 
herinnerde ons iedere, maar dan ook iedere 
dag eraan dat we de volgende ochtend 
weer op tijd op de universiteit moesten 
zijn. Dat waren we. Over fris en fruitig 
had hij het tenslotte niet gehad. De eerste 
dag hadden we hooguit een uur geslapen 
en gelukkig voor ons was er iemand een 
uur eerder nog in staat om zijn wekker te 
zetten. Stipt 09:00 Thaise tijd struikelden 
we binnen. Oké, misschien was het 09:01. 
Iedereen, inclusief de docent, was al weg. 
Gelukkig zagen we ze buiten weg lopen 
en konden we nog snel aanhaken. Volgens 
mij had niemand het door, op de docent 
na dan. Die keek een keer nee-schuddend 
achterom. Het is sowieso wel prettig om 
‘bekenden’ te zien in een stad met zo’n 
15 miljoen inwoner. Daar hebben we in 
Vessem gelukkig geen last van. Of ja, 
eens per jaar. Zaterdagavond met Vessem 
kermis, wanneer ons inwonersaantal 
wordt verdriedubbeld. Normaal gesproken 
moet ik altijd werken op zaterdag, maar 
tegenwoordig mag ik met de kermis een 

dag extra snipperen. Na acht jaar Gouden 
Leeuw is het ook wel tijd voor een ouwe-
lullen-dag. Dat resulteert natuurlijk wel in 
geld opmaken in plaats van geld verdienen, 
koppijn in plaats van moe zijn en op bed 
(met de kleren aan) in coma liggen in plaats 
van proberen in slaap te vallen. Tja, dat zijn 
de bijwerkingen van Vessem kermis. 

Ook ben ik bekend met het medicijn de 
volgende ochtend. Er is niks beter dan een 
lekkere pot voetballen bij onze plaatselijke 
VV en met drie punten op zak naar het dorp 
fietsen.	Weg	 kater,	 die	 komt	de	 volgende	
ochtend wel weer. Met de receptuur van dat 
medicijn ben ik wat minder bekend. Althans, 
dat bleek. Om de “kermiswedstrijd” met 
Vessem 1 überhaupt te mogen voetballen 
moet je ten eerste die zaterdagavond/
nacht	fysiek	geheel	fit	blijven.	Zorg	ervoor	
dat je gedurende de avond scherp om je 
heen blijft kijken, zodat je geen plotselinge 
ellenboog ontvangt van een dansende Niek 
van Rooij en dat je niet uitglijdt over een rol 
WC-papier. Michel Sardou komt namelijk 
met zijn hit ‘Le Lacs du Connemara’ zeker 
een keer voorbij. Ten tweede: zorg ervoor 
dat je je gedraagt in het bijzijn van de 

“We hadden de 
wind tegen”
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trainer, hij kan namelijk ook aanwezig zijn 
zonder dat je het door hebt. Klim niet op 
het podium (Jop de Laat), voorkom dat je 
met drie bier in je handen staat en wanneer 
je het gevoel hebt dat je niet meer in staat 
fatsoenlijk te praten, praat dan vooral niet. 
Tenslotte is het verstandig om de volgende 
ochtend, vóór aanvang van de wedstrijd, 
tijdig op het sportpark aanwezig te zijn. Als 
je om 12:45 uur aanwezig moet zijn zet je je 
wekker om 6:45 uur zodat je nog drie keer 
(per ongeluk) in slaap kunt vallen. Ja die 
wekker had ik gezet. Op zo’n anderhalf uur 
van tevoren. Als ik niet goed wakker ben 
(vooral op zondag met Vessem kermis) ga 
ik	waarschijnlijk	al	op	het	fietspad	onderuit	
a la Kees Mollen en schiet ik tijdens de 
wedstrijd een vrije trap over de zijlijn net 
als Erik A.

Rond kwart over twaalf werd het tijd om 
ons Hein en Louis maar eens wakker te 
maken. Traditie op zondag in huize Van 
Diessen. Ik had echter niet ingecalculeerd 
dat dit met de kermis misschien wat langer 
kon	duren.	Nee,	 een	 tas	 koffie	 zat	 er	 niet	
meer in. Hup, de voetbaltassen achterin in 
de	kofferbak	en	als	de	wiedeweerga	naar	de	
Lille. Helaas. Twee hele minuten te laat. We 
hadden wind tegen. Ik had totaal niet door 
dat iemand zich erom bekommerde. Toch 
kwamen we tijdens de wedstrijdbespreking 
al vrij snel achter de consequenties. Het had 
ook wel iets om met z’n drieën op de bank 
te zitten. Kan met niet voorstellen dat dat 
eerder is voorgekomen. Er overheerste ook 
wel een soort gevoel van revanche. Vooral 
toen Hein scoorde. Heerlijk die manier van 
juichen. Het leek net alsof het afgesproken 

werk was. 

De drie van Diessen’s te laat en Hein z’n 
manier van juichen, dat was zondagavond 
voor velen toch hét gespreksonderwerp. Ik 
heb denk ik driekwart van de mensen die 
ernaar vroegen wijsgemaakt dat ik maar 
een horloge bij de grijpers  op de kermis 
had gegrepen zodat ik volgende week 
zeker op tijd zou zijn. Je had die gezichten 
eens moeten zien, haha. En waarom ik op 
dezelfde manier als Hein juichte toen ik de 
week daarna tegen Steensel scoorde? Geen 
idee. Dat zat nog een beetje in m’n hoofd 
denk ik. Al met al kunnen we terugkijken 
op een mooi verhaal, dat ik me altijd zal 
herinneren. En na een 3-0 winst tegen 
DVS verdienen alle andere basisspelers 
uiteraard ook een compliment. Of we nog 
vaker te laat komen? De tijd zal het leren. 
Wij hebben er al van geleerd.

Groeten,
Frans



‘ t  Loeierke

50

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? 

In welk team speel je?
Op welke positie?
Wie zijn je leiders/trainers?   
Hoe vaak ben je al kampioen geweest?
Ga je weleens bij Vessem 1 kijken?

Favoriete voetbalclub?
Favoriete voetballer?
Mooiste voetbaltenue?
Beste speler van jouw team?

Wat is de naam van je school?
In welke groep zit je?
Favoriete les?
Wie vind je het leukste meisje van jouw 
klas?

Wie zou je het allerliefst ontmoeten, en 
waarom?
Wat is je favoriete dier?
Wat is je favoriete dier dat je hebt na 
moeten doen van Daan Soetens?

Profieltje van

Viggo Verbaant
Viggo Verbaant
16 september 2008
Veldhoven
Ruud Verbaant
Adriana MAria (Miranda) van Gestel-
Verbaant.
zusje Lone

Sjors, Wahe en Jesper

F1
voorin
Thom, Rolf en Gijs
1 keer
Heel soms

Barcelona en PSV
Messi en Ronaldo
Barcelona
Jari Liebregts

St. Lambertus
groep 5
Taal en Spelling
Tatum

Messi, omdat hij een goede voetballer is.

Tijger
De haan, maar de Emoe lukte niet.
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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 week?

Hoe laat ga je ‘s avond naar bed?
Hoeveel zakgeld krijg je per week?
Wat is je allerliefste wens?

Welk beroep wil je later uitoefenen?
Waaraan heb je een hekel?
Wat is jou favoriete computer spelletje?
Denk je dat je een betere voetballer dan 
papa wordt?
Wat vind je ervan als DEES en VV Vessem 
samengaan?

Als je moet kiezen: televisie of computer
                                   

  : doelpunt maken of  
      winnen

                                   : kermis of carnaval
                                 
    : binnen of buiten  
      spelen

Wanneer en waarom heb je voor het 
laatst in ’n deuk gelegen?

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

Friet
Spinazi
Ik vind alles al goed

Bon Jovi
Tennissen met opa en oma.

Youtube
Cartoon Netwok
Disney junior
Frankrijk, dan zie ik opa en oma weer.

veel te veel :-)

8 uur of half 9
€ 0,00
een gelukkig leven

Ontwerper
Pestkoppen
Bike race
Natuurlijk

Daar twijfel ik over

Computer, dan kan je opzoeken wat je 
wilt.

Doelpunt maken, maar het is belangrijker 
dat we samenwerken voor een doelpunt.

Ik vind beide erg leuk

Binnen en buiten is allebei leuk, ik kan 
niet kiezen.

Toen	ik	het	filmpje	van	Jochem	Meyer	
met sneeuwitje en de 7 dwergen gezien 
had.

Er hoeft nikst te veranderen.
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René Willems
Predikant 8

Electrotechniek 5512 BW Vessem

Tel. 06-12648872

   Electrotechnische installaties, 

   datainstallaties en verlichting.

r.willemselectro@kpnplanet.nl

CDL
V E R H U U R

Domineeshof 5
5512 BR Vessem

Coen de Laat
Tel.: 06-11011273
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Waar is Waldo
(antwoord vorige editie)
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PRIKBORD

17 maart 2017
PUBQUIZ

(onder voorbehoud)

4 december 2016
SUPER SUNDAY Vessem 1 - Acht 1

1 april 2017 
LOEIERKE
REÜNIE

21 november
ZWARTE 
PIETEN 

VOETBAL

15 december 2016HANENTOEPENvanaf 22:00 uur
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INDUSTRIAL
P A C K A G I N G

EMBALLAGE
OP MAAT

Dirk Boutslaan 28
Eindhoven
Tel. 040-2115460

Prachtige omgeving - Kempische Hoeve - Fietsterras - Eerlijke ingrediënten  
Brabantse Gastvrijheid - Toegankelijke prijzen

Restaurant Smaeckvol - Driehuizen 3 te Vessem

 
 
 

Tel: 0497 - 592 072 – info@smaeckvol.nl – www.smaeckvol.nl

Reserveren aanbevolen 
Kijk voor actuele openingstijden op onze website
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Officieel

dealer van 
de Kempen

- ONDERHOUD EN REPARATIES ALLE MERKEN
- VERKOOP NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO’S
- SCHADETAXATIE EN REPARATIE
De Hoefseweg 3 - Vessem - Tel. 0497-591842

V E S S E M
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Oh, 

’t Loeierke op tijd 

op de mat?

Ja, daar kunnen de gebroeders van Diessen nog wat van leren!





   Waar is Waldo?


