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‘Hitchcock-scenario in titelstrijd 4F’, 
kopte de Trompettercup afgelopen 
zondag na de, voor de zoveelste week 
op rij, verassende uitslagen in deze 
competitie. En het mooie van dit scenario 
is dat ons Vaandelteam nu een van de drie 
hoofdrolspelers in dit mooie verhaal is 
geworden. Na de (onterechte) nederlaag 
enkele weken geleden tegen Bergeijk 
waren de kansen op het kampioenschap 
bijna nihil en kon Vessem zich vooral nog 
gaan richten op het binnenhalen van 
een periode, wat overigens ook al een 
geweldige prijs zou zijn voor dit mooie 
seizoen. Maar doordat de concurrentie 
en beoogde kampioenen ook punten 
lieten	liggen	is	nu	alles	afhankelijk	van	de	
laatste wedstrijd dit seizoen. Al met al zal 
27 mei 2018 nu al de boeken in gaan als 
een memorabele dag voor het Vessemse 
voetbal! En wat de uitslag ook mag 
zijn, heren van Vessem 1 ben trots op 
dit seizoen! De tent van het (prachtige) 
Pinkstertoernooi staat er nog dus 
gefeest gaat er sowieso worden! Succes 
mannen! En we houden ons gewoon vast 
aan de gedachte dat de ploeg met de 
minste tegengoals gewoon Kampioen 
wordt!!

Voor wat betreft ’t Loeierke mogen 
we ook van een succesvol en geweldig 
seizoen spreken. Met zes uitgaves mogen 
we toch wel zeggen dat we ruimschoots 
onze beoogde oplage hebben gehaald 
en daarmee ook de behoefte van de 
Voetballende medemens ook dit seizoen 
weer op pijl hebben weten te houden.

Het mooie aan deze editie vind ik 
toch wel dat in bijna alle rubrieken de 
vrijwilligers, supporters en eigenlijk wel 
iedereen die een bijdrage levert aan 
onze club in het zonnetje wordt gezet 
voor welke bijdrage je ook levert aan de 
gezelligheid binnen onze club. Zo blikt 
onze voorzitter terug op het wederom 
succesvol en geweldig verlopen 
Pinkstertoernooi waar het genieten toch 
weer de boventoon voerde, en heeft 
onze Jeugdcoördinator een mooi stukje 
geschreven over de mensen die zich het 
hele seizoen weer ingezet hebben om 
onze Jeugd ook weer volop te kunnen 
laten genieten. 

De voetballende Dames van onze VV 
zijn in hun stukje op zoek naar een 
geschikte trainer om samen met WP 
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deze dames tot grootse prestaties te 
laten komen. Mocht u na het lezen van 
hun stukje geïnspireerd raken, schroom 
dan niet om contact op te nemen met WP. 
Het	Jeugdprofieltje	komt	van	de	hand	van	
Jan Mariën, speler van JO11-2, en op de 
vraag wat hij graag binnen de vereniging 
veranderd zou zien ben ik bang dat hij hier 
toch wel heel nadrukkelijk de capaciteiten 
van een van mijn mede redactieleden 
ter discussie stelt. ’t Knuppeltje is deze 
keer in handen gekomen van D’n Billy en 
hij steekt niet onder stoelen of banken 
waarom hij naar Hilvarenbeek is verhuisd 
maar vermoedelijk ook omdat de(gehele) 
VV daar nog in het traditionele groen-wit 
speelt. 

Verder in dit Loeierke blikt Gijs terug op 
een geslaagd jubileum van VV DEES die dit 
jaar hun 75-jarig bestaan mochten vieren, 
hierbij nog de hartelijke felicitaties voor 
deze mooie mijlpaal namens de redactie en 
tot over 25 jaar…..  Sven brengt even kort 
aan het licht wat de KNVB allemaal weer 
van plan is en Peña probeert nog één keer 
zijn visie toe te lichten op de voordelen 
van het om de week thuis spelen van alle 
senioren elftallen en ook hierbij komt 
het belang van onze vrijwilligers weer ter 
sprake. En ja hoor, het is echt waar, na het 
zoveelste stukje geschreven te hebben 
over de geaardheid van de mensheid 
is bij Ted zelf nu toch ook echt het 
spreekwoordelijke lichtje gaan branden. 
En zo is voor de Dames de vacature die 
ontstaan is door het vertrek van Gijs ook 
weer opgevuld, want je neemt, terecht 
of onterecht, toch wel een aantal jaren 
ervaring mee.

Met het oog op aanstaande zondag zijn 
er ook een tweetal stukken geschreven, 
één door onze vaste gastschrijver Peter, 
en het zal u niet verbazen dat het dit keer 
over de uitreiking van de Speler van het 
jaar gaat, welke uitgereikt zal worden as. 
Zondag in de tent op sportpark ‘De Lille’ na 
afloop	van	de	laatste	competitiewedstrijd.	
Tevens zal dan ook de uitreiking zijn 
van ‘D’n Droeftoeter’. En als laatste 
brengt Frans een ode aan de “VESSEM 1 
SUPPORTER” en hij hoopt dat hij samen 
met zijn teammaten deze Super Fans kan 
belonen met het behalen van een mooie 
prijs, misschien wel in de vorm van een 
Kampioenschap!!

Bij deze nodigen wij jullie dan ook uit om 
as. Zondag met grote getalen af te reizen 
naar Riethoven om onze jongens nog 
eens hartstochtelijk aan te moedigen en 
ze in ieder geval naar een overwinning te 
schreeuwen.

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

Halleeejkes en unne dikke merci,
Erwin
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Voor al uw:
BROOD
EN
BANKET

Bakkerij
HENST
Wilhelminalaan 7
Vessem - Tel. 0497-591272

De Echte Warme Bakker!

Bij inlevering van 
€ 300,- aan kassabonnen

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

Wat was het weer genieten afgelopen 
Pinkstertoernooi. Waarom komen er 
duizenden mensen ieder jaar naar Vessem 
om te voetballen, of hun zoon of dochter 
aanschouwen of gewoon om erbij te zijn? 
Volgens mij is dat niet terug te herleiden 
naar één facet, maar naar een combinatie, 
of zo je wilt optelsom van heel veel dingen. 
Allereerst hebben we het oudste ( 53 
jaar) en al sinds jaren het drukst bezochte 
toernooi in de Kempen. Mensen en 
dus ook clubs weten dat en houden er 
ieder jaar rekening mee dat ze naar het 
Pinkstertoernooi in Vessem moeten 
komen. Traditie dus. 

De Organisatie. Het uitnodigen en 
indeling van de wedstrijden. Met name 
Bart ( van der Heijden) en Bart ( de Laat) 
houden zich een half jaar voor aanvang 
van het jeugdtoernooi al bezig met het 
uitnodigen van teams, om een mooi 
programma te kunnen maken. De Forza 
commissie, die slim het roer omgooide 
om van het bedrijventoernooi een “mini 
voetbal” competitie te maken voor de 

jongens en ook meisjes van de Kempen. 
Zij zijn ook helemaal up-to-date met 
communicatiemiddelen als social media. 
Scheidsrechters komen graag omdat 
ze weten dat alles tot in de puntjes 
georganiseerd is en met hun wensen 
rekening wordt gehouden. 

Als ik in het Pinksterweekend ’s morgens 
in alle vroegte op het voetbalveld kom ( 
hoewel Jan van den Bliek me altijd begroet 
met “goedemiddag” als ik al om 8,30 uur 
arriveer…….) valt het me iedere keer weer 
op hoe keurig er alles bij ligt. Velden en 
stroken keurig gemaaid en gesnoeid, alles 
netjes opgeruimd, ja zelfs de graskantjes 
van de tegels zijn bijgewerkt. De 
springkussens en de tent zijn opgesteld en 
hebben zeker ook een aantrekkingskracht 
voor iedereen.

Vergeet vooral de vrijwilligers niet 
die helpen opbouwen en hand- en 
spandiensten verrichten tijdens de dagen. 
Ik heb het even nagekeken en dat zijn er 
zo’n 50 per dag. Het is altijd even winkelen 
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en pushen, maar iedereen is er toch maar. 
50 Per dag! En het mooie is dat iedereen 
voelt dat hij of zij een gastvrouw of heer 
is op deze dag. Alle mensen worden 
vriendelijk begroet en keurig bediend. Het 
grote voorbeeld is natuurlijk Arie Schriders 
die de hele Kempen kent en zij hem. 
Een echte ceremoniemeester. Dus als je 
binnenkort een bruiloft hebt, zoek niet te 
lang. 

Een tijdje terug zag ik een stukje van de 
voorzitter van Bladella, die alle leden 
vermanend toesprak omdat er vrijwilligers 
weglopen omdat ze moe worden van 
leden die geen bijdrage voor de club willen 
leveren. Zover is het voor ons niet en dat 
vermanende gaat bovendien niet werken 
volgens mij. Wij zijn zéér blij dat jullie 
allemaal weer in grote getalen geholpen 
hebben om van het Pinkstertoernooi weer 
een groot succes te maken. Blijf dat doen 
alstublieft 

Het weer zat mee, de deelnemers 
en scheidsrechters waren lovend, de 
toeschouwers hebben zich kostelijk 
vermaakt en er is met volle teugen gegeten 
en	 gedronken,	 zodat	 wij	 financieel	 als	
club ook weer wat extra’s hebben om 
te investeren in jullie wensen. Aan de 
automatische sproei-installatie wordt bij 
het verschijnen van het Loeierke gewerkt 
. We moeten nog even kijken of het gaat 
lukken, maar een van de volgende wensen 
is om onze lichtopbrengst van de velden te 
verdubbelen met minder energie door de 
huidige verlichting te vervangen door LED 
verlichting. We hopen jullie daar binnenkort 
meer over te kunnen vertellen.

Nogmaals bedankt voor jullie bijdrage aan 
ons fantastisch clubke.

Namens het bestuur
Frans Maas     
    
Voorzitter
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Eerder dit seizoen schreef ik al over de 
nieuwe spelregels bij de F-jeugd (O9). Toen 
had ik nog m’n twijfels of het wel echt 
ging werken. Het is een beetje testen voor 
de KNVB. Die test werd 12 mei uitgevoerd 
tijdens de ‘wedstrijd van de toekomst’. 
Een oefenwedstrijd tussen Fortuna 
Sittard en Suriprofs 2.0. Niemand kent de 
laatstgenoemde ploeg en je mag ze ook 
snel weer vergeten. Want het gaat om de 
nieuwe spelregels.

Een greep uit de nieuwe spelregels die 
getest werden.

De zelfpass
Je mag naar je zelf passen. Makkelijk 
gezegd: gewoon wegdribbelen bij een vrij 
trap. Top. Brengt lekker snelheid in het 
spel. Tijdens de oefenwedstrijd werd hier 
ook slim gebruik van gemaakt. Een vrije 
trap iets buiten de 16. Zo kwam het in de 
wedstrijd voor dat er enkele seconde na 
de overtreding al weer een schot op goal 
was.	 Voor	 de	 verdediging	 zal	 het	 flink	
wennen zijn, maar het maakt het wel snel 
en spannend.

Intrap in plaats van ingooi
Dit wordt ook al bij de F-jeugd toegepast. 
Niet meer gooien maar schieten. Eigenlijk 
werkt het een beetje hetzelfde als de 
zelfpass. Op zich niet verkeerd. Het enige 
nadeel vind ik dat het verschil tussen een 
corner een bal over de zijlijn net naast de 
cornervlag er bijna niet meer is. Want je 
mag toch schieten. Aan de andere kant 
geeft ook dit wel weer extra spanning. 
Even snel vlak voor de achterlijn een bal 
over de zijlijn tikken zit er niet meer in.

Ongelimiteerd doorwisselen
Hier ben ik minder enthousiast over. Bij 
sporten die van oudsher snel zijn, is dit 
heel normaal. Denk aan basketbal of 
hockey. Voetbal is dat minder. Het haalt 
ook vooral de charme van de sport weg. 
Want wat hebben je aan een basisplaats 
als er ongelimiteerd gewisseld kan worden. 
Je kunt er na 10 minuten uit gaan om 
vervolgens in minuut 38 weer in te vallen. 
Ook kom je niet lekker in de wedstrijd als 
je er telkens uit moet. Nee. Laat dit maar 
lekker 3 wissels. 

KNVB op zoek naar 
nieuwe spelregels
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Zuivere speeltijd
Vandaag nog invoeren. Heerlijk. Het einde 
van het mateloos irritant tijdrekken in 
de laatste paar minuten. Een vrije trap 
uitlokken en twee minuten doen over het 
nemen daarvan. Of de keeper die toch nog 
even 7x moet kijken naar welke speler hij 
de bal wel of niet gaat spelen. Niets meer 
daarvan. De tijd staat stil. Spelen! Uiteraard 
ben ik er wel voor om de twee helften 
korter te maken want met 2x 45 minuten 
zuivere speeltijd wordt een avondje 
Champions League al gauw nachtwerk. 

Bij gelijke stand geen penalty’s maar 
shoot-outs
De penalty eruit en op naar shoot-outs. 
De 16 indribbelen en dan heb je een paar 
seconde om te schieten of de keeper uit 
te spelen. Leuk want je moet veel meer in 
huis hebben dan bij een gewone penalty. 
En ik vind penalty’s nemen nog steeds een 
loterij.	En	belangrijke	dingen,	zoals	finales,	

door een loterij laten beslissen is niet echt 
wat je moet willen. Aan de andere kant 
horen penalty’s bij voetbal. Een fractie 
van een seconde. Welke hoek gaat de bal 
op? Welke kant de keeper? Zie ik het net 
bewegen? Dat heeft natuurlijk wel wat. Ik 
ben er nog niet uit.

Rustig aan
Natuurlijk moeten de KNVB deze regels eerst 
nog verder testen. Wat oefenwedstrijden 
aan het einde van de zomer zijn hier een 
prima moment voor. Halsoverkop deze 
nieuwe regels introduceren, heeft geen 
zin. Bovendien zijn er andere dingen die 
veel eerder moeten gebeuren. Zoals 
doellijntechnologie in de eredivisie. Dat 
loopt ook al jaren en is er nog steeds niet. 
Dus voordat we de zelfpass en  zuivere 
speeltijd gaan zien, zijn we heel wat jaren 
verder.

Sven ‘the man’ Trommelen
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Auto- en motor
rijschool

Menno
Aalders

Tel. (0497)-591845
VESSEM

• Baby en kleuter-
zwemmen

• Vrij zwemmen op
afspraak

• Kinderfeestjes

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

WWW.FYSIOTHERAPIEOERLEMANS.NL

Fysiotherapie & (medische) Fitness

&

Leden van VV Vessem ontvangen bij ons

10% korting
op hun familiedrukwerk zoals:

 • geboortekaartjes • printwerk
 • huwelijkskaarten • kopieerwerk
 • uitnodigingen         

Oranjestraat 1a, Middelbeers Stationsstraat 11, Maarheeze
tel. 013 - 514 2182 tel. 0495 - 21 8080
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Vrijwilligers
Voetbal kan alleen bestaan door de vele 
vrijwilligers die week in week uit helpen 
bij onze voetbalclubs. Onder andere 
scheidsrechters, trainers en mensen in 
de kantine zorgen dat elk weekend grote 
aantallen jongens, meisjes, mannen en 
vrouwen kunnen genieten van deze 
prachtige sport. 

Het voortbestaan van een 
amateurvereniging valt of staat bij 
de inzet van zijn vrijwilligers. Veel 
clubs worden helemaal gerund door 
vrijwilligers. Sommigen zie je op of 
langs het veld, of achter de bar in de 
kantine. Veel andere vrijwilligers zijn een 
stuk minder zichtbaar. De bestuurders, 
de veld- en kleedkamerplanners, de 
wedstrijdsecretarissen. Ook zij vervullen 
elk weekend weer een belangrijke rol in het 
mogelijk maken van het amateurvoetbal.
Fantastisch dat zoveel mensen zich 
inzetten! Als je zelf voetbalt of als je 
kinderen voetballen, vraag dan eens bij 
onze club wat jij kunt doen. Ook als je zelf 
niet voetbalt, kun jij je steentje bijdragen. 
Vrijwilligerswerk;

Hoe kunnen we onze inzet nog succesvoller 
maken?

Op deze vraag komen de onderstaande 
drie punten steeds terug.

1) Aanwezigheid van een visie. De 
spreekwoordelijke stip op de horizon. 
Hoe gaan we binnen onze vereniging met 
onze leden om, wat zijn onze normen en 
waarden? Wat is ons doel? Is gezelligheid 
en verenigen het grootste belang of gaat 
het om prestatie? En trekken we ‘prestatie’ 
ook door naar vrijwilligersbeleid? Die 
kernwaarden zijn van belang om het 
vrijwilligersbeleid concrete invulling te 
geven.
2) Aansluiting tussen beleid en cultuur. Het 
is van belang dat de visie en de cultuur in 
elkaars verlengde liggen en de cultuur ook 
gestuurd wordt. Past de cultuur bij de visie? 
Betrekken we iedereen bij de vereniging? 
Niet alleen om dingen te doen maar ook 
eens na te denken waarom dingen zijn 
zoals ze zijn.
3) Organisatie: het neerzetten 
van een organisatie, taken en 
verantwoordelijkheden en duidelijke 
communicatie is belangrijk. Verenigingen 

Nieuws van onze 
jeugdcoördinator!
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zijn net bedrijven. Niet zozeer als het gaat 
om cultuur, maar wel als het gaat om de 
vele	 en	 vaak	 specifieke	 werkzaamheden.	
Een goede en duidelijk organisatie werkt 
niet alleen beter, maar is ook van belang 
voor het werven van vrijwilligers.

Naar mijn mening zijn we hier de afgelopen 
jaren heel hard mee bezig geweest en zijn 
we met zijn allen op de goede weg, dit zie 
je ook meteen terug aan de algehele sfeer 
bij onze clubs.

Hoe kunnen wij als VV Vessem / Dees nog 
meer vrijwilligers aantrekken?
Bij de ene sport is de ‘verplichting’ tot 
het uitvoeren van vrijwilligerswerk de 
normaalste zaak van de wereld. Bij de 
andere sport kunnen we het bijna een 
taboe noemen. Helemaal als het gaat om 
bijvoorbeeld betalingen, kortingen of 
contributievrijstellingen.

Vele succesvolle verenigingen gaven steeds 
als antwoord op hoe ze het doen: 
“Gewoon, vragen.” 
En dan niet alleen (gesloten) vragen 
of	 iemand	 (specifiek)	 taak	 x,	 y	 of	 z	 wil	
uitvoeren maar draai het ook eens om. 
Vraag wat iemand zou willen of kunnen 
bijdragen, wees blij met elk uurtje, elke 
taak. O ja: Vergeet mensen niet te bedanken 
als ze eenmaal iets gedaan hebben.
Laat vooroordelen los. Aansluitend op het 
vorige punt gaf een enkele vereniging aan 
dat het stellen van vragen echt wennen 
is. We zijn bevooroordeeld. We hebben 
een negatieve perceptie. Gedachtes als 
“Persoon A heeft het al zo druk, persoon 

B heeft toch geen zin. Niemand wil 
helpen, niemand heeft tijd. Het zijn altijd 
dezelfde mensen die het moeten doen.”, 
zitten vast in ons denkpatroon. Probeer 
dat te doorbreken. Stel open vragen. De 
verenigingen die dat deden zijn vaak positief 
verrast door bijdragen en werkzaamheden 
die ze zelf niet hadden kunnen bedenken.

Durf keuzes te maken als club. Denk aan 
wel of niet verplichten of wel of niet 
betalen. Kijk of het past bij onze vereniging 
(de stip op de horizon), creëer draagvlak 
en maak gewoon keuzes. Een citaat van 
een vereniging die deze keuzes durft te 
maken, wil ik u niet onthouden: “Onze club 
heeft namelijk iedereen hard nodig om 
betaalbaar voetbal te blijven bieden én de 
sociale functie binnen het dorp te blijven 
vervullen. Voor leden die zich echt niet 
willen inzetten, hebben wij helaas geen 
plek binnen de vereniging.”

Vrijwilligerswerk is vaak meer dan dingen 
doen. Ook een goede tip of het delen van 
inhoudelijke expertise is van belang. Zo 
hoeft	een	top-accountant	niet	per	definitie	
penningmeester te zijn. Eens per maand 
een uurtje controleren en adviseren is ook 
van grote waarde. Of een ouder die mooie 
foto’s kan maken voor de website, een 
ouder die kan helpen bij de inrichting van 
het clubhuis.

Stel vragen over beschikbaarheid en 
competenties; veel verenigingen nodigen 
nieuwe leden en ouders van nieuwe 
leden uit bij het inschrijven. Wij zullen ons 
bekend moeten maken bij die ouders, maak 
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duidelijk hoe de cultuur van de vereniging is. 
Spreek ze aan tijdens wedstrijden, informeer 
wat voor werk ze doen, en vraag welke 
bijdragen ze kunnen en willen leveren.

Misschien is het iets om met een 
inschrijfformulier	 te	 gaan	 werken	 aan	 het	
begin van het nieuwe seizoen om te vragen 
naar beschikbaarheid en voorkeurstaken. 
Wat vaak ook vergeten wordt is dat leden 
met vrijwilligerswerk ook ervaring kunnen 
opdoen. Ervaring die bijvoorbeeld van pas 
komt bij het solliciteren. Dus zijn er mensen 
in de vereniging die (tijdelijk) zonder werk 
zitten of die nog studeren? Misschien kunnen 
jullie wel iets doen en dit kunnen wij dan weer 
belonen met een goede referentie op jullie 
CV. Of zelfs een persoonlijke aanbeveling 
op de social media of bij een sponsor. Onze 
verenigingen kunnen zo ook een belangrijke 
maatschappelijke rol spelen.

Graag wil ik een speciaal dankwoord 
uitspreken naar alle vrijwilligers bij VV Vessem/ 
DEES. Bedankt voor jullie inzet! Ik hoop dat 
we aankomend seizoen wederom op uw 
inzet mogen en kunnen rekenen. Mocht u 
na het lezen van dit stukje geïnteresseerd 
zijn in een vrijwillige taak, we zijn altijd op 
zoek naar geschikte trainers/leiders voor 
onze jeugdteams, neem dan gerust contact 
op met een van de volgende personen; Arie 
Schriders, Frans Maas, Teun vd Heijden, de 
jeugd coördinatoren en/of ondergetekende.

Activiteiten voetbal coördinatoren
-Laatste loodjes m.b.t  de teamindelingen, 
deze zullen op korte termijn aan iedereen 
bekent worden gemaakt.
-Selectiebeleid jeugdteams op papier zetten 
en toelichten aan de ouders/ trainers en 
begeleiders.
-Voorbereiding op het nieuwe seizoen, klasse 
indelingen, trainers en begeleiders motiveren 
en werven.
-Mogelijkheden bekijken en het evalueren 
van de extra techniektrainingen voor onze 
jeugdspelers.

Slotwoord
We zijn al weer bijna aan het einde van een 
mooi seizoen, de laatste loodjes zijn in zicht, 
afgelopen april heeft de jeugd genoten van 
een succesvolle sport en spel middag bij 
DEES, het 53e Pinkstertoernooi is inmiddels 
ook al weer achter de rug, het was wederom 
super georganiseerd, en wat hadden we 
prachtig weer! 
Als laatste activiteit staat het jeugdkamp eind 
juni 2018 voor de deur, dat zal ongetwijfeld 
een mooie afsluiting van een wat mij betreft 
geslaagd voetbalseizoen.
Ik	 wens	 jullie	 allemaal	 alvast	 een	 hele	 fijne	
vakantie! Geniet! Ontspan! Blijf sporten!
Sportieve groet,
Jeroen Swaanen



17

‘ t  Loeierke

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

harrie soetens
KWALITEIT IN STUCWERK

KUILENHURK 27B 5512 CA  VESSEM
TELEFOON 0497-591834

WWW.VVVESSEM.NL
voor uitslagen, standen, foto’s, info en nog veel meer
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Sinds een jaartje of drie mogen wij ons 
met trots HET damesteam van V.V.Vessem 
noemen. In die drie jaren hebben we al 
een mooie vooruitgang geboekt. Eerst een 
jaartje getraind om te zien wat er al was 
en waar nog aan gewerkt moest worden. 
Daarna ook wat wedstrijden en toernooien. 
Vanaf het begin is WP de drijvende kracht 
achter het team. Elke woensdag, weer of 
geen weer, zin of geen zin is hij ter plaatse. 
Er is zelfs nog geen uitruk van de brandweer 
tussen gekomen. En ja we kennen WP 
allemaal dus iedereen begrijpt dat dit nogal 
iets zegt over zijn betrokkenheid. Hopelijk 
zegt het in ieder geval niets over het aantal 
uitrukken op woensdag.

Zo groot als zijn fanatisme op de 
woensdagen is, zo groot is ook zijn 
telefoonboekje. En zo had hij al snel een 
poule opgericht waarin we wedstrijden 
konden spelen tegen andere damesteams 
die, net zoals veel van ons, op volwassen 
leeftijd zijn gaan voetballen.

Naast WP als coach heeft ook altijd een 
trainer gestaan om ons de nodige techniek 
bij te brengen. In de begintijd was daar 
Henri Swaans die ons leerde afwerken (op 
goal welteverstaan). Ook de schaar was 
vast onderdeel van de training. Henri had de 
lat zelfs zo hoog gelegd dat hij ons iets van 
de technieken van Zlatan bij wilde brengen. 
Dit bleek voor ons, op enkele sterspelers 
van het team na, net ietsjepietsje te hoog 
gegrepen. Henri is toen gaan kijken of de 
heren-selectie deze technieken waar kon 
maken.

Gijs heeft ons met name getraind op 
positiespel en ook discipline kwam aan 
de orde. Ook besteedde hij aandacht aan 
conditie en snelheid. Maar helaas gaat Gijs 
de uitdaging ook ergens anders zoeken. 
Gijs je bent ontzettend bedankt voor je 
inzet, geduld en je extra uitleg van allerlei 
moeilijk vakjargon! 

Vacatureruimte
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Waar de ene deur helaas dicht gaat, gaat 
een andere weer open. Nu zijn wij vol 
verwondering aan het afwachten wie er 
door de deur komt. De vacatureruimte 
die ontstaat met het vertrek van Gijs zien 
wij graag opgevuld met een type zoals 
Cristiano Ronaldo, Graziano Pellè of 
Justin Kluivert. Uiteraard kunnen de looks 
gecompenseerd worden door andere 
kwaliteiten. We hebben immers WP ook 
nog!

Lijkt het jou leuk om de uitdagende functie 
van trainer/coach Dames 1 op je te nemen? 
Wij bieden je geen mooi salaris volgens 
CAO maar wel uitstekende secundaire 
arbeidsvoorwaarden. Zo is er, naast de 
standaard gratis thee tijdens wedstrijden 
en water tijdens trainingen, volop ruimte 
om je energie kwijt te kunnen en je visie 
over te dragen aan een leergierig team.

Functieprofiel:

Harde eisen: 
-   Juiste balans tussen prestatiebesef en 
plezier
-   Duidelijke communicatie; liefst in 
vakjargon van de F-jeugd
-   Beschikbaar op woensdagavond 
(wekelijks of tweewekelijks)

Voorkeur maar niet noodzakelijk:
-   Enig verstand van voetbal 
-   Een goeie portie geduld 
-   Niet bang zijn voor een horde vrouwen

Wij bieden je gezellige trainingen, 
een stabiel en stevig team (al werkt 
de voetbalwereld helaas niet met 
gewichtsklassen), de eerder genoemde 
secundaire arbeidsvoorwaarden en niet 
te vergeten kan er over douchen na de 
wedstrijd gepraat worden wanneer de 
resultaten aanzienlijk stijgen. Elke trainer 
verdiend	immers	zijn	eigen	kleedruimte	😉	
Herken	 jij	 jezelf	 in	 dit	 profiel?	 Aarzel	 dan	
niet en neem contact op met WP, wij zien 
je graag tegemoet!

Groetjes van dé Dames
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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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Zoals de meeste weten zijn we vorig seizoen 
gestart met het kiezen van de Man of the 
Match bij thuiswedstrijden en hebben we 
ook de Speler van het jaar gekozen.

Hoe kiezen we de speler van het jaar? 
Bij het kiezen van de Man of the match 
krijgen bij elke wedstrijd de nummers 1, 
2 en 3 respectievelijk 10, 8 en 6 punten. 
Deze punten worden van het hele seizoen 
opgeteld en degene met de meeste 
punten op het eind van het seizoen wordt 
uitgeroepen tot Speler van het jaar. 
Vorig seizoen hebben we dit alleen bij de 
thuiswedstrijden gedaan en dit seizoen 
hebben we besloten om de Man of the 
match ook bij de uitwedstrijden te kiezen 
omdat als je de speler van het jaar wilt 
kiezen dit over het hele seizoen moet 
bekijken dus niet alleen bij thuiswedstrijden 
maar ook bij uitwedstrijden de Man of the 
match moet kiezen. Daarom kiezen dit 
seizoen de supporters bij thuiswedstrijden 
de Man of the match en heb ik 5 personen, 
Frans Maas, Hans van Diessen, Bart van 
der Heijden, Henri Swaans en Waldo van 
den Besselaar, bereid gevonden om dit bij 

de uitwedstrijden te doen. Vorig seizoen 
is Louis van Diessen gekozen tot Speler 
van het jaar 2016/2017 en om wat meer 
over Louis te weten en wat hij doet en wat 
hij over voetbal denkt ben ik bij hem op 
bezoek geweest. 

 

Louis van Diessen Speler van het jaar 
2016/2017

Wie wordt de speler van 
het jaar 2017/2018
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Louis is de jongste zoon van René en 
Carien van Diessen en woont op het 
Groenewoud in Vessem. Louis heeft 2 
broers Frans en Hein met wie hij samen 
in Vessem 1 voetbalt. Louis is 22 jaar en in 
het dagelijks leven werkzaam als Logistiek 
medewerker bij MCB Direct. Louis eet het 
liefst tomatensoep is nog single en naast 
het voetbal doet hij aan biljarten en gaat hij 
graag op stap met zijn vrienden. 

Hij is op 6-jarige leeftijd gaan voetballen in 
de jeugd van Vessem en werd op 10-jarige 
leeftijd geselecteerd voor het Kempisch 
elftal. Op 12-jarige leeftijd is Louis bij Rood 
Wit gaan voetballen nadat hij gevraagd 
was door de trainer van het Kempisch elftal 
Wil van Daal die ook bij Rood Wit trainer 
was. Op 15-jarige leeftijd is Louis bij RKVVO 
gaan voetballen waar hij op 16-jarige 
leeftijd zijn kruisbanden afscheurde. Dit 
was een dieptepunt in zijn carrière en 
na een revalidatie van 1½ jaar is hij weer 
teruggekeerd bij Vessem waar hij in het 
seizoen 2013/2014 zijn debuut maakte in 
Vessem 1 en 6 wedstrijden speelde. In 
totaal heeft Louis nu 115 wedstrijden voor 
Vessem 1 gespeeld. 

Zijn positie is verdedigende middenvelder 
en zijn beste kwaliteiten zijn koppen en 
spelverdeler. Zijn zwakke punt is de rust 
te behouden bij opstootjes. Het meeste 
plezier in het voetbal heeft Louis als 
ze goed kunnen combineren en ze hun 
eigen spel kunnen spelen. Zijn mooiste 
voetbalherinneringen zijn de promotie naar 
de 4e klasse en toen hij geselecteerd werd 

voor het Kempisch team. Zijn grootste 
blunder vindt hij de penalty die hij miste 
tijdens de promotiewedstrijd tegen EDN.  
Zijn favoriete club is Ajax en zijn grootste 
voetbalheld is Messi vanwege zijn stijl van 
voetbal en is geen arrogante speler. Louis 
verwacht dat Tivoli dit seizoen kampioen 
wordt en Vessem op een 2e plaats zal 
eindigen wat recht geeft op nacompetitie 
maar verwacht niet dat Vessem zal 
promoveren naar de 3e klasse en denkt 
dat het misschien ook beter is om nog 
een seizoen in de 4e klasse te spelen. Zijn 
verwachting voor het seizoen 2018/2019 
is promotie naar 3e klasse, het liefst door 
kampioenschap. 

De trainers waar hij het meeste van heeft 
geleerd zijn Wil van Daal op gebied van 
overzicht en snel handelen met de bal 
en van Waldo van den Besselaar het 
tactische spel. Waar Vessem nog op zou 
kunnen verbeteren volgens Louis zijn 
slimmer voetballen en creatiever zijn 
met doelkansen. Dat er wekelijks zoveel 
supporters van Vessem komen kijken vindt 
hij geweldig en krijgt hier meer energie van. 
Op de vraag waar Vessem over 5 jaar staat 
denkt Louis dat Vessem in de 3e klasse 
speelt en dat hij nog steeds in Vessem 1 
voetbalt. Het invoeren van de Man of the 
match vindt hij een leuk idee en het leeft 
binnen het elftal. Hij vindt het mooi als 
hij gekozen wordt tot Man of the match 
zeker als ze gewonnen hebben. Of hij nu 
door zijn eigen vader of door voetbalvader 
Harrie van Rooij tot Man of the match 
wordt gekozen vindt hij even belangrijk. Hij 
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is trots dat hij vorig seizoen Speler van het 
jaar is geworden maar vindt dat hij dit ook 
te danken heeft aan het hele team want 
voetbal doe je niet alleen volgens Louis.

Louis bedankt voor je tijd en je gastvrijheid 
en ik ben blij dat je teruggekeerd bent 
bij Vessem zodat we wekelijks kunnen 
genieten van je kwaliteiten. 

Maar wie wordt er dit jaar de speler van het 

jaar. Wordt het Thomas, Frans, Merijn, Roel, 
Erik of gaat Louis deze prijs weer pakken. 
Wil je weten wie dit seizoen de Speler van 
het jaar wordt kom dan zondag 27 mei naar 
sportpark De Lille waar we na de wedstrijd 
Riethoven – Vessem de Speler van het jaar 
2017/2018 bekend zullen maken.

Peter Rademakers
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FysioVessem  
Hemelrijk 1 Vessem  

Bertine Peters, Elle Bartels en Nicole der Kinderen 

0497-591145 

Fysiotherapie, Manueel Therapie, Dry Needling, Medical Taping, 
Flexchairtraining en Fysiofitness  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAN HOOF
INSTALLATIEBEDRIJF

Jan Smuldersstraat 12
5512 AZ Vessem

Tel. 0497-591253-591463

- Centrale verwarming
- Sanitair + waterleiding         +

riolering
- Zinkwerk + dakwerk
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LLIIEEBBRREEGGTTSS  EELLEEKKTTRROO  
VVEESSSSEEMM  BBVV  

 
     Elektrotechniek    E-mobility      
          
     Telecom / Data-installaties   Zonnepanelen 

  
     Inbraakbeveiliging     Brandbeveiliging 
 
     Centraal stofzuigsystemen   Klimaattechniek 
    

     De Hoefse Weg 25 - 5512 CH Vessem 
     Tel 0497- 592322 - Mobiel 06-53133188 / 06-51367737 
     info@liebregtselektro.nl    www.liebregtselektro.nl  
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De Droeftoeter
van ut joar

10 punten - Morgan Johnson
Morgan is de speler die in Vessem bekend staat dat hij bijna meer op de grond ligt dan 
dat hij staat. Niet omdat het een watje is, nee omdat hij vrijwel elke bal verovert met 
een sliding, of het veld nu doorweekt is van de regen of zo hard als beton door de vorst. 
Dat hij een harde kan zijn bleek ook wel toen hij tijdens de wedstrijd wat last had van zijn 
schouder. Een goede harde massage van blessure kenner Kees Henst zorgde ervoor dat 
hij de 2e helft gewoon weer mee kon doen. Na de wedstrijd bleek echter dat Morgan 
eigenlijk zijn sleutelbeen gebroken had.

8 punten - Ted Blox
Bij het verbouwen van je huis en met name van je tuin is er altijd kans dat je ergens iets 
raakt wat niet de bedoeling is. Ted is al ruim 2 jaar aan het verbouwen en daarmee is de 
kans bij hem ook aanzienlijk groter dan bij een normale klusser. Het was dan ook niet 
raar dat Ted de hulp van Installatiebedrijf Huybers moest inschakelen terwijl hij wat aan 
het graven was in zijn voortuin. Hij was op een ‘Dikke zwarte leiding in de grond’ gestuit. 
Deze door Ted zogenoemde ‘afvoer’ bleek zowat de hele stroomvoorzining te zijn van 
Vessem.

6 punten - Chris van Spreuwel
Niet zozeer vanwege alleen deze reden maar omdat hij in slechts een paar jaar tijd meer 
smoesjes heeft verzonnen waarom hij (na een avond goed stappen) nie om half 12 op 
het veld kon staan bij Vessem 2. Deze keer maakte hij misbruik van hetgeen hij andere 
jaren steeds vergat... het was Moederdag dus Chris was er niet om half 12.
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De Droeftoeter

Wie wordt...

van ut joar

2017 - 2018

?????????????????????????????

Kom zondag 27 mei naar de tent op 
Sportpark de Lille voor de uitreiking
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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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1. Wie ben je? Wat zijn je hobby’s? En wat 
doe je zoal in het weekend?
Mijn naam is Cees Schoenmakers en in het 
weekend drink ik bier en kijk ik voetbal met 
mijn maten bij Willem 2. Ook bezoeken mijn 
vrouw en ik geregeld concerten, festivals en 
feestjes in het weekend. Door de week ben 
ik leraar Aardrijkskunde aan het Heerbeeck 
College in Best en repeteer ik als drummer 
met onze band in Tilburg.

2. Wat voor bijdrage lever je aan 
voetbalvereniging Vessem?
Geen enkele meer maar ik volg de 
wedstrijdverslagen nog wel in de krant en 
lees het Loeierke digitaal (als het eindelijk 
op de site staat…). In het verleden heb ik 
zo’n 10 jaar in Vessem 1 gespeeld en heb 
ook zo’n 10 jaar de A1 getraind. Daarna 
veel gezaalvoetbald bij “U weet wel” en nu 
sportloos vanwege rotte knie en versleten 
knoken.

3. Wat is je bijnaam en hoe is die ontstaan?
Bijnaam is Billy en dat is ontstaan uit Billy 
the Kid. Misschien omdat ik best klein 
was en ben maar ik weet het zelf ook niet 
precies. Feit is wel dat meer mensen mij 
in Vessem als Billy kennen dan als Cees 
Schoenmakers. Dat heeft bij mijn vrouw al 
vaak tot verwarring geleid als Pietje Borte 

het over Billy had en mijn vrouw echt niet 
wist over wie hij het had.

4. Wat bestel je bij de plaatselijke snackbar?
Sinds Joroca gesloten is, eten wij friet uit de 
air fryer. Het is of 100 % vet of niets. Ik ben 
niet van de tussenwegen.

5. Wat zit er in je broodtrommel?
3 boterhammen. 1 met hagelslag en 2 met 
jam en daarop salami. Ambachtelijk bereid 
in de ochtend en daarna in een plastic zakje 
in de boekentas. Heerlijk geplet brood 
tussen de middag

6. Saus erop of ernaast (en waarom)?
“Saus hoort erin” is mijn motto.

7. Hoe bereid(de) jij jezelf voor met een 
voetbalwedstrijd op het programma?
Avond voor de wedstrijd ging ik meestal 
wel uit maar hield wel rekening met 
de wedstrijd van de dag erna. Soms 
lukte dat niet helemaal en ik heb na de 
wedstrijdbespreking tot mijn schande 
ook weleens tegen Cor van Bakel (trainer 
destijds) moeten zeggen dat hij me 
beter niet op kon stellen omdat ik nog 
dronken was. Voor de wedstrijd altijd een 
sportmaaltijd van Joroca om die vervolgens 
tijdens de warming up lekker op te boeren. 

‘t Knuppeltje 2.0
Cees Schoenmakers
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Om half 3 dan volle bak er tegenaan

8. Seks voor de wedstrijd?
Dat wist je nooit van tevoren maar als de 
mogelijkheid er was………………

9. Waar krijg je een kick van?
Goeie muziek en lekker bier of als Willem 2 
met 5-0 van PSV wint.

10. Waaraan heb je een enorme hekel?
Aan mensen die denken dat ze de 
wijsheid in pacht hebben en dat ook nog 
eens uitdragen alsof ze het allemaal zelf 
uitgevonden hebben. Zelfvertrouwen en 
uitstraling is goed maar blijf wel open staan 
voor andere meningen en opvattingen.

11. Wat is het meest gênante moment uit je 
voetbalcarrière?
Het dronken moment hierboven genoemd, 
komt wel in de buurt maar de 2 gele 
kaarten die ik als experimentele linksback 
in de kampioenswedstrijd tegen Drunen 
binnen 20 minuten kreeg, vond ik toch wel 
echt beschamend. En dan ook nog voor 2 
domme en onnodige overtredingen. Triest.

12. Door welke vrouw zou je wel eens 
versierd willen worden en waarom?
Hanny Maas. Ik zou wel eens willen weten 
of ze in alle situaties zo mals converseert.

13. Borsten of billen (en waarom)?
Dat is hetzelfde als moeten kiezen tussen 
eten of drinken. Allebei onmisbaar en 
eerste levensbehoeften.

14. Wie is de kleurrijkste lid van onze 
vereniging?
Han Wouters. Heeft alle clubkleuren al eens 

aangemoedigd en is een open kleurboek.

15. Wie is het meest kleurloze lid van onze 
vereniging?
Hans Biggel. Zelfs na 15 bier kwam er niet 
veel uit. Wel een hele nuttige medespeler 
maar weinig kleur.

16. Zwarte of felgekleurde voetbalschoenen?
Gewoon zwart met vaste noppen.

17. Welke speler zou je graag terugzien in 
Vessem 1?
Een speler met de traptechniek van 
Harry van Rooy, de snelheid van Lamber 
Liebregts , de hardheid van Toon Zigenhorn 
, de slimheid van Toon van Helvoirt en 
de mentaliteit van WP Henst. Maar bij 
iedereen ontbrak dan weer een van de 
ander genoemde kwaliteiten dus het 
is moeilijk kiezen. Pest is dat als er een 
complete voetballer in een dorp rondloopt 
dat die dan bij een club gaat spelen die net 
een paar klassen hoger speelt. Snap ik in de 
jeugd helemaal niets van want als iemand 
goed is, komt er dat ook op latere leeftijd 
nog wel uit en waarom zou je dan als jong 
manneke niet gewoon lekker bij je vrienden 
blijven spelen??

18. Wie is de meest overschatte voetballer 
binnen onze vereniging?
Bob Soetens is als exponent van de 
Generatie Nix wel een goede kandidaat 
vind ik.

19. Wie is de meest onderschatte voetballer 
binnen onze vereniging?
Frank van Gestel dacht altijd 3 stappen 
vooruit maar werd door zijn medespelers 
niet echt begrepen. Heeft ie nog last van.
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20. Wat vind je van de fusie?
Waarom denk je dat wij naar Hilvarenbeek 
verhuisd zijn ??

21. Waarom denk je dat je de eer hebt 
gekregen om de vragenlijst van ’t Knuppeltje 
in te mogen vullen voor ’t Loeierke?
Heb samen met Riny van de Loo een 
tijdlang de A jeugd getraind. Daarnaast is 
Riny pas geleden naar Diessen verhuisd en 
dat is ook Gemeente Hilvarenbeek. Schept 
toch een band.

22. Wat kan er beter aan de sfeer in de 
kantine en waarom?
Dat zou ik echt niet kunnen zeggen want 
hoewel ik er veel geweest ben, is dat al 
heel lang geleden. Ik neem aan dat de 
trainer van het 1e tegenwoordig zelf geen 
bier meer mee hoeft te brengen in zijn 
kofferbak	 dus	 het	 zal	 allemaal	 wel	 goed	
geregeld zijn inmiddels

23. Bier of rosé?
Na jaren bier gedronken te hebben, vond 
ik het op een gegeven moment gewoon 
echt niet meer lekker. Toen ben ik na een 
jaar alcoholvrij overgestapt op rosé. Vond 
ik in het begin wel lekker maar na verloop 
van tijd werd ik daar zo verrekte zat van en 
toen ben ik weer aan het bier begonnen. 
Smaakt me nu weer erg goed en vooral de 
Leffe	Blond	vind	ik	heerlijk.

24. Wat vind je van Wintelré (en waarom 
klein-Palestina)?
Wat ik van Wintelre vind, is inmiddels al bij 

heel veel mensen bekend want ik heb dat 
nooit onder stoelen of banken gestoken. 
Een dorp dat bij de toegangswegen 
op het activiteitenbord aanplakt dat er 
een (besloten) vergadering plaatsvindt 
van een of andere dorpsraad waarbij 
buitenstaanders dus niet welkom zijn, 
kan ik niet serieus nemen. De rivaliteit zit 
diep en dat heeft natuurlijk ook te maken 
met een verschil in mentaliteit. Volgens 
mij leren de kinderen in Wintelre op de 
basisschool al om vooral binnen de lijntjes 
te kleuren omdat dat “netjes” is terwijl 
dat echt niet altijd zo hoeft te zijn. Het is 
allemaal zo braaf en eensgezind (lijkt mij). 
En als je dan als jongvolwassene door een 
fanatieke voetbalvader in Wintersel na 
een avondje stappen van de bank af wordt 
gejaagd terwijl je “een goed gesprek” aan 
het voeren bent met zijn dochter dan snap 
je wel dat het er niet beter op wordt. Maar 
om Wintelre nu te vergelijken met Palestina 
gaat me echt te ver. Dat verdienen ze niet. 
Voor de Palestijnen heb ik namelijk wel 
respect.
Om toch positief te eindigen: Tegenwoordig 
kom ik graag 1 keer per jaar in Wintersel en 
wel om op zondagmiddag tijdens Welons 
van de heerlijke muziek te genieten en met 
leuke mensen te kletsen.

25. Waar zie jij jezelf over 10 jaar?
Leider van een elftal bij Hilvaria of van FC 
Aruba. De Weebosch en VV Casteren zijn 
helaas geen kandidaat. Er is teveel gebeurd.
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26. Aan wie geef je ’t Knuppeltje door?
Het lijkt me goed als Cees Sengers eens aan 
de tand gevoeld wordt. Is al veel langer weg 
uit Vessem en weet hoe het is om in de 1e 
klasse te voetballen. En gezien de knappe 
prestatie van VV Vessem dit seizoen is dat 
misschien wel de toekomst ??
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75-jarig jubileum
VV DEES

Voor de lezers wellicht wat vreemd om een 
stuk te schrijven over het jubileum van VV 
DEES, maar omdat dit jubileum uitstekend 
is verlopen en de VV Vessem er te zijner tijd 
haar voordeel mee kan doen, ga ik er toch 
wat woorden aan spenderen.

VV DEES bestaat dit jaar 75 jaar en dit 
heuglijke feit werd gevierd met een groots 
jubileum in het weekend van 20-21-22 april 
in de feesttent aan het sportpark De Meren.  
Om maar te beginnen met de conclusie: Het 
was een perfect georganiseerd weekend 
onder ideale weersomstandigheden in een 
schitterende ambiance en zonder enige 
wanklank.

De organisatie van het weekend was 
maanden eerder al gestart met de 
voorbereidingen, waarbij deze gedegen 
voorbereiding dus niet voor niks is geweest. 
Het programma bestond uit een voetbalquiz 
op de vrijdagavond mede in elkaar gezet 
door ondergetekende. De zaterdag 
bestond uit een spelletjesmiddag voor alle 
(dus ook de gezamenlijke) jeugdelftallen 
van beide verenigingen, een receptie 
voor genodigden en een feestavond. De 
zondag bestond uit een dorpsbrunch, een 

vriendschappelijk dorpstoernooitje waarna 
het weekend werd afgesloten met enkele 
zangers en een feestend dj duo. 

Bas Aarden en mij werd gevraagd om als 
aftrap voor het weekend een voetbalquiz 
in elkaar te zetten. Wij als voetbaldieren 
namen dit verzoek ter harte en zijn hiermee 
vol enthousiasme aan de slag gegaan. Het is 
en blijft lastig om een quiz samen te stellen 
die voor iedereen uitdagend is, zowel voor 
degene met minder voetbalknowhow 
als de echte voetbalkenners. Gezien de 
reacties	na	afloop	zijn	we	hier	echter	goed	
in geslaagd. Het was een quiz met vragen 
op allerlei gebied met echte hersenkrakers 
maar ook enkele inkoppers met in totaal 
35	 duo’s	 waarvan	 er	 10	 in	 de	 finaleronde	
voor de hoofdprijs mochten strijden. 
Deze prijs mocht er zijn, want dit was een 
voetbalreis van EUR 400 voor 2 personen 
naar een buitenlandse voetbalwedstrijd 
naar keuze en beschikbaar gesteld door 
Forza Voetbalreizen.

Er namen niet alleen Wintelrese duo’s deel 
aan de quiz, maar ook enkele buitendorpse 
waaronder  een drietal Vessemse. Dit 
waren Sander Cox en Erik van Riet (8ste) 
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en onze ex Loeierke voorzitter Geert 
van Aaken en Bart de Koning en de 
alwetende ‘storthoop’ Ted Blox en Ruud 
Verbaant. Geert en Bart eindigden op een 
verdienstelijke 7e plaats, maar Ted en Ruud 
eindigden enigszins teleurstellend op een 
17e plaats. Ik vermoed dus, dat Ted alleen 
goed is in quizen in de thuiswedstrijden 
en uitwedstrijden moeilijker verteerd. Of 
zou hij te druk zijn met de bouw van een 
woonhuis en daardoor zijn kennis niet 
bijhouden? Al met al een zeer geslaagde 
avond.

De spelletjesmiddag op de zaterdag voor 
de jeugd vond plaats onder een stralend 
zonnetje op het sportpark De Meren 
en bestond uit meerdere spelletjes als 
een snelheidsmeter, stropdasschieten, 
bierkratje schieten, een mixedtoernooitje 
en dan vergeet ik er zeker nog een paar. 
Ook deze middag beviel uitstekend. ’s 
Avonds de receptie en een feestavond. 
Hoogtepunt van de receptie was het 
woordje van de voorzitter van VV Vessem 
Frans Maas. Hij vergeleek VV DEES met 
de levensopbouw van een willekeurig 
persoon, man dan wel vrouw.  Je wordt 
geboren als vereniging en groeit op, waarbij 
je genoeg uitdagingen te overwinnen hebt 
met gloriemomenten (kampioenschappen) 
en droevige momenten (degradaties en 
afscheid nemen van clubmensen). De 
puberfase beschreef Frans als een fase 
waarbij VV DEES en VV Vessem tegen elkaar 
aan begonnen te schurken en je verliefd 
wordt op elkaar. Hierna volgt de verkering 
(samenwerking jeugdelftallen), maar of dit 
gaat leiden tot een echt huwelijk waarbij 
op één bed (sportpark) wordt geslapen 

is nog een bridge too far. Ik zie het als 
een ideale latrelatie, waarbij vooral op de 
gezamenlijke voordelen moet worden 
voort geborduurd. Gelukkig is het woord 
scheiden alleen maar door enkele verstokte 
DEES aanhangers genoemd. De avond 
werd daarna voorgezet met een geslaagde 
feestavond onder begeleiding van een 
topbandje genaamd MmoozZ. Echt een 
aanrader dit bandje en niet alleen vanwege 
de leadzangeres.

Op de afsluitende zondag was er een 
dorpsbrunch georganiseerd voor ruim 
200 Wintelrenaren. Onder het genot 
van een hapje en drankje konden de 
vrijdag en zaterdag worden geëvalueerd 
en kon je je zondag een leuke invulling 
geven. ’s Middags was er een 6 tegen 
6	 dorpstoernooitje	 voor	 de	 liefhebbers	
waarna het weekend werd afgesloten met 
een tweetal zangers en dj duo The Allstarz.
We kunnen terugkijken op drie topdagen, 
die in het geheugen zijn gegrifd. Ik zie op 
de site, dat VV Vessem volgend jaar 84 
jaar bestaat, wat misschien ook een mooi 
moment is om een jubileum te vieren en 
anders wachten we tot de 100 jaar. Boney 
M. zal wel niet meer komen optreden zoals 
bij het laatste jubileum vermoed ik of hij 
moet uit de dood herrijzen.. Of bestaan 
tegen die tijd VV Vessem en VV DEES niet 
meer los van elkaar? We gaan het komende 
decennia zien en ervaren.

Tot volgend seizoen!

De Strateeg
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Kwis-impressie
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Een aantal jaren terug nadat de nieuwe 
kleedaccommodatie gereed was had ik een 
stuk geschreven over of het niet mogelijk 
was om alle senioren elftallen tegelijk thuis 
te laten voetballen. Hier sta ik nog steeds 
achter en hier wil ik graag nog een keer op 
terug komen.

Toen ik laatst in de kantine was wanneer 
het eerste ook thuis voetbalde (wat 
voor mij al even geleden was) werden er 
meerdere kantine medewerkers bedankt 
omdat ze na dit seizoen gaan stoppen met 
hun werkzaamheden. De redenen weet ik 
niet en hoef ik ook niet te weten, maar ik 
vind het wel jammer.  Want het is toch altijd 
wel redelijk gezellig in de kantine dacht ik 
zo. Tenminste als ik er ben vind ik het vrij 
lastig om naar huis te gaan.  De laatste jaren 
als wij (het derde) thuis moeten voetballen 
speelt vaak alleen het 4e ook nog thuis en 
voor de rest niemand. De kantine is dan 
maar tot 14.00 uur geopend, wat voor ons 
trouwens geen enkel probleem is. Maar ik 
kan me voorstellen dat het voor iemand 
die achter de bar moet staan niet zo’n 
pretje is om tegen 11 van zo’n mannen aan 

te kijken welke dan ook nog eens zo lang 
mogelijk proberen te blijven zitten. Dan is 
het natuurlijk veel leuker om in een volle 
kantine te werken. En dit moet volgens mij 
toch mogelijk zijn. Want het moet toch wel 
te doen zijn om alle elftallen op 1 zondag 
thuis te laten voetballen? 

Een probleem zouden het aantal 
kleedkamers kunnen zijn.  In de winter is er 
dit	probleem	niet	want	dat	gaat	de	korfbal	
naar binnen en zouden wij die kleedkamers 
kunnen gebruiken.
En volgens mij zijn de 2 nieuwstee 
kleedkamers van de oude accommodatie 
ook nog intact? Hierin kunnen wij dan wel 
gaan zitten. Hierdoor kan het 2e gewoon in 
kleedlokaal 2 plaats nemen. Het eerste kan 
na het vierde in het hok. Dus probleem 1 is 
verholpen. 

Nu probleem 2. De scheidsrechters. 
Vorige keer kreeg ik te horen dat het 
probleem de scheidsrechters was. Dan niet 
de scheidsrechters op zich maar het aantal 
daarvan. We hebben dan om de week wel 
minimaal 3 personen nodig welke thuis niet 

Peñas Prietpraat
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veel te zeggen heeft en die een wedstrijd 
wil	 fluiten.	 En	 daar	 is	 na	 dit	 enerverend	
verlopen pinksterweekend verandering in 
gekomen volgens mij. Want ik zag zaterdag 
tijdens het Forza toernooitje verschillende 
nieuwe personen in zo’n zwart pakje 
rondlopen. Zou het voor hun niets zijn om 
een scheidsrechtercursus te gaan volgen? 
Ik heb vernomen dat er wel een enkeling 
hiervoor te porren is. Dus probleem 2 kan 
misschien ook opgelost worden. 

Weg problemen! Maar nu blijkt dus dat 
we straks wellicht in de problemen gaan 
komen met het kantine personeel?  Mensen 
dit kan toch niet mogelijk zijn? 

Want wat is nu niet leuker dan in de 
gezelligste kantine van Vessem te werken.  
Aan het interieur kan het in ieder geval niet 
liggen, want aan het nieuwe is volgens mij 
niets mis mee. En aan de mensen die binnen 
zitten kan het zeker al niet liggen. 
Wellicht zal het dan toch aan de ene zondag 
liggen wanneer het derde en het vierde 
alleen thuis hoeven te voetballen? Wanneer 
we daar verandering in kunnen brengen 
zullen er wellicht (nog) meer gegadigden 
zijn om in de kantine te komen werken. 

Dus ik zou zeggen, schroom niet en meld 
jezelf aan om in de kantine van vv Vessem 
te komen werken en beleef de gezelligheid!

Of zou het dan misschien toch nog nodig 
zijn om er een soort van uitbater in te 
zetten welke mee dingt in de omzet of iets 
dergelijks? 

Neem bijvoorbeeld de kantine van VV 
Hoogeloon waar wij laatst moesten 
voetballen. De kantine ziet er helemaal niet 
gezellig uit maar de snackkaart en bierkaart 
waren daarentegen werkelijk geweldig. En 
dit is (denk ik) alleen maar mogelijk door er 
een soort van uitbater in te zetten. Zou dat 
niets zijn?  

Wellicht dat er dan ook een keer 
stokbroodjes mexicano met een speciaal 
biertje verkrijgbaar is in de kantine van vv 
Vessem? 

Zo voor nu voldoende stof om over 
te ouwehoeren. Dan kan er in de 
jaarvergadering op vrijdag 22 juni over 
gestemd worden.

Tot dan,

Peña
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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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Supporters, 
bedankt!

De supporter, onmisbaar in het voetbal en 
in de Dikke van Dale ook wel omschreven 
als: ‘Een aanhanger, bewonderaar 
of	 hartstochtelijk	 liefhebber	 van	 een	
sportploeg in het bijzonder’. Tóch ben ik 
van mening dat je hiermee ‘de Vessemse 
supporter’ enigszins tekortdoet. Ik hoop 
dat wij – en dan praat ik namens alle 15 
spelers van Vessem 1 – wekelijks laten zien 
hoe veel de steun van onze supporters 
met ons kan doen. Spelen ‘naar de 
kantine toe’ is op sportpark de Lille iets 
bijzonders. Daarnaast spelen we zelden 
een uitwedstrijd die ook als uitwedstrijd 
aanvoelt. Voor mijn gevoel hebben we 
dit seizoen alleen maar thuiswedstrijden 
gespeeld. Telkens waren er meer supporters 
van ons uit Vessem (of Hooge Mierde, zoals 
de hele schoonfamilie van Lars) dan van 
de tegenstander. Dat is waarschijnlijk ook 
de reden waarom er tegen ons zo enorm 
veel Super Sundays georganiseerd worden 
en we vaak een slechte maandag hebben. 
Langzaamaandag is voor mij afgelopen 
seizoen een beter woord geweest. Je kunt 
‘de Vessemse supporter’ veelal herkennen 
aan een aantal opvallende, identieke 
eigenschappen. Voor het gemak som ik 
er een aantal op. Allereerst de autistische 

trekjes om altijd op dezelfde plek langs de 
zijlijn te staan. Of het nu voor de kantine, 
voor de kleedlokalen, op de tribune of na 
onze dug-out is, ieder heeft zo zijn eigen 
vaste stekkie. De beleving vóór, tijdens 
en na de wedstrijd. Het tweede kenmerk 
is het enthousiasme vooraf en tijdens de 
wedstrijd. Onder andere Wim van Doren en 
Ad Nouwens die beiden iedere wedstrijd 
even hun duim opsteken en ‘Kom op hé!’ 
roepen. Willem-Pieter Henst die ons via 
Whatsapp prikkelt met een motivational 
speech (en zijn welbekende drie vingers) 
en tevens op Facebook vaak zijn steun voor 
de plaatselijke VV laat blijken. Het derde 
kenmerk is de aanwezigheid gedurende de 
derde helft, welke vaak start met Harry van 
Rooij die na de wedstrijd iedere speler even 
haarfijn	uitlegt	hoe	hij	gespeeld	heeft.	Ook	
het initiatief van Peter Rademakers met zijn 
‘Man van de wedstrijd’ en de uitreiking van 
de groen-witte stropdas door voorzitter 
Frans Maas mogen niet ontbreken. En dan 
nog het restant van de avond, waarbij het 
iedere thuiswedstrijd weer opnieuw een 
feest is. Van DJ Dave Bullens, tot DJ Rolo 
tot onze eigen Jop de Laat gekleed als non. 
Ik vergeet in al mijn enthousiasme vast een 
aantal belangrijke elementen en mensen 
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te noemen. Al met al zijn het allemaal van 
die kleine dingen welke het voetballen in 1 
momenteel zo leuk maken.

Zo kan ik mijzelf nog een aantal wedstrijden 
herinneren die me als de dag van gisteren 
zijn bijgebleven. Even kort een terugblik 
op een aantal van deze momenten. Toen 
we een aantal jaar geleden, de eerste 
keer in mijn carrière speelden voor 
nacompetitie tegen EDN’56 uit Haghorst 
speelden we thuis 4-4, een onwerkelijke 
uitslag nadat we binnen een kwartier 
met 3-0 voor stonden. Wat aan het begin 
voelde als een droomscenario, resulteerde 
uiteindelijk in een teleurstellend gelijkspel. 
Toen we de bepalende return in Haghorst 
speelde verdiende we een overwinning en 
werd het na 0-0 in de reguliere speeltijd 
strafschoppen. Ik had nog nooit een 
wedstrijd gespeeld met zo veel mensen 
langs de lijn. Alhoewel de woorden ‘geniet 

ervan’ toen wel twintig keer tegen me 
gezegd werden, was de spanning me toch 
de baas. Een jaar lang wekelijks werkten 
we naar één doel: promotie. Het geluk 
was niet aan onze zijde en het mocht 
helaas niet zo zijn. Toen we terugkwamen 
in Vessem bij Sjaak en Kitty waren er veel 
supporters bijeen om ons op te vangen. 
Iedereen liet blijken dat ze trots op ons 
waren en dat we een prima seizoen 
gedraaid hadden met uiteindelijk de derde 
plaats in 5E. Die ervaring konden we een 
jaar later meenemen toen we, ondanks 
uiteindelijk een vijfde eindklassering op 
de ranglijst, toch de laatste periode pakte. 
Thuis tijdens het pinkstertoernooi namen 
we het thuis eerst op tegen het Tilburgse 
SC Olympus, 6-4. Een week later stond er 
een uitwedstrijd in Duizel voor de boeg. 
Met de aanwezigheid van – volgens het 
wedstrijdverslag – zo’n 600 supporters 
werd het een geweldige voetbalmiddag: 
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0-3 en promotie naar de vierde klasse. De 
boeketten bloemen, de supporters op 
het veld, de alleszeggende teamfoto, de 
feestavond in de Kuiper zondagavond en 
de	 geniale	 huifkartocht	 op	maandag.	 Het	
was werkelijk waar fantastisch. 

Ondanks dat we Duizel meer dan terecht 
wonnen in Duizel, speelde DOSKO’32 toch 
in de Kempische vierde klasse. Wij werden 
door	 de	 geografische	 ligging	 van	 Vessem	
doorverwezen naar regio Eindhoven, dat 
als onrecht aanvoelde. Ploegen als WODAN, 
FC Eindhoven AV en Unitas’59 waren 
destijds onze tegenstanders. Ondanks dat 
we met 6-0 wonnen van DEES konden we 
niet ontkomen aan de nacompetitie. Plek 
11 in 4G. Kees Mollen gaf voor aanvang 
van het tweeluik tegen Riethoven het 
volgende aan: ‘Dit soort wedstrijden zijn 
toch de krenten in de pap. We hebben het 
drie jaar lang met z’n allen gedaan en zo 
wil ik het ook graag afsluiten. Daar hebben 
we wel iedereen voor nodig en dan hoop 
ik ook weer op de trouwe steun van ons 
publiek’. Dat bleek. Waar we het thuis met 
geluk op 3-3 konden houden speelde we uit 
een stuk beter. Toch werd het 1-1. Nadat er 
wederom 120 minuten verstreken waren 
en de schemering inmiddels al zichtbaar 

was moesten er weer penalty’s genomen 
worden. Tijd om af te rekenen met het 
penaltysyndroom van weleer. Man, wat was 
dat spannend. Ondanks dat de supporters 
uit Riethoven ons bij elke penalty weer 
probeerde te beïnvloeden, konden we na 
een 3-4 eindstand in ons voordeel samen 
handhaving vieren. Niets is mooier dan 
die ontlading, bij ons als spelers, maar ook 
bij de supporters. Dat vind ik uiteindelijk 
persoonlijk nog wel het leukste van Vessem 
1. Mensen een mooie zondag bezorgen. 
Het liefst met goed voetbal. Dat lukt niet 
altijd, maar met strijd kom je een heel eind. 
Dat is de afgelopen jaren wel gebleken. Na 
de winst tegen Riethoven wisten we het 
zeker, eindelijk naar de Kempische vierde 
klasse. Daar hadden we het gezamenlijk 
al zo vaak over gehad. Wekelijks mooie 
streekderby’s en een gezellige derde helft. 
Ons tweede jaar in vierde klasse, onder 
leiding van Waldo, startte geweldig. We 
mochten het opnemen tegen Hapert om 
de eerste periodetitel te bemachtigen. 
Het was er ontzettend druk, zoals de 
bijgevoegde foto laat zien. Winnen lukte 
helaas niet. Thuis werd het 0-2 en de 
periodetitel ging uiteindelijk naar VV Acht. 
Een van de weinige Eindhovense clubs die 
wél in de Kempische vierde klasse past. 

Misschien waren we destijds nog niet 
toe aan een periodetitel en daarmee de 
mogelijkheid om te promoveren. Dat 
bleek naderhand, toen we in een dip 
terechtkwamen en lang niet wonnen. 
Uiteindelijk konden we ons, na een top-
start gevolgd door een matige periode, op 
de laatste speeldag met een gelijkspel veilig 
spelen, tegen ZSC (kampioen van de gelijke 
spelen). Dat deden we. Geen nacompetitie 
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en	definitief	een	langer	verblijf	in	de	vierde	
klasse. Toch sprak iedere speler bij de 
gesprekken (met Waldo en het bestuur) na 
afloop	van	het	seizoen	over	het	feit	dat	het	
beter kon en beter moest. De top 5 moest 
haalbaar zijn. Dit seizoen komt het er 
eindelijk uit. Natuurlijk zijn er wedstrijden 
op te noemen waarin we niet ons niveau 
haalden en punten hebben laten liggen, 
maar toch zijn er dit seizoen veel meer 
hoogte- dan dieptepunten geweest. 
De 2-1 winst op Bergeijk (thuis) na een 
achterstand, de 1-3 winst op de Weebosch 
(uit) als revanche van het jaar ervoor, de 1-2 
winst op HMVV (uit) onder luid applaus van 
de supporters, de 2-1 winst op Riethoven 
(thuis) met een man minder, de 3-2 winst 
op DOSL (thuis) na een 0-2 achterstand, 
de geweldige 0-3 winst tegen Hoogeloon 
(uit) in het bijzijn van alle supporters en 
tot slot de 0-1 winst uit bij de Raven op 
karakter. Zonder onze supporters hadden 
we deze mooie momenten niet kunnen 
bewerkstelligen. Ook afgelopen zondag, 
waarbij we in de 90e minuut nog een 
penalty kregen was mede een verdienste 

van hen. Soms zit het mee en soms zit het 
tegen. Maar door er samen voor te blijven 
gaan kunnen we dit seizoen misschien 
nog wel een heel mooi einde geven. Door 
de winst tegen Pusphaira en de andere 
uitslagen is er aankomende zondag nog van 
alles mogelijk. Van een kampioenschap, tot 
nacompetitie voor promotie, tot helemaal 
niets. Dat laatste zou zonde zijn na zo’n 
prachtig seizoen. Één ding staat in ieder 
geval vast. We gaan er alles aan doen om 
een prijs te pakken. Daarna zal de tijd het 
leren. Zonder supporters zou het voetbal 
lang niet zo leuk zijn als het nu is. Zeker niet 
in Vessem, waar het voetbal leeft van jong 
tot oud. 

Of je nu vaste supporter of gelegenheid 
supporter bent, ongeacht de uitslag van 
zondag, namens Vessem 1 wil ik jullie 
bedanken voor dit o zo mooie seizoen. 
We zien jullie volgend seizoen graag weer 
terug langs de lijn. Tot snel!

Vessem 1
(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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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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(Gender)neutraal

Het Forza-toernooi zit er weer op! De 
verschillende heren- en damesteams 
hebben weer gestreden om de grote 
bokaal! Het was lekker weer, het bier 
vloeide rijkelijk en de ambulance is maar 
1 keer geweest! Naderhand was het nog 
erg gezellig. Maar even terug…… Aparte 
teams voor mannen en vrouwen, kan dat 
nog in 2018? 

Niet alleen aparte mannen- en 
vrouwenteams, ik zag ook aparte toiletten 
voor heren en voor dames! En ze mochten 
ook al geen kleedkamer delen! Het was 
alsof ik een heel eind terugging in de 
tijd, naar 2017 of zo! Hebben ze hier niks 
meegekregen van de genderneutraal-
discussie?! Niks meegekregen is trouwens 
niet waar, want de gehandicapten hadden 
maar 1 toilet…… 

Terug naar de genderdiscussie. Aparte 
teams voor vrouwen en mannen. Kan dat? 
In de jeugd zie ik veel teams waar jongens 
en meisjes bij elkaar in 1 elftal spelen. Daar 
zijn ze blijkbaar meer genderneutraal dan 
bij de senioren. Zou dat komen omdat je 
bij de jeugd de verschillen minder ziet? Bij 
sommige volwassenen zie je het trouwens 

ook niet goed…… Geinig feitje: Bij atletiek 
is er in de geschiedenis al vaker discussie 
geweest of iemand een man of een vrouw 
is. Deze mensen moeten dan een seksetest 
ondergaan. Klinkt leuker dan het is. En het is 
ook niet broek naar beneden doen en kijken 
of je een poeni of een tollie ziet. Er wordt 
namelijk gekeken naar chromosomen, DNA, 
testosteron en nog wat. En als uitslag krijg 
je dus te horen of je een man of een vrouw 
bent. En nu wordt het helemaal lollig. Het 
resultaat kan ook zijn dat je er, een soort 
van,	tussenin	zit.	Je	bent	dan	vaak	officieel	
een vrouw, maar je hebt te veel testosteron 
waardoor je bij het sporten een voordeel 
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hebt op vrouwen die dat niet hebben. Deze 
vrouwen mogen wel meedoen als vrouw, 
maar moeten medicijnen slikken om de 
testosteronspiegel te verlagen. Als ze die 
medicijnen niet willen slikken, mogen ze 
niet meedoen bij de vrouwen. 

Na het lezen van deze tekst schoot mij 
meteen een aantal vrouwen door het 
hoofd waarop dit van toepassing kan zijn. 
Maar wacht eens! Als er vrouwen zijn met 
veel mannelijke (biologische) kenmerken, 
zullen er ook wel mannen zijn die eigenlijk 
een beetje vrouw zijn….. Nu schieten er 
nog veel meer namen door mijn hoofd! 
Mannen die slecht inparkeren zijn vanaf nu 
verdacht! Mannen die ’s ochtends een uur 
voor de kledingkast staan omdat ze niets 
hebben om aan te trekken! Ineens vallen de 
puzzelstukjes in elkaar! Baardgroei of kaal 
worden zegt dus niks!

In de atletiek heeft nog nooit iemand een 
test gedaan om te bewijzen dat ie een 
man is. De mannencategorie geldt als de 
zwaarste categorie, dus valsspelen om in 
die categorie te komen ligt niet voor de 
hand. Maar als je als man een test doet 
en je blijkt vrouw te zijn, dan kun je dus bij 
de vrouwen gaan meedoen. Hmmmm…. 
Ik kan zelf steeds slechter mee over bij 
het 3e. Ik denk dat ik zelf eens een test ga 
doen! En als ik vanaf volgend seizoen op 
woensdagavond voetbal, weet u meteen 
de uitslag! 

Fijne zomer! 

Th. de Bie
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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:

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?
Wat is je favoriete dier?

Profieltje van

Jan Mariën
30-okt-08
Veldhoven
Bernard Mariën
Ester Mariën
Ad en Dré

Huub, Luuk en Thomas
JO 011-2
verdediger
Rolf, Gijs, Bart en Marc
3 keer
nee
PSV
Marco van Ginkel
PSV tenue
Ik zelf

St. Lambertus Vessem
groep 6
gym
Ine Sterken

Max Verstappen
Leeuw

Jan Mariën 
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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 jouw favoriete computer spelletje?
Wordt jullie pap nog ooit prins carnaval?
Denk je dat je een betere voetballer dan 
papa wordt?

Wat vind je ervan dat DEES en VV Vessem 
gedeeltelijk 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?

lasagne
spinazie
betere trainers (grapje)

heb ik niet
quad-rijden, motorrijden
youtube
Nickelodeon
Weet ik niet.
Amerika, omdat ik daar nog nooit geweest 
ben.

7 uur
19.30-20.00 uur
€ 0,00
Kampioen worden met JO 011-2
Weet ik nog niet
Verliezen
Minecraft
Nee
Ja, ben ik al.

prima

computer
winnen
carnaval
allebei

Film Chips

Prima, zo laten

Jan Mariën 
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René Willems
Predikant 8

Electrotechniek 5512 BW Vessem

Tel. 06-12648872

   Electrotechnische installaties, 

   datainstallaties en verlichting.

r.willemselectro@kpnplanet.nl
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elftal wed.   pnt.   gem. voor    tegen saldo

O17-1 16 36 2.25 80 29 51

O11-2 19 34 1.79 88 57 31

O11-1 18 30 1.67 66 59 7

O13-1 17 28 1.65 44 41 3

O19-1 19 29 1.53 40 34 6

O17-2 18 26 1.44 41 46 -5

O15-1 18 23 1.28 61 62 -1

O9-1 19 16 0.84 80 165 -85

O11-3 21 16 0.76 52 151 -99

O15-2 19 10 0.53 42 131 -89

O13-2 17 4 0.24 16 119 -103

‘De SUPERCUP’
Jeugd - Clubcompetitie 2017-2018

TUSSENSTAND 
SUPERCUP
 SEIZOEN
2017-2018

SPONSOR:
Super Service

Henst

STAND BIJGEWERKT t/m Pinksteren
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PRIKBORD

29 juni
VOETBALKAMP
Caves Wintelre

22 juniJAARVERGADERINGKantine

GEZOCHT....
KANTINE

MEDEWERKERS 

16+ voor achter de bar
14+ voor in de keuken

GEZOCHT...LEIDER/TRAINERDAMES v.v. Vessem
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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, waren 

de kleedkamers met 

pinksteren nog niet 

zuiver genoeg?

Nee, er moest nog een keer goed gesopt worden!





‘t Loeierke goes 
around the world!

Dortmund


