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Ik citeer: “Moeten wij het weer mee 
doen, mee een hoofdredacteur met zo’n 
grote ego dat de standaard 2 pagina’s 
voorwoord niet meer genoeg zijn….”
Dat is tenminste kritiek waar je iets mee 
kunt. Dit zal mij niet meer overkomen 
haha.

In het vorige Loeierke heb ik, in al 
mijn enthousiasme, één ieder die zich 
geroepen voelt om mee te dingen naar 
de prestigieuze titel ‘D’n Droeftoeter van 
ut Joar’ aangespoord zich zeker niet in te 
houden. Nou dat hebben ze geweten bij 
onze redactie. De aanmeldingen stromen 
massaal binnen, maar zijn bovenal buiten 
alle proporties, ze benaderen bijna het 
onmogelijke. Iconen uit het verleden 
vragen zich momenteel af of dat een 
eventuele 2e titel er überhaupt wel ooit 
in zal zitten met de gekte die er op dit 
moment gaande is. Als er zelfs social 
media gebruikt gaan worden zoals, 
ik noem maar iets geks bijvoorbeeld 
een ‘familieapp’, om maar in de 
spreekwoordelijke ‘Spotlight’ te komen. 

Tja dan moeten we ons toch afvragen 
of dat dit toch wel echt de bedoeling 
is?! Anderzijds is het zo dat er ook 
iconen zijn (lees: Bert en Rein) die zich 
nu al aanmelden om zelf een stukje in ’t 
Loeierke te schrijven. Ik weet niet of dat 
de roem even groot zal zijn maar ik ben 
wel zeer benieuwd naar hun inbreng, en 
er zit dan natuurlijk een geweldig ‘VVTL’ 
feest aan vast.  ’D’n Droeftoeter’ is deze 
editie in ieder geval weer goed gevuld.

Vriend van ’t Loeierke Huubke S. neemt 
ons mee in de beleving van de supporter 
van Vessem 1, prachtig om te zien wat 
er wekelijks langs de velden gebeurt 
en ik ga er vanuit dat bij het feest van 
‘De Vrienden van ’t Loeierke’ op 16 
december het fanatisme en de euforie 
zeker zo uitbundig zal zijn tijdens de nu 
al legendarische ‘VVTL Kwis’. Hierbij sluit 
het stuk van Voorzitter Frans natuurlijk 
naadloos op aan als het gaat over het 
genieten op en deze keer vooral langs de 
velden en Johnny C. laat zien in het stuk 
‘The Man of the Match’ wat de supporter 
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betekend voor ons vaandelteam. Jeroen 
Swaanen neemt ons mee in zijn nieuwe 
uitdaging als Jeugdcoördinator en 
Laurens van der Heijden brengt het mooie 
initiatief ‘Walking football’ nog eens onder 
de aandacht.

De samenwerking met Dees begint ook 
al steeds meer vorm te krijgen en onze 
redactieleden geven op hun geheel eigen 
wijze een kijkje in de keuken van onze 
voetbalbuur. Johan en Hans zijn helemaal 
afgereisd naar het verre oosten om daar 
de eerste ervaringen op te doen van een 
Donderdagavondje kantine. Gijs heeft 
zelfs een compleet elftal van VV Dees 
zo gek gekregen om af te reizen naar 
Vessem om vervolgens met een compleet 
gevoerde bontJAS weer huiswaarts te 
keren en Th. de Bie laat in zijn stuk op 
gepaste wijze toch maar weer eens zien 
dat het venijn meestal op de verwachte 
plek zit. Sven vraagt zich op zijn beurt, als 
gelouterde jeugdscheidsrechter, weer af 
wat het nut is van het continue aanpassen, 
door de knvb, van de spelregels voor onze 
jongste spelertjes.

Verder is er nog nieuws vanuit de 
activiteitencommissie en is ons 
Jeugdprofieltje	 dit	 keer	 niet	 van	 één	
maar van maar liefst drie persoontjes en 
wel de ‘Gebroeders Hupkes’, weer een 
lichting succesvolle voetbalbroertjes op 
de Vessemse velden?. 

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

Halleeejkes en unne dikke merci,

Gr. Erwin
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Als je maar lang genoeg gewoon 
blijft, word je vanzelf bijzonder
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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

Als kind was ik bezeten van voetbal. In mijn 
geboortedorp Casteren was mijn meester 
in de 6e klas meester van Gool. Hij was zo’n 
jaar of 60, hoofd van school,kale brute kop, 
dikke sigaar rokend in de klas en werd toen 
al gezien als eentje van de “ouwe stempel” 
en ook nog eentje met “losse handjes”. Hij 
bulderde als ik om 5 voor 4 op de klok keek; 
“Ge kunt zeker wir nie wachten om naar 
het voetbalveldje te gaan?” Daarna tegen 
de rest van de klas; “Hij kan nie wachten tot 
het 4 uur is en dadelijk zie ik hem als unne 
gek naar huis lopen om vervolgens om 5 
over	 4	 as	 unne	 dolle	met	 de	 fiets	 voorbij	
mijn huis te komen om naar het trapveldje 
te rijden. Kijkt niet op of om, let niet op het 
verkeer, want hij zou toch eens niet den 
eerste zijn. Ge zout ook eens 5 minuten 
moeten missen Moas. Ga toch eens een 
keer naar een museum man, koning 
voetbal” . Ik dacht er nog geen seconde 
aan om zijn raad op te volgen. Voetbal 
was namelijk veel te leuk. Iedere dag 
voetballen. Treeën wie mocht beginnen 
met partijtje kiezen. Kleine partijtjes en 
voetballen tot de 10 ( doelpunten)of tot 
etenstijd. Het verveelde nooit. Hadden 
we dan nooit onenigheid? Natuurlijk wel, 
maar dat losten we samen op. De pikorde 
was duidelijk, de ouderen bepaalde wat 

er gebeurde, de rest volgde de orders 
op. Bloedfanatiek waren we allemaal. We 
hadden geen scheidsrechter, die bepaalde 
of het vrije trap was of een doelpunt. Geen 
trainer of leider die coachte, of ouders die 
kwamen kijken. Mijn ouders, zoals volgens 
mij elke ouder van mijn teamgenoten, 
kwamen op zaterdag ook nooit kijken. 
Die hadden het te druk met belangrijkere 
zaken dan een potje voetbal van zoonlief. 
Alleen met de toernooien op een zondag, 
zoals het pinkstertoernooi in Vessem, 
kwamen ze kijken. Vaak ga ik op zaterdag 
naar de wedstrijdjes kijken en staan ouders 
te roepen. Niet altijd met enthousiasme 
en positiviteit. Wat heel vaak voorkomt 
is het typische commentaar achteraf. 
Een verdedigende speler probeert een 
medespeler te bereiken door een bal voor 
de goal door te spelen. De bal wordt echter 
onderschept door de tegenstander en die 
scoort. Een ouder roept vervolgens, “ je 
had de bal niet voor de goal door moeten 
spelen”. Ja, denk ik dan; wrijf het er nog 
maar lekker in. De speler had dat natuurlijk 
ook wel gezien. Let er maar eens op hoe 
vaak iemand in zijn commentaar aangeeft 
wat iemand had moeten doen. 

Ik kwam onderstaande foto tegen. 



9

‘ t  Loeierke

Messi en Suarez die naar de wedstrijd 
van hun zoontjes zitten te kijken. Deze 
wereldvoetballers weten als geen ander 
hoe er gespeeld moet worden en zouden 
het beste advies van de hele wereld kunnen 
geven, maar wat doen ze? Ze zitten heerlijk 
achterover op de blote voetjes te genieten, 
hoe hun zoontje het voetbalspel leert 
ontdekken. Willen zij dan niet het beste 
voor hun kind? Tuurlijk wel, maar zij weten 
dat hun zoon het meeste leert als hij het 
spel zelf leert ontdekken. Net zoals deze 
straatjongens zelf het spel ooit ontdekt 
hebben in de achterbuurten van Argentinië 
en Uruguay en ik in de achterbuurten van 
Casteren. ( altijd al iets gemeen willen 
hebben met Messi  ) Zij weten dat het 
totaal geen zin heeft om bij iedere bal te 
roepen wat hun zoontje moet doen, of 
erger nog wat ie had moeten doen.

De organisatie van onze jeugdafdeling 
heeft weer vorderingen gemaakt. Er zijn 
weer enkele trainers bijgekomen. Jeroen 
Swaanen heeft zich beschikbaar gesteld 

als jeugdcoördinator en gaat met zijn 
leeftijdscoördinatoren en trainers/leiders 
ervoor zorgen dat onze jongens en meisjes 
steeds beter worden en blijven genieten. De 
trainingspakken voor de combinatie teams 
zijn inmiddels gearriveerd en de gemeente 
gaat	 binnenkort	 de	 fietspadverlichting	
tussen VVVessem en DEES aanleggen. Ook 
gaan we volgend seizoen, de contributie 
harmoniseren. Het is namelijk onlogisch 
dat een speler in een zelfde team een 
verschillende	 financiële	 bijdrage	 moet	
betalen. Het zijn de laatste organisatorische 
zaken die geregeld worden als we volgend 
seizoen met alle teams samengaan.

Blijf genieten van het spelletje, wees 
enthousiast, moedig aan, maar laat het 
commentaar achterwege “wat iemand had 
moeten doen”

Namens het bestuur

Frans Maas 
Voorzitter
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Zoals jullie weten wordt er bij onze vereniging voor het tweede seizoen walking football 
gespeeld. Deze vorm van voetbal biedt onze oudere leden de mogelijkheid om toch 
weer wekelijks een balletje te trappen. En een bezoek aan ons sportpark laat zien dat 
op vrijdagmiddag tussen 13.30 uur en 15.30 uur oude tijden herleven. En dat niet alleen 
Vessemnaren ons sportpark weten te vinden en lid worden van onze vereniging, zie je op 
de foto.  Nieuwsgierig of benieuwd hoe het er aan toe gaat, kom gewoon een keer kijken 
of vrijblijvend meedoen.

Op de foto (v.l.n.r.) Ab Coomans (Vessem) Fred Kleine Deters (Eindhoven) Peter Bel 
(Reusel) Jan van de Mierden (Veldhoven) Henk Looijmans (Netersel) Harrie van Hal 
(Vessem) Wim Claassen (Hoogeloon) Jos Pe-ters (Eersel) Jan van den Heuvel (Bladel) 
Laurens van der Heijden (Duizel) John Croese (Hoogeloon) Bert Claassen (Vessem) Harrie 
Bles (Vessem) Frans van Anrooij (Best) en Hans Das (Eersel) Op de foto ontbreekt Ad van 
Dorst (Bladel)

Onze WF groep groeit!
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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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In het vorige Loeierke had het Johannes 
Coenrades Klene over “Spanning”, Ik heb 
het liever over het tegenover gestelde 
“Ontlading”

Wat me steeds vaker opvalt is dat er net 
zoals bij de spelers van Vessem 1, ook bij de 
supporters behoorlijk wat spanning op de 
gezichten af te lezen is tijdens de wedstrijd. 
Jonge wat hebben wij er fanatieke 
supporters bij staan op zondag middag. 
De ene (Ad N) loopt wel 10 keer rond het 
veld tijdens de wedstrijd, die heeft pas rust 
als het eerste met 3-0 voor staat. De ander 
(Hannie M) gaat altijd ergens alleen staan, 
dan kan ze zich het best concentreren 
op de wedstrijd heeft ze me wel eens 
verteld. Een andere supporter (Wim H)  
moet wel een heel sterk hart hebben, als 
de scheidsrechter of de grensrechter van 
de tegenpartij het er een keer langs doet 
ontploft ie bijna, laat dan door woord en 
gebaar duidelijk merken dat ie het er niet 
mee eens is, en wordt dan gesteund door 
zijn vaste maten die bij hem staan.

Wij hebben verschillende supporters (oa 
Wim en Theo van D) die op een heel seizoen 
geen wedstrijd missen van Vessem 1. Ook 
voor hen is het soms maar goed dat er een 
afrastering staat tussen hun en het veld. 
Maar ook hebben we rustige suppoters 
(Jan H en Ben K) waar je niet veel aanmerkt 

maar waarvan ik zeker weet dat ze van 
binnen fanatiek meeleven. We hebben ook 
nog een vaste supporter (Harrie v R) waar 
iedere speler na de wedstrijd even langs 
moet in de kantine, om aan te horen wat 
ze allemaal fout/goed gedaan hebben, ze 
krijgen dan in vijf minuten tijd voetballes 
van de oude meester, zodat ze die ene fout 
volgende week niet meer zullen maken.

Wat een beleving, mooi is dat!

Een goed voorbeeld van het meeleven van 
de supporters was tijdens de 3e wedstrijd 
van het seizoen. Het eerste had toen nog 
geen wedstrijd gewonnen en moesten 
tegen kampioenskandidaat Bergeijk. 
Vessem had al 2 wedstrijden goed gespeeld 
maar zichzelf nog niet beloond met een 
3 punter. Je zag aan alles dat er een 
behoorlijke spanning op deze wedstrijd zat, 
zowel bij de spelers als bij de supporters, al 
gauw kwam Vessem met 0-1 achter door 
een zondags schot van Bergeijk. Bleek 
achteraf de enige kans die ze kregen in 
deze wedstrijd. Vessem vocht voor wat het 
waard was, ze deden er nog een schepje 
bovenop, je zag aan die kopjes, hier moet 
en zal vandaag gewonnen worden. Even in 
de 2e helft maakte Vessem gelijk. Normaal 
juich je het hele veld rond als je scoort 
maar deze keer niet, de bal werd gepakt en 
zo snel mogelijk op de middenlijn gelegd 

“ONTLADING”
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zodat Bergeijk weer snel af kon trappen. 
Het stoom kwam nog net niet uit de oren 
van de spelers van Vessem 1, maar je zag 
aan alles dat ze met een punt niet tevreden 
waren.

“Wat een vechtlust” “wat een strijd” 
ik wil andere niet te kort doen maar er 
stonden er 2 bij,     (Merijn v H en Hein v 
D)  al hadden ze tot avonds 22.00 uur door 
moeten voetballen om die overwinning 
eruit te slepen hadden ze dat gedaan, ze 
bleven maar gaan!!! En het mooie hiervan 
is dat net die twee door hun doorzetting 
vermogen de 2-1 binnen werkte! Zelden 
heb ik zo’n “ONTLADING” gezien na een 
doelpunt bij de spelers en supporters, het 
gejuich van de supporters moeten ze in 
Wintelre gehoord hebben. Ik dacht altijd de 
spelers krijgen niets mee van wat er langs 
de lijn gebeurd en of supporters wel of niet 
meeleven, tot na deze wedstrijd! Tijdens de 
3e helft sprak ik een speler (Frans v D) die 
vertelde dat hij gewoon kippenvel kreeg 
hoe de supporters te keer gingen bij de 2-1, 
hier doe je het allemaal voor gaf ie mij nog 
mee! Mooi toch!

Na een uurtje in de 3e helft was de hartslag 
van de meeste supporters en spelers weer 
op normaal niveau gedaald, wa denkte, 
begint de voorzitter (Frans M) (inderdaad 
man van eerder vernoemde Hannie M) 
de spanning en hartslag van de spelers 
weer op te voeren. Frans maakt dan 
altijd	 de	Man	 off	 the	Match	 bekend,	 een	
schitterend initiatief en goed opgezet door 
johnny Cecotto (Peter R). Ook dit leeft 
bij de spelers en supporters, iedereen is 
altijd weer benieuwd wie het is! Moet je 
volgende keer maar is op de koppies van 

de supporters letten als Frans de namen 
op heeft genoemd. Je ziet dan de een 
bevestigend knikken en weer een ander 
schuddend met zijn hoofd duidelijk maken 
dat	 hij	 andere	 namen	 op	 zijn	 briefje	 had	
staan!!!

Ik, maar ik weet zeker dat ik namens vele 
supporters van Vessem 1 mag spreken, 
geniet iedere zondag van jullie Inzet – 
Fanatisme – Beleving, en spelers van 
Vessem 1 onthoudt een ding, als je niet 
meer weet voor wie je het allemaal doet, 
kijk en luister dan maar is naar jullie 
supporters op zondag, die beleven er heel 
veel plezier aan, en kijken op maandag al 
weer uit naar de volgende wedstrijd!

Puffffffffffffff	wat	een	ONTLADING”

PS “maar mijn lievelings elftal blijft Vessem 
2”

Groet Huub S
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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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Beste	voetballiefhebbers,

Mijn naam is Jeroen Swaanen en sinds enkele 
weken ben ik actief als jeugdcoördinator 
binnen onze voetbalclub VV Vessem / Dees. 
Na jarenlang zelf gevoetbald te hebben in 
de selectie elftallen bij zowel VV Vessem als 
Oirschot Vooruit, ben ik sinds een paar jaar 
actief binnen de club als trainer van enkele 
jeugdelftallen < 13. Op dit moment train en 
leid ik samen met Joost, John en Pieter de 
J013-1 waar mijn zoon Loek en dochter Sam 
beide in spelen. 

Na de zomervakantie is de fusie met DEES 
een feit geworden en bestaat ‘ons’ elftal 
J013-1 uit spelers van Vessem en Wintelre. 
Ik ervaar veel plezier aan het trainen van 
de jeugd en wil ze graag iets leren. Echter 
waren er ook een aantal zaken waarvan 
ik dacht dat ze anders geregeld moesten 
kunnen worden. Ik heb me daar geregeld 
over uitgelaten tegenover een aantal 
bestuursleden en zodoende kwam in de 
zomer de vraag of ik niets voelde voor de 
rol van jeugdcoördinator. Zoals iedereen 
weet “staan de beste stuurlui aan wal“ en 
als je wil dat er iets verandert zal je je daar 

voor moeten inzetten.

Ik heb daar een paar weken over nagedacht 
en na een gesprek met onze voorzitter en 
Eric Segers uit Wintelre aangegeven dat ik 
graag met de huidige leeftijd coördinatoren 
wilde brainstormen om te kijken of we 
allemaal dezelfde visie hebben.  Na ons 
overleg was het voor mij al snel duidelijk, 
iedereen wil vooruit en was positief. Dit 
gaf voor mij de doorslag om de functie te 
aanvaarden.

Dit maakt dat u mij waarschijnlijk de laatste 
weken al eens bij een voetbalwedstrijd 

Nieuws van onze 
jeugdcoördinator!
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heeft zien staan kijken. Ik wil graag op de 
hoogte zijn van hoe de elftallen spelen/
samenwerken/.. om zo ook mee te kunnen 
praten met de trainers/leiders van de 
diverse elftallen. 

Mijn doelstelling in de komende periode 
is om samen met alle vrijwilligers onze 
voetballers en voetbalsters nog meer 
plezier te laten beleven, en ze zo proberen 
naar een hoger niveau te brengen. Enkele 
speerpunten zijn: begeleiding trainers/
leiders, volgen van de verschillende 
jeugdteams, aanspreekpunt leeftijd 
coördinatoren, indeling en selectie 
jeugdteams.

Voor diegenen die nog niet op de hoogte 
waren van onze werkgroep Voetbal, 
in deze werkgroep werk ik samen met 
onderstaande leeftijd coördinatoren;

J09–J011: 
Ruud Verbaant en Gerard van Loon

J013-J015: 
Peter Sengers en Ton van Hamsvoort 

J071-J019: 
Bram Dekkers en Mark Smits

Keepers: 
Jan Roefs

Samen met deze heren ga ik proberen 
alles nog beter te regelen voor onze 
jeugdspelers en alle onduidelijkheden en 
probleempjes sneller op te lossen en aan 
te pakken. Mocht u ergens mee lopen en/
of opmerkingen hebben, schroom dan niet 
om één van ons aan te spreken.

Als laatste wil ik proberen elke editie van 
ons mooie clubblad een stukje te schrijven 
over de eventuele ontwikkelingen en zaken 
waar we mee bezig zijn als werkgroep 
“voetbal”.
  
Sportieve groet,
Jeroen Swaanen
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baro-lux
sportprijzen, bekers, vaantjes, 
trofeeën, medailles e.d.
Zéér concurrerende prijzen

Bart Rombouts
Bloxstraat 19 - Eersel (t.o. de sporthal)
Bel voor een afspraak en prijsopgave 0497-516120

M E T A A L H A N D E L
S L O O P W E R K E N

Hoogeindseweg 21 013-5142657
06-54272650

Oostelbeers
✆
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Het lidmaatschap van Voetbalvereniging 
Vessem/Dees betekend meer dan alleen 
voetbal. Of u nu een actief óf rustend lid 
bent, naast het voetballen zijn er nog diverse 
activiteiten die voor u georganiseerd 
worden. Onze voorzitter hanteert de 
pay-off	 ‘voetbal	 is	 genieten’.	 Wij	 gaan	 er	
gemakshalve vanuit dat hiermee niet alleen 
bedoelt wordt dat het voetbal genieten is, 
maar dat alles wat er extra georganiseerd 
en beleefd wordt het plaatje compleet zal 
maken. 

De activiteitencommissie van onze 
vereniging zet zich jaarlijks in om enkele 
leuke activiteiten voor de leden te 
organiseren. Voor alle activiteiten geldt; 
‘hoe meer zielen, hoe meer vreugd’. De 
datums waarop de diverse activiteiten 
gepland staan, zijn al bekend. Noteer 
onderstaande data daarom alvast in jullie 
agenda’s en we verwelkomen jullie graag! 

Vernieuwde opzet activiteitencommissie

Tot afgelopen seizoen hadden 
we één activiteitencommissie die 
diverse activiteiten organiseerden 
voor de jeugdteams alsook voor de 
seniorenelftallen. Met de samenwerking 
met	voetbalvereniging	Dees	betreffende	de	
jeugdteams, is besloten gerichter te werk 
te gaan. Besloten is om verder te gaan met 
een aparte jeugd-activiteitencommissie en 
een aparte senioren-activiteitencommissie. 
Logischerwijs bestaat de jeugdcommissie 
uit personen uit zowel Vessem als Wintelre. 
De senioren-activiteitencommissie bestaat 
nog	 steeds	 louter	 uit	 personen	 afkomstig	
uit Vessem. 

Wat veranderd er nu voor de jeugdspelers 
afkomstig	 uit	 Vessem?	 Jullie	 zijn	 nu	 ook	
welkom op activiteiten die voorheen 
alleen voor de jeugd uit Wintelre werden 
georganiseerd. Houdt de agenda in ’t 
Loeierke of op de website in de gaten voor 
wat er wanneer voor jullie georganiseerd 
wordt. 

Nieuw vanuit de 
activiteitencommissie
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Als activiteitencommissies doen we ons 
uiterste best om voor iedereen iets leuks 
te organiseren! Heeft u goede ideeën voor 
een activiteit, aarzel dan niet en trek één 
van de leden aan zijn jas. We staan altijd 
open voor iets nieuws. 

Met sportieve groet!

Jeugd activiteitencommissie  
 
Mieke van Loon (Wintelre)  
Joke Smetsers (Wintelre)   
Cor Tholen (Wintelre)   
Wido Brouwers (Vessem)   
Marieke de Laat (Vessem)  
Hein de Laat (Vessem)   
Ilse de Laat (Vessem)
Johan van Riet (Vessem) 

Senioren activiteitencommissie

Hein de Laat
Hein van Diessen
Jop de Laat
Leon van der Heijden
Marieke de Laat
Johan van Riet
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De Droeftoeter
van ut joar

Arjan Henst - 8 punten
Was voor de zoveelste keer te laat bij het 3e en stuurde om 09:08 uur nog appje in de 
Vessem 3 app dat hij eraan kwam terwijl de rest om 9 uur zou vertrekken naar Reusel. 
Rond 9.30 uur arriveerde Arjan in Reusel en kwam hij erachter dat de wedstrijd Reusel 
– Vessem was doorgestreept op de kleedkamer. Toch maar even de Vessem 3 app 
geraadpleegd en daar bevestigde de diverse berichtjes van ruim een uur eerder dat 
het inderdaad afgelast was. 

Joep van Wersch - 6 punten
Ook ‘t Loeierke krijgt ooit te horen dat dingen niet geplaatst mogen worden. Helemaal 
kunnen wij het niet voorbij laten gaan dus daarom toch 6 punten voor Joep. Het 
verhaal.... Het was iets met een geit, een zwerend lichaamsdeel, en een groepsapp 
die oma ook mee kon lezen. Voor het hele verhaal verwijzen wij graag door naar Joep 
(of Anneloes)

Dirk Jacobs - 10 punten
Op de groepsapp van Vessem 3 vraagt iemand of 
hij verstek mag laten gaan voor de wedstrijd van 
morgen. Als leider zijnde reageert Dirk netje met; 
‘we hebben er genoeg (Arjan val nog af ivm zijn 
boerenovertrek dat hij zelf niet weet)’. Voor Arjan 
Henst was de boerenovertrek nog één grote 
verassing, tot hij het bericht van Dirk las een half 
uur voordat zijn vrienden hem kwamen ophalen.
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Chris van Spreuwel - 5 punten
Nooit eerder heeft iemand de titel van deze rubriek 
geprolongeerd. Chris mag zich al ‘zwarte piet van het 
joar’ noemen en hij doet heel hard zijn best om ook 
dit jaar een podiumplek te verkrijgen. Nog geen week 
een relatie en hij mag al mee naar de dierentuin met 
de schoonfamilie. Chris is iemand van weinig woorden 
en liet op weg terug zwijgzaam weten hoe leuk hij de 
schoonfamilie vind. 

Arjan Henst - 4 punten
Bij het voetballen te laat komen kan grote gevolgen hebben, vraag maar aan de gebroeders 
van Diessen, maar punten in ‘t Loeierke krijg je er niet zomaar voor. Arjan krijgt het echter 
elke keer weer voor elkaar om EN te laat te komen EN er ‘t Loeierke mee te halen. Hij 
Stond zondags 17 september keurig op tijd om 9.30 uur op het voetbalveld. Hier kwam 
hij erachter dat hij echter pas om 10:30 uur aanwezig hoefde te zijn. Een uur wachten was 
wel erg lang en dus ging Arjan naar huis ‘even’ terug te bed. Een uurtje later om half 11....
.. geen Arjan Henst….

Adrie Huijbers - 2 punten
We kennen Adrie als iemand die na een wedstrijd voetballen, graag nog even doorzakt in 
de kantine. Dat ‘doorzakken’ nam hij de zondag dat het 1e thuis speelde tegen Tivoli wel 
heel letterlijk. Na een opmerking jegens een speler van Tivoli of het niet tijd werd dat ze 
eens naar huis gingen kreeg Adrie een corrigerende tik waarna hij door zijn benen zakte en 
vervolgens zelf sip huiswaarts kon keren.



‘ t  Loeierke

24

 

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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In de eerste vergadering van het Loeierke 
werd het idee geopperd om eens ‘kort’ op 
een wedstrijd te gaan zitten. En wat is er 
dan leuker om in de kleedkamer van of een 
team van Vessem of van de tegenstander 
te gaan peilen hoe het er daar aan toe gaat. 
We hebben de daad bij het woord gevoegd 
en ik heb me beschikbaar gesteld om deze 
actie op me te nemen waarna we samen 
gaan beoordelen of het een blijvende 
column kan worden.

Ik had ook al meteen een passende 
wedstrijd op m’n netvlies; de burentwist in 
de reserve 5e klasse VV Vessem 2 v VV Dees 
2. Voordeel hiervan is, dat ik als speler van 
het twidde van Wentersel sowieso in de 
kleedkamer aanwezig ben. Hoe makkelijk 
kan het zijn. En zo geschiedde…

Het twidde van Wentersel kent geen echte 
trainer/leider, omdat die nu eenmaal niet 
te vinden was voor dit seizoen. De keuze 
is daarom gemaakt om twee spelers die 
rol gezamenlijk op zich te laten nemen, te 
weten Teun van Hest en Bas Aarden met 
als side kick Gijs Leermakers. Niet dat dit 
er veel toe doet, maar dit verklaart, dat er 

geen leider in casual kleding op de bank zit. 
Als team was afgesproken om 8 oktober 
de	 derby	 met	 de	 fiets	 te	 gaan	 bezoeken	
om daarna in de fraaie kantine een pint te 
blijven drinken. Voor mij scheelt dit ook 
fietsafstand,	maar	dit	terzijde.	

De wedstrijd op zondag 8 oktober was een 
uur vervroegd, omdat Vessem 2 anders 
geen keeper had. Achteraf had dat best 
gekund, want wij zijn maar amper in de 
16 meter van Vessem geweest, zeker in 
de 2e helft niet. Om 10.15 uur zat ik in de 
kantine m’n teamgenoten van Dees al op te 
wachten. Ze kwamen niet veel later binnen 
en het slap gelul begon al en dan waren 
we nog niet in het kleedlokaal. Hoewel we 
geen warming up van een half uur nodig 
hebben is 15 minuten warm sjokken wel 
welkom, dus we vertrokken snel naar het 
kleedlokaal. De opstelling werd bekend 
gemaakt door Bas, waarbij we niet kijken 
naar trainingsopkomst. De reden: we 
hebben maar 1 speler die 2x per week traint, 
6 nooit en de rest 1x. Lekker makkelijk dus. 
Niet veel later startte de warming up waarin 
opviel, dat onze rechterwinger (of wanker) 
Roy van Gestel deze uitvoerde als ware hij 

In de kleedkamer bij…
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Youri van Gelder zonder de coke dan. Leek 
nergens op en er beter van voetballen ging 
hij ook niet. 

Na deze lange inleiding schakel ik meteen 
door naar het echte onderwerp van dit 
literair hoogstaand stuk, namelijk het wel 
en wee in de kleedkamer in de rust van de 
wedstrijd. De rust werd gehaald met een 
krappe 1-0 achterstand. Dit mocht de pret 
echter niet drukken. Direct met een bakje 
thee in de hand werd door teamspelers aan 
elkaar gevraagd of er vannacht dan wel 
vanmorgen nog ‘actie’ was ondernomen. 
Oftewel, heeft er nog coitus interruptus 
plaats gevonden met een bij voorkeur 
vrouwelijk persoon. Met Roy weet je 
het namelijk nooit… Gelukkig kregen 
we meermalen ja als antwoord, waarna 
telkenmale de gelukkige een applaus van 
z’n medespelers ontving. Met name Geert 
de Lepper kon en kan hier fascinerend over 
verhalen. Echter de mooiste leuze kwam 
van een andere speler genaamd speler X; 
bij voorkeur vindt de interruptus plaats in 

het eerste gaatje vanuit de nek en gebruikt 
hij speeksel om een en ander niet te stroef 
te laten verlopen. Ik liet en laat me in de 
rust ook niet onbetuigd en gebruik met 
name gezegdes. Zeker als er geroddeld 
wordt over de trouwheid van wie dan ook, 
uiteraard van buiten het elftal. ik spreek dan 
in termen van: Je bent een slechte muis als 
je maar 1 holletje hebt om in te kruipen of 
waarom een vaste plant pakken als er ook 
snijbloemen zijn of bij vreemd gaan geldt de 
Olympische gedachte, oftewel mee doen 
is belangrijker dan winnen. Zeer leerzaam 
voor met name de jongere spelers. Want 
wij als Dees 2 hechten ook veel belang aan 
de ‘algemene ontwikkeling’ van de jongere 
spelers. Voor bovenstaand onderwerp is 
een kwartier al rijkelijk kort en verhalen we 
na de match verder over in de douche en 
de kantine. Ook zeer leerzaam kan ik jullie 
zeggen.

Tussendoor wordt door de leiders ook nog 
aandacht gevraagd voor de match. Wat 
ging er goed en wat niet. Balbezit niet, 

Impressie van de kleedkamers waar dit verhaal plaats vond
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elkaar coachen niet, kansen creëren niet, 
goals maken niet. Wat wel goed ging weet 
ik al niet meer, maar niet veel dus…. Om 
toch de tweede helft een turn a round te 
realiseren werden er wissels doorgevoerd. 
We trachten om de vijand dan onder druk 
te zetten en met combinatievoetbal in de 
zestien van Vessem te komen. Het idee 
was goed en iedereen stond hier achter. 
De uitvoering was minder…. 0 kansen 
en combinerend maar amper onze eigen 
zestienmeter uitkomen. Het gevolg was 
een eindstand van 0-4, waar helemaal niks 
op af te dingen was.

Vernoemenswaardig is ook het favoriete 
lied van enkele spelers. Dit lied is ‘Zonder 
Jou’ van Paul de Leeuw en Simone Kleinsma. 
Geschouderd naast elkaar zittend wordt 
dit lied regelmatig meegezonden om de 

sfeer verder te verhogen. Een soort van 
melancholisch gevoel overvalt ons dan. 
Een fraai lied, maar of dit het juiste lied is 
om beter te gaan voetballen weet ik niet. 
Het idee om liederen te zingen wordt 
door nagenoeg alle spelers omarmt en 
de gezamenlijke band wordt hierdoor 
versterkt. We raden als Dees 2 dit dan ook 
ieder team aan.

Ondanks de nederlaag zijn we nog enkele 
uren in de prachtige kantine blijven 
zitten en hebben gezamenlijk met de 
Vessemnaren nog menig pint weggetikt. 
Oftewel een amusante dag waarbij de 0 
punten snel waren vergeten….. Op naar de 
volgende kleedkamer en een foto van ons 
na de match wil ik jullie niet onthouden…

De Strateeg
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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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Ik wil het met jullie hebben over de 
spelregels in de F. Waarschijnlijk hebben 
de meesten zoiets van: ‘Neh. Is voor mij 
niet interessant. Als ze in de kantine maar 
bier blijven verkopen, vindt ik het best.’ 
Maar uiteindelijk beginnen de nieuwe 
voetballertjes in de F. Of je krijgt later 
kinderen, of hebt die nu al, die in de F 
spelen.

Nieuwe regels
De reden voor het schrijven van dit artikel 
brengt ons terug naar het begin van het 
seizoen. Zoals sommigen misschien wel 
weten ben ik scheidsrechter bij de jeugd. 
Arie belden op of ik tijd had om de F1 te 
fluiten.	 Na	 een	 gesprek,	 dat	 meestal	 niet	
veel langer duurt dan een seconde of 
40, stond de wedstrijd in mijn agenda. 
Aangekomen op de club bleek dat de KNVB 
de regels van de F-jeugd heeft aangepast. 
Er is een kleiner veld. De bal wordt niet 
meer ingegooid, maar getrapt/gedribbeld. 
Een achterbal mag niet uit de handen 
geschoten worden. Een terugspeelbal mag 
niet meer in de handen gepakt worden. 
Dat soort dingen. Na wat uitleg en het 
doorlezen van de regels liep ik het veld op. 

Hoe moeilijk kan het zijn, dacht ik.

Altijd goed lezen… 
Zo heel moeilijk was het ook niet. Op één 
puntje na. Dat was het punt, en ik zal het 
even letterlijk citeren, “De aftrap wordt 
genomen in het midden van het veld. Beide 
teams starten vanaf de eigen helft.” Ik ging 
er vanuit dat de bal in het midden moest 
liggen en beide teams vanuit hun eigen goal 
moesten starten om vervolgens naar de bal 
toe te sprinten, net zoals bij de mini’s. Dit 
was alleen niet zo… Met het gevolg dat de 
spelertjes keer op keer een enorm stuk naar 
die bal toe moesten sprinten. Het hielp dan 
ook niet dat het maar liefst 3-14 werd. Mijn 
excuses nog daarvoor.

Proberen en uittesten
De KNVB heeft een onderzoek laten 
doen naar wat de beste spelvorm in het 
jeugdvoetbal zou zijn. Dat is een rapport 
van 190 pagina’s uitgekomen. Serieus. 
Voor	 de	 liefhebbers,	 het	 staat	 op	 de	 site	
van de KNVB. Ook hebben ze vragen stelt 
aan	de	spelertjes	wat	zij	fijn	vonden.	Over	
het algemeen vind ik het goed dat er wat 
uitgeprobeerd wordt. Het Nederlandse 

F(fet)jes de spelregels 
aanpassen
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voetbal niet meer wat het geweest is. Op 
de oranjevrouwen na uiteraard. 

De KNVB probeert een nieuwe generatie 
klaar te stomen voor de top. Ik denk dat 
het vooral even wennen is. De mens is een 
gewoontedier. Het kan over het algemeen 
slecht tegen verandering. In de winterstop 
en na dit seizoen moet er goed gekeken 
worden of het ook echt zo positief uitpakt 
als van te voren bedacht is.

Debiele time-outregeling
Maar de meeste debiele regel vind ik toch 
wel de Time-Out. Op de helft van elke helft 
– dat is na een kwart en na driekwart, heel 
goed -  moet er een time-out komen. Dan 
kunnen de trainers overleggen met hun 
spelers. Wat een onzin. Alle regels zijn er 
op gemaakt om het snelheid van het spel 

omhoog te krijgen, gaan ze de wedstrijd 
3 keer stilleggen. Dadelijk in mei zou het 
eventueel nog kunnen. Lekker in het 
zonnetje. Maar in januari denken ze daar 
waarschijnlijk toch heel anders over. Een 
ijzige noordoosten wind over het veld. Een 
graad of 2. Regen. Kou. Ellende. Hou toch 
op.

Oplossing?
Of de nieuwe regels ook echt gaan helpen, 
is natuurlijk afwachten. Na dit seizoen zal 
de KNVB vast wel met een nieuw rapport 
komen waar de resultaten instaan. Dit alles 
in de hoop om nieuw talent te creëren. De 
vraag is echter of je dat talent kunt creëren 
met het veranderen van regels. Ik moet 
nog maar zien of dit de oplossing is…

Sven ‘the man’ Trommelen
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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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Na vorig seizoen de Man of the match 
geïntroduceerd te hebben bij Vessem 1 had 
ik niet verwacht zoveel positieve reacties 
te krijgen van zowel spelers als supporters 
en is dit ook een reden om daar dit seizoen 
mee door te gaan.

Eerst even een korte terugblik op vorig 
seizoen. In totaal hebben we vorig seizoen 
12 keer de Man of the match gekozen. Bij 
deze 12 wedstrijden zijn er 7 verschillende 
spelers geweest die gekozen zijn tot de 
Man of the match.

De spelers die vorig seizoen gekozen zijn 
tot Man of the match en het aantal keren:
1. Louis van Diessen 4x
2. Marijn van Rooij   2x
3. Toon van Sambeek 2x
4. Lars van Heijst  1x
5. Jop de Laat  1x
6. Erik van Riet  1x
7. Frans van Diessen 1x 

De Man of the match ontving naast de 
groen-witte stropdas 10 punten, nummer 
twee 8 punten en nummer drie 6. Alle 
punten van deze 12 wedstrijden zijn bij 

elkaar opgeteld en is Louis van Diessen de 
winnaar geworden en is hij uitgeroepen 
tot Speler van het Jaar Seizoen 2016/2017. 
Louis	nogmaals	Proficiat.

De eindstand van vorig seizoen.
1. Louis van Diessen 66
2. Marijn van Rooij  44
3. Lars van Heijst  26
4. Erik van Riet  24
5. Toon van Sambeek 20
6. Frans van Diessen 18
 Merijn van Ham  18
8. Hein van Diessen 14
 Thomas Maas  14
 Bram Dekkers  14
11. Roel Wirken  12
12. Jop de Laat  10
13. Joris van Ham  8

Seizoen 2017/2018
Het nieuwe seizoen is weer van start 
gegaan en we zijn de competitie begonnen 
met een thuiswedstrijd tegen Tivoli, een 
van de titelkandidaten, welke verloren 
werd met 0-1. Middenvelder Thomas Maas 
werd na de wedstrijd uitgeroepen tot Man 
of the match.

Man of the match
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De 2e thuiswedstrijd werd gespeeld tegen 
Bergeijk, die vooraf ook als titelkandidaat 
werd gezien. Deze wedstrijd werd door 
Vessem met 2-1 gewonnen, een terechte 
overwinning. De goed spelende aanvaller 
Merijn van Ham die 2 keer scoorde werd 
deze wedstrijd gekozen tot Man of the 
match. 

De 3e thuiswedstrijd was tegen 
Cranendonck met een matige 1e helft en 
een goede 2e helft en werd uiteindelijk 
door Vessem met 3-0 gewonnen. De Man 
of	 the	 match	 was	 een	 close	 finish	 maar	
ging uiteindelijk naar verdediger Huubke 
van Nunen. 

De 4e thuiswedstrijd werd gespeeld tegen 
Steensel en eindigde in een 1-1 gelijkspel. 
De altijd betrouwbare en goed spelende 
verdediger Erik van Riet werd gekozen tot  
Man of the match.  De 1e vier wedstrijden 
hebben drie spelers, Thomas, Merijn en 
Huubke voor het eerst de groen-witte 
stropdas mogen dragen. Erik is vorig 
seizoen ook al eens als Man of the match 
gekozen. 
Dit seizoen ontvangt de Man of the 
match niet alleen de bekende groen-witte 
stropdas maar krijgt ook een cadeaubon 
geschonken door Cafetaria De Smickel. 
Op het eind van het seizoen zal ook de 
Speler van het Jaar 2017/2018 weer gekozen 
worden.
  

De tussenstand na 4 wedstrijden
1. Merijn van Ham  24
2. Erik van Riet  18
3. Huubke van Nunen 16
4. Louis van Diessen 14
5. Thomas Maas   10
6. Frans van Diessen 8
7. Hein van Diessen  6

Het is mooi om te zien hoe trots sommige 
spelers zijn als ze gekozen worden door 
hun eigen supporters tot Man of the match. 

Hoe werkt de Man of the match

Nog even in het kort hoe de Man of the 
match werkt. Blijkbaar was hier bij sommige 
mensen nog wat onduidelijkheid over. Voor 
of	 tijdens	 de	wedstrijd	worden	 er	 briefjes	
uitgedeeld met daarop de namen van de 
spelers. Het is de bedoeling deze na de 
wedstrijd als volgt in te vullen.
Bij de speler die je het best vond spelen of 
de meeste indruk op je gemaakt heeft vul 
je een 1 in, bij de speler die je het 2e beste 
vond vul je een 2 in en bij de 3e een 3. Na 
het tellen van de stemmen wordt de Man 
of the match bekend gemaakt.

Tenslotte zou ik iedereen willen vragen op 
zondag middag eens naar Sportpark de 
Lille te komen kijken naar Vessem 1 en mee 
te stemmen voor de Man of the match en 
na de wedstrijd in onze gezellige kantine 
wat na te praten over het voetbal met een 
hapje en een drankje.

JC
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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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Vrienden van 
‘t Loeierke

Op zaterdag 16 december is het weer zover. De 2 jaarlijks terugkerende vriendendag van 
het Loeierke. Genaamd  De avond van de Vrienden van het loeierke. Dan worden alle 
gastschrijvers van de afgelopen 2 jaar welke geen vaste rubriek hebben in het loeierke 
in het zonnetje gezet. Dit is een avond waar menigeen naar uit kijkt. Deze avond wordt 
alweer voor de 4e keer gehouden in onze thuishaven in het café bij Frank van Hoof. 
Deze avond staat in het teken van een grandioze quiz met veel leut en gezelligheid. Als 
eindwinnaar ben je buiten de geweldige prijzen dus ook gegarandeerd van een mooi 
feestje. Dus ben je er zeker van dat je een stuk geschreven hebt in de laatste 2 jaar vanaf  
december 2015 en heb je toch geen uitnodiging gehad  laat het ons dan even weten dan 
trekken wij het alsnog na. Je zou het bijna niet zeggen maar ook bij het loeierke kunnen 
fouten gemaakt worden. 

Voor degene die nu al spijt hebben dat ze er niet bij kunnen zijn omdat ze geen stuk 
ingeleverd hebben. Geen paniek,  volgend jaar gaan we gewoon weer verder met VVTL 
5.0. Dus pak dan de pen in de hand en geniet. 

Voor degene die wel uitgenodigd zijn. 
Tot zaterdag de 16e

´t Loeierke



41

‘ t  Loeierke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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In het 
hol van de leeuw

Op de druilerige donderdagavond van 2 
november	 stappen	 we	 op	 onze	 fiets	 en	
gaan we richting het sportpark. Echter 
slaan we deze keer niet af bij ons eigen 
sportpark De Lille, maar zetten we koers 
richting Wintelre. Door het donker, ’t 
ouw meer voorbij, slaan we de oprit van 
sportpark De Meren in. De kantine van VV 
Dees is in zicht. Als geboren en getogen 
Vessemnaren, van midden-twintig, zijn 
we van jongs af aan geïndoctrineerd met 
een lichte rivaliteit met onze buren van 
Dees. Als journalist zijnde wordt van je 
verwacht dat je objectief bent, dat is wat 
we vanavond dan ook zullen zijn. 

Wat kun je vandaag van ons verwachten? 
Nou… jullie weten allen dat vanaf aanvang 
van dit seizoen de samenwerking van 
de jeugdteams van Dees en Vessem 
operationeel is. Een samenwerking 
waarvan gewenst is dat deze positief ten 
uiting komt aan beide verenigingen. Nu het 
begin van een vruchtbare samenwerking 
tussen Vessem en Dees is geboren, kan 
de vraag gesteld worden; ‘waar gaat dit 
eindigen’? Gaan in de toekomst ook de 
senioren-elftallen van beide verenigingen 

samen? Wordt de volledige vereniging 
samengevoegd tot V.V. Dessem? Of verrijst 
er zelfs een volledig nieuw sportcomplex 
op de plek waar nu nog het ouw meer ligt? 
Het meer, waar momenteel een zak geld ter 
waarde van € 500.000, in een bodemloze 
put verdwijnt. Maar dit terzijde, want we 
hadden afgesproken objectief te blijven 
vandaag. 

Vandaag gaan we sfeerproeven in de 
kantine van Dees. Donderdagavond staat 
bekend als de avond voordat het vrijdag 
wordt. Bij diverse verenigingen in de 
omtrek is de sluitingstijd van de kantine op 
donderdag ver na middernacht. Hoe het 
er aan toe gaat op donderdagavond in de 
kantine van Vessem weten we maar al te 
goed. We durven gerust te stellen dat we 
hierin ervaringsdeskundigen zijn. Wel mag 
gezegd worden dat het de laatste jaren 
wat tammer wordt op donderdagavond 
in de kantine, wat spijtig is. Toen wij nog in 
onze early-twenties waren, was het deze 
avonden druk en gezellig in de kantine. 
De vrijdagochtend hadden we koppijn 
en waren we brak op het werk. Maar 
aangezien je beter nuchter kunt worden in
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de baas zijn tijd, dan in je eigen tijd, werd dit 
breed geaccepteerd. 

Om alvast vooruit te lopen op een 
mogelijke, diepgaandere samenwerking 
met voetbalvereniging Dees, is het 
natuurlijk goed om te weten wat goed 
én	 wat	 slecht	 is	 aan	 deze	 club.	 Ofja..	 we	
bedoelen te zeggen, met een geoliede 
samenwerking wordt getracht om het 
beste van beide verenigingen naar voren 
te laten komen. We gaan vanavond zelf 
ervaren wat het positieve is aan Dees, wat 
wellicht in de toekomst gecombineerd kan 
worden met het nuttige van VV. Vessem. 
Te beginnen met de donderdagavond in de 
kantine. 

We	fietsen	richting	de	fietsenparkeerplaats.	
Het is even goed zoeken naar een 
beschikbare plaats. Uiteindelijk parkeert 
Hans zijn tweewieler helemaal links in het 
rek en ikzelf iets meer naar rechts, langs 
een	 donker	 zwarte	 damesfiets.	 Lopend	
naar de kantine vragen we ons beide af van 

wie	die	damesfiets	zal	zijn?	Hans	vraagt	zich	
hardop	af,	of	deze	van	de	kantine	juffrouw	
zal	 zijn?	 En	 of	 deze	 juffrouw	 dan	 net	 zo	
knap	zal	zijn,	als	dat	de	fiets	is.	

In de kantine vallen we direct met onze 
neus in de boter. Wat blijkt, het is vanavond 
toep-avond. Iedere 1e donderdagavond 
van de maand is het toep-avond en worden 
er grootse prijzen verdeeld. Als fervent 
kaartliefhebbers	 laten	we	 het	 aanbod	om	
mee te doen, niet schieten. Aangezien 
er maar één de beste kan zijn, is dat deze 
avond onze eigen Hans Couwenberg. Naast 
zijn vriendin, neemt hij nu ook de hoofdprijs 
van deze avond, vanuit Wintelre, mee naar 
Vessem. Een klein applaus is wat volgt. De 
winst die mee naar Vessem gaat is een één 
vijfde staatslot, met kans op meer…… 

Sfeer is iets wat niet tastbaar of meetbaar 
is, maar is een gevoel of stemming die men 
ervaart	 bij	 een	 specifieke	 situatie.	 Met	
gerust hart durven wij te stellen dat iedereen 
wenst dat er een goede sfeer hangt in een 
kantine, zowel op donderdagavonden 
als op de zondagen. Sfeer is ons inziens 
een combinatie van gezellige mensen, 
goede muziek, een lekker drankje en een 
smakelijk hapje, wat samenkomt op één 
moment. We concluderen dat de stand 
tussen	 Dees	 en	 Vessem	 betreffende	
gezellige mensen, goede muziek en een 
lekker drankje gelijk is. Niet in het voordeel 
van Vessem en niet ten nadelen van Dees. 
Echter! Een smakelijk hapje doet vaak nét 
dat extra’s. Het opwaardeert een goede 
sfeer, naar één geweldige sfeer. Ons oog 
valt op een bord achter de bar, met daarop 
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met krijt geschreven, ‘snack van de maand’. 
Deze maand: -broodje Viandel speciaal-. 
Wetende dat deze kleine dingen in het 
leven, het leven net wat mooier maken, 
geven we hier een puntje aan Dees. Onze 
collega Rob de Koning heeft dan ook al vele 
pagina’s in ’t Loeierke gewijd aan proviand. 

VV Vessem heeft een pindamix van de ALDI, 
of Lidl, iets goedkoops en ondermaats in 
ieder geval. Dees heeft cocktail nootjes 
van Duyvis. 2-0 Dees. Welke kant op 
het kwartje valt in het vergelijk, tussen 
Lays-chips en Crocky-chips, is er één die 
geen winnaar kent. Een persoonlijke 
aangelegenheid, waar wij dan ook geen 
oordeel over gaan vellen. 2-0 Dees. Zien 
eten, doet eten is een gezegde wat ook 
deze avond van toepassing is. We zien dat 
Pietje Bartels zonder enige moeite twee 
volle bakjes Duyvis cocktail nootjes achter 
zijn kiezen werkt. Tegelijker tijd zien we de 
kantine	juffrouw	aankomen	met	aan	schaal	
gefrituurde snacks. Weer een aanbod dat 

we niet kunnen weerstaan. Gefrituurde 
snacks wel te verstaan! U leest het goed! 
Gefrituurde snacks op de donderdag avond 
in de kantine. Zonder twijfel kan gesteld 
worden dat Dees hierin zijn tijd ver vooruit 
is en dat bij een mogelijke toekomstige 
samenwerking met onze V.V.Vessem, de 
menukaart van Dees gehanteerd zal gaan 
worden. Wel klaar gemaakt door onze 
eigen Mila, zij kan hier net dat vleugje 
extra’s aan toevoegen. 

Zittend op een kruk aan de bar, in gesprek 
met enkele gelauwerde personen van 
voetvalvereniging Dees, wordt ons meer 
duidelijk over het reilen en zeilen binnen 
deze vereniging. Op aandringen van Cor 
Tholen	zet	de	kantine	juffrouw	twee	koude	
pinten bij ons neer en gaan we dieper in op 
de materie. Cor Tholen en Gijs Leermakers 
praten ons bij, over wat zoal georganiseerd 
wordt op de donderdagavonden. 
Zoals eerder vernoemd is staat de 1e 
donderdagavond van de maand, standaard 
in het teken van toepen. Donderdag voor 
Sinterklaas staat in het teken van, u raad 
het nooit…, Sinterklaas-toepen. 

Eerlijkheidshalve geeft Cor aan dat het in 
het verleden op donderdagavonden ooit 
drukker is geweest, dan dat het nu is. Het 
kantine personeel van Dees bestaat uit een 
aantal meiden in de leeftijd van 18 – 25 jaar, 
die tevens de organisatie van enkele kantine 
gerelateerde activiteiten op zich nemen. 
Zo hebben de verschillende senioren 
elftallen de verantwoordelijkheid gehad 
om eens per seizoen een thema avond in te 
vullen	 in	het	kader	 van	een	 specifiek,	hoe	
verassend.., gerecht of eten. Zo is er in het 



45

‘ t  Loeierke

verleden een mosselavond, een kaasavond 
en een wrapavond georganiseerd. 

We hebben een kijkje mogen nemen in de 
‘keuken’ van voetbalvereniging Dees. Men 
heeft ons een eerlijk beeld voorgehouden 
van hoe de sfeer is op de donderdagavond 
in de kantine. Hiervoor bedanken we 
de aanwezige dan ook hartelijk! De 
gastvrijheid die we hebben ervaren, stellen 
we op prijs én met name het feit dat we 
onze portemonnee deze avond gesloten 
hebben mogen houden, doet ons deugd. 
Op	 de	 fiets	 terug	 naar	 Vessem	 evalueren	
we samen deze avond en komen we 
tot de conclusie dat bij een mogelijke 
verdergaande samenwerking er correct 
gekeken moet worden naar het één 
en ander. Zelf concluderen we dat de 
menukaart en de entourage hierom heen 
bij Dees uitermate goed georganiseerd is. 
Persoonlijk zijn we hier ook altijd wel mee 
te verleiden. Echter vragen we ons ook af 
of Dees wellicht iets minder energie dient 
te steken omtrent het ‘eten’ gebeuren. 
De ‘snack van de maand’, de gefrituurde 
snacks op donderdagavond, de Duyvis 
cocktailnootjes en de thema-eet-avonden. 
Het is wellicht allemaal te veel van het 
goede. Al wil Dees nog eens uit de kelder 
van het amateurvoetbal komen, de 5e 
klasse, dan dient men wellicht juist wat 
meer energie te steken in het ‘sportieve 
gebeuren’.

Echter	wordt	 in	de	wereld	van	de	filosofie	
altijd maar weer de vraag gesteld; ‘wat is 
goed? En wat is kwaad?’. Het is ook niet 
aan ons, als reporters van ’t Loeierke’, om 
hierover te oordelen. We zijn deze avond 

gaan voelen, gaan ruiken, gaan proeven 
naar de sfeer in de kantine van Dees. 
Getracht is om dit hierboven objectief 
op papier te zetten. Onze adviezen zijn 
gratis, het is aan de bestuurders van 
beide verenigingen om een beslissing 
te nemen om er wat mee te doen. Een 
financiële	 tegemoetkoming	 wordt	 echter	
wel geapprecieerd. Wellicht is het een 
idee om bij een mogelijke, toekomstige, 
diepgaandere samenwerking, voor 
belangrijke beslissingen een referendum 
te houden. Aangezien we meer van de 
‘snack	en	Netflix	generatie’	zijn,	lijkt	ons	dit	
gerechtvaardigd. 

Voetbalvereniging Dees, bedankt voor 
jullie gastvrijheid! Welterusten en tot de 
volgende 1e donderdag van de maand!

Hans Couwenberg & Johan van Riet 
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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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In de omgeving hebben meerdere 
verenigingen ervaren hoe het is om samen 
te werken met andere verenigingen. Dit 
seizoen doet onze club ook die ervaring op. 
Nu de fusie van de meeste jeugdelftallen 
met die van VV Dees een feit is, is het tijd 
om de spreekwoordelijke balans op te 
maken en misschien al verder te kijken.

In de enquête van vorig jaar was de vraag 
opgenomen hoe de leden tegenover een 
eventuele samenwerking tussen de jeugd 
van Vessem met die van Dees staan. Over 
het algemeen was dat positief. De meeste 
negatieve houdingen waren te vinden 
onder de oudere jeugdleden. Aangezien 
dit nou net de leden waren die het eerst 
met de samenwerking te maken zouden 
krijgen, zijn extra informatieavonden voor 
deze leden gehouden. Onbekend maakt 
onbemind dus dan maken we het wat 
bekender, moet de voetbalclub hebben 
gedacht. 

Achter	 de	 schermen	 werd	 flink	 gewerkt	
door Vessem en Dees om de jeugdelftallen 
vanaf dit seizoen te laten samenwerken. Op 
1 september vond op het voetbalveld van 

Dees het aftrapevenement plaats. Dit was 
een soort mixtoernooi waar alle spelers die 
met elkaar gaan voetballen kennis konden 
maken met elkaar. Na het voetballen was 
er een gezamenlijke barbecue. Prima start, 
lijkt me. 

Dat blijkt ook uit de eerste reacties die ik 
hoor vanuit de “samengestelde” teams. 
Natuurlijk zijn er altijd dingen die gewenning 
vragen, maar de eerste ervaringen zijn 
positief. Op dit moment spelen de O13 t/m 
de O19 al samen. Voor de mensen die voor 
2009 zijn geboren, dit zijn de D t/m de A. 
Naar aanleiding van de eerste ervaring is 
besloten om volgend jaar ook de O9 (F) 
en O11 (E) samen te laten gaan. Lijkt me 
prima en de basis voor een succesvolle 
samenwerking is al gelegd. 

Als deze samenwerking tussen de 
jeugdteams zo soepel verloopt, is het 
een kleine stap om ook de seniorenteams 
samen te voegen. Dat gaat er toch van 
komen, alleen al vanwege het feit dat er nu 
een hele generatie opgroeit die niet beter 
weet dan dat Vessem en Dees 1 vereniging 
is. De sportparken liggen op een steenworp 

Samenwerken, 
en verder!
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afstand van elkaar en allebei tussen de 
dorpen in. Ik zie geen problemen. 
Sterker nog, ik zou de samenwerking 
verder willen doorzetten. Steensel en 
Knegsel liggen in dezelfde gemeente, 
werken al samen met elkaar, dus een 
samenwerking met de Vessem-Dees-
Combinatie ligt wat mij betreft voor de 
hand. EFC en DOSKO ’32 komen er ook bij 
want liggen ook in dezelfde gemeente. Die 
gemeente staat trouwens op het punt om 
een stuk groter te worden. Mooi! Meer 
kansen op samenwerkende voetbalclubs. 
Fuseren wordt het toverwoord in de 
nieuwe gemeente! 

Gemeente Eersel, Bladel, Reusel en Bergeijk 
worden samengevoegd waardoor er 1 
grote voetbalclub kan ontstaan. Een stuk 
of 20 clubs worden dan samengevoegd 
in FC De Kempen. Er hoeft nog maar 1 
sportpark te worden onderhouden dus de 

gemeente is automatisch voorstander. Ik 
zie geen nadelen. 

Derby’s worden gespeeld tegen SV 
Peelland en Meijerij Vooruit. Sallandse Boys 
uit is altijd lastig en tegen de Veluwsche 
wordt op zaterdag gespeeld. Zo krijgen we 
wat meer van het land te zien dan wanneer 
we weer een jaar in die Kempische 4e 
klasse zijn ingedeeld. 

We vergeten gewoon waarom we zijn 
samengegaan met Dees en verenigen zo 
hele streken. Iedereen blij! 

Of zou het misschien toch leuk zijn om nog 
af en toe niet mét, maar tegen collega’s, 
(oud-)klasgenoten of je neef die een dorp 
verderop is gaan wonen, te voetballen…….

Th. de Bie
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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?

Profieltje van

De Gebroeders Hupkens, ook wel bekend 
als Robin, Thomas en Dennis
07-mrt-2006, 24-mei-2008 en 26-aug-2011
Tilburg
Joost Hupkens
Marloes Hupkens - Velthorst
Nope, geen meisjes geproduceerd
Dre/Loek, Enzo/Jan en Cas 
O13-1, O11-2 en O9-1
Robin & Thomas verdediging, Dennis spits 
of keeper
Jeroen Swaanen/mijn vader, Rolf 
Liebregts/Gijs Leermakers/Bart van Hoof/
Marc Liebregts, Eric Franssen/Paul Coopal
2x, 4x en 0x
Eigenlijk nooit
PSV, Ajax en Barcelona
Van Persie, Ibrahimovic, Messi
Barcelona
Loek, Jari en Ties
St Lambertus Vessem
Groep 8, 6 & 3
Gym, Rekenen en Hoekenwerk
Lotte, Ine en Anne

Robin van Persie, Ronaldo - Allebei goede 
voetballers, Max Verstappen - Goede 
Racer
Hond, Sneeuwluipaard en Hond

Gebroeders Hupkens
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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?
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?
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? 

Friet, Pizza, Friet
Doperwten, Spruiten en Broccoli
De ballen in de juiste rekken, Hoeft niets te 
veranderen, Minder strenge trainer

Carnavalsmuziek, Michael Jackson/
Rammstein, Nederlandstalig
Skien/Hond uitlaten, Paard rijden, Zwemmen
www.youtube.com
TV is ouderwets
Frankrijk, Italie en Frankrijk - Lekker warm en 
een zwembad

Bijna niet
20.30 uur, 19.45 uur en 19.15 uur
Geen
Rijk worden, Meer honden in huis, Broertje 
erbij
Nog geen idee, Piloot/Voetballer, Piloot
Huiswerk, Taal, Toetsen
Mindcraft, MooMoo.io, Mindcraft
Nee, Hoopt het wel, Ja
Beter WORDEN???

Wel leuk, Weet ik nog niet, Goed

Computer, Computer en Tablet
Winnen, Winnen en Doelpunt maken
Kermis, Kermis en Carnaval
3x Buiten

Bij het voetbal, gewoon erg grappig

Prima zo
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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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elftal wed.   pnt.   gem. voor    tegen saldo

O11-2 5 15 3.00 37 8 29

O17-1 6 15 2.50 36 7 29

O19-1 6 10 1.67 19 15 4

O17-2 5 7 1.40 12 11 1

O11-1 5 6 1.20 21 18 3

O13-1 3 1 0.33 2 10 -8 

O9-1 6 4 0.67 20 50 -30

O15-1 6 3 0.50 8 36 -28

O15-2 6 3 0.50 14 70 -56

O13-2 5 1 0.20 4 32 -28

O11-3 6 9 0.00 6 69 -63

‘De SUPERCUP’
Jeugd - Clubcompetitie 2017-2018

TUSSENSTAND 
SUPERCUP
 SEIZOEN
2017-2018

SPONSOR:
Super Service

Henst

STAND BIJGEWERKT T/M 05 november 2017
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PRIKBORD

21 december 2017
Winter Activiteit

Kantine v.v. Vessem
vanaf 22:00 uur

16 december 2017Vrienden van ‘t Loeierke kwis(alleen genodigden)

26 november 2017 
SUPER

SUNDAY
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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, Vessem 3 is

sneller dan de 

brandweer?

Ja, daar wachtenze niet meerop Arjan Henst!





Samenwerking in beeld
v.v. Vessem - v.v. Dees


