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Als	jullie	dit	lezen	hebben	jullie	alweer	
het	tweede	loeierke	van	het	seizoen	in	
handen, en hebben de bezorgers van 
ons	clubblad	hun	werk	weer	uitstekend	
verricht.
In	dit	loeierke	staat	meer	geschreven	
tekst dan advertenties dus mogen we 
met	enige	trots	stellen	dat	het	een	goed	
gevuld	exemplaar	is.	Hierdoor	kan	ik	me	
dit keer beperken tot het schrijven van 
een	korte	aftrap.

Over	de	bezorgers	van	ons	clubblad	
gesproken:	Jan	van	Hout	belde	mij	
afgelopen	zondag	op	met	de	med-
edeling	dat	hij	zowel	slecht	nieuws	als	
goed	nieuws	had.		Om	met	het	slechte	
nieuws	te	beginnen:	“Ik	wil	ophouden	
met	het	loeierke!	“.		Jarenlang	was	Jan	
degene	die	de	loeierkes	van	de	drukker	
in ontvangst nam en de distributie naar 
de overige bezorgers voor zijn rekening 
nam.	Daarnaast	trotseerde	Jan	weer	
en	wind	om	in	zijn	wijk	persoonlijk	ons	
clubblad	te	bezorgen.	Uiteraard	was	
ik razend benieuwd naar het goede 
nieuws.	Zou	Ad	Nouwens	na	zijn	dol-
lemansrit	door	de	Kempen	met	het	
golfkarretje	van	Verkooyen	slechts	zijn	
veroordeeld	tot	een	taakstraf	van	80	

uur	in	het	papegaaiencentrum	van	Oers?	
Of	zou	Han	Wouters	dan	eindelijk	een	
voorzet bij het vijfde hebben binnen-
gelopen	zodat	ook	hij	is	terug	te	vinden	
op	de	topscoorderlijst	van	VV	Vessem?		
“En	het	goede	nieuws….ik	heb	al	een	
opvolger	gevonden!”	klonk	het	aan	de	
andere	kant	van	de	lijn,	daarmee	mijn	
speculaties	abrupt	een	halt	toeroepend.		
Wie	zijn	opvolger	is	wil	ik	nog	even	on-
vermeld	laten	totdat	alles	officieel	rond	
is.		Wel	wil	ik	Jan	alvast	bedanken	voor	
zijn	jarenlange	loyaliteit	aan	’t	loeierke.	

Ook binnen ons redactieteam vond er 
een	aflossing	van	de	wacht	plaats.
Jeroen	Verberne,	afgelopen	jaren	even-
veel	op	reis	voor	zijn	baas	als	Floortje	
Bessing voor haar reisprogramma’s 
geeft zijn pen door aan Frans van Dies-
sen	(junior).		Frans	treedt	hiermee	in	de	
voetsporen van vader René die mij in 
een	grijsverleden	nog	de	fijne	kneepjes	
van	de	opmaak	van	’t	loeierke	heeft	
proberen	bij	te	brengen.	Frans	komt	de	
redactie	echter	versterken	in	’n	geheel	
ander	tijdperk,	waarin	de	typemachine,	
schaar en Prittstift is verdrongen door 
de	computer.		Uiteraard	wil	ik	Jeroen	
bedanken voor zijn stukje en prachtige 
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foto	in	uniform	op	het	rode	plein,	maar	
zeer zeker ook voor zijn humor tijdens de 
bijeenkomsten	van	de	redactie.		Wat	Frans	
betreft, hoop ik dat hij zonder Warsteiner 
net	zo	goed	kan	schrijven	als	met	War-
steiner	kan	praten.		Frans	veel	Succes!

Wat	kunnen	jullie	o.a.	verwachten	in	dit	
loeierke.Een	zwaar	gefrustreerde	Peña	
probeert zich goed te praten voor het 
(vermeende?)	onsportieve	gedrag	van	
ons	vaandelteam	tegen	Netersel.	Dit	had	
voorkomen kunnen worden door Adrie 
Huybers	als	hij	die	bal	gewoon	binnen	
schiet.

In	“sponsor	in	het	licht”	doet	de	bedenker	
van	de	naam	van	ons	clubblad	René	Wil-
lems	een	wel	zeer	merkwaardige	onthull-
ing.		Zelfs	ik	heb	altijd	gedacht	dat	pros-
tituee	het	oudste	beroep	van	de	wereld	
is!		Stijn	en	Geert	zochten	onze	nieuwe	
trainer	Dré	Rooijakkers	op.	Wij	hopen	dat	
Dré bewijst dat met zijn aanpak VV Ves-
sem weer mee kan doen om het kampio-
enschap	in	de	vijfde	klas.	Gezien	het	grote	
aantal	broers	en	zussen	heeft	de	vader	
van	Dré	zich	in	het	verleden	al	nadrukkelijk	
bewezen.		

Wat er van de eerste bijdrage van Frans 
van Diessen terecht is gekomen weet ik 
niet.	Hij	heeft	wel	zijn	stukje	naar	mij	toe	
gemaild,	maar	waarschijnlijk	omdat	ik	nog	
een	computer	heb	van	bakeliet	kon	ik	het	
allernieuwste	Word	bestand	niet	openen.	
Een	goede	reden	om	volgende	week	eens	
aan	te	kloppen	bij	Kees	Henst	voor	een	
nieuwe	labtop.		

Over	de	verdere	inhoud	van	’t	loeierke	wil	
ik	hier	niets	verklappen.
Wel	hoop	ik	dat	jullie	je	met	dit	loeierke	
weer	een	uurtje	aan	de	dagelijkse	sleur	
kunnen	ontrekken.		Voor	nu	veel	
leesplezier.

Groeten,

Henri	Swaans.
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van het BESTUUR
Na	de	welverdiende	zomer	vakantie,		
zijn	we	nu	al	aangekomen	bij		de	
herfstvakantie	en	is	de	competitie	alweer		
8	speelrondes	verder.	En	de	punten	
stromen	bij	de	diverse	teams	binnen.	Zo	
heeft	ons	eerste	elftal	tot	op	heden		18	
punten	uit	8	wedstrijden,	en	staan	ze	op	
een	geweldige	tweede		plaats	net	1	punt	
achter	ons	buurdorp	Wintelre.	Ook	was	
het spannend aan de top van de interne 
periode hier in gingen het derde en het 
eerste	elftal	lang	gezamenlijk	op	maar	
is	de	periode	uiteindelijk	naar	het	derde	
gegaan.

Bij	de	jeugdteams	zijn	de	resultaten	ook	
wisselend,zo	zijn	er	teams	die	bovenin	
meedraaien en er zijn teams die onderin 
de	ranglijst	mee	draaien.	Dit	licht	natuurlijk	
niet	aan	de	inzet	van	de	spelers	maar	
aan	de	indeling	waarin	sommige	teams	
terecht	gekomen	zijn.	Het	is	te	hopen	dat	
deze	laatste	groep	na	de	winterstop	iets	
gunstiger	ingedeeld	worden	zodat	ook	zij	
een	leukere	competitie	krijgen.

Aan de vooravond wedstrijd tegen 
Knegsel	viel	mijn	oog	in	de	kantine	
op een poster met een foto van een 
voor	ons	bekende	scheidsrechter.	
Deze	scheidsrechter	gaat	de	derby	
Vessem	–	Knegsel	fluiten	en	dit	zal	
2500ste	wedstrijd	zijn	onder	zijn	leiding	
plaatsvindt.	

We	hebben	het	hier	over	Piet	Schellekens,	
de scheidrechter  uit Eindhoven die een 
speciale	band	heeft	met	veel	Kempische	
dorpen	waar	hij	dan	ook	al	veel	jaren	
actief	is.	Zeker	bij	ons	in	Vessem,	waar	wij	
al	vele	jaren	een	beroep	op	Piet	hebben	
kunnen	doen	om	te	komen	fluiten	op	ons	
Pinkstertoernooi.	Ik	wil	Piet	natuurlijk	
namens	onze	club	van	harte	feliciteren	
met	dit	jubileum.	En	ik	wens	hem	zondag	
veel	succes	en	wijsheid	toe	met	de	derby	
tegen	Knegsel.

Over de nieuwbouw van onze 
kleedaccommodatie	kan	ik	melden	
dat	wij	de	laatste	aanpassingen	voor	
de vergunning hebben ingediend bij 
de	gemeente.	Wij	verwachten	dan	
ook op korte termijn de vergunning 
binnen	te	krijgen.	Verder	zijn	wij	nog	
in	onderhandeling	met	de	gemeente	
over	de		middelen	die	nodig	zijn	om	de	
accommodatie	te	bouwen.	Natuurlijk	zijn	
we	ook	al	bezig	met	de	voorbereiding	op	
het	echte	bouwen	en	zullen	wij	jullie	op	de	
hoogte	houden	van	de	vorderingen.	

Groet,
Hans	van	der	Linden	
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Gezocht:

Vrienden van ’t Loeierke

Heb	jij	altijd	al	de	behoefte	gehad	om	jouw	
mening	te	geven	over	van	alles	en	nog	wat?
Dan	ben	je	bij	‘t	Loeierke	aan	het	goede	adres.

De redactie is op zoek naar Vessemnaren 
die	eenmalig	en	zonder	verplichtingen	
iets	voor	ons	clubblad	willen	schrijven.	

Zo	houden	we	ruimte	voor	frisse	blikken	en	nieuwe	invalshoeken.

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

Ga	dan	voor	de	eretitel	‘vriend	van	’t	Loeierke’!
Hou	je	niet	in	en	mail	de	redactie!

Alle	Vrienden	van	’t	Loeierke	worden	uitgenodigd	voor	een
exclusieve	en	legendarische	feestavond	op	het	eind	van	het	

seizoen!
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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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VAN HOOF
INSTALLATIEBEDRIJF

Jan Smuldersstraat 12
5512 AZ Vessem

Tel. 0497-591253-591463

- Centrale verwarming
- Sanitair + waterleiding         +

riolering
- Zinkwerk + dakwerk

Steek bij ons uw licht eens op!
Jan Smuldersstraat 14A
5512 AZ Vessem
Tel. 0497-592322
Fax 0497-592342
Auto tel. 06-53133188

PRIVE: AD LIEBREGTS
Eikenbocht 1, Knegsel

LIEBREGTS ELEKTRO
VESSEM

AUTOBEDRIJF

Fr. Schoenmakers
RADIATEURENSERVICE
reparatie alle merken auto’s
in- en verkoop gebruikte en nieuwe auto’s

Putterstraat 4 - 5512 BM Vessem
Tel. 591623

harrie soetens
KWALITEIT IN STUCWERK

KUILENHURK 27B 5512 CA  VESSEM
TELEFOON 0497-591834
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Jan Smuldersstraat 24 / NL-5512 AZ Vessem 
+ 31 (0)497 591252 / www.goudenleeuwvessem.nl 

. . .  V O O R  . . .   
B I E R

L E K K E R  E T E N
E N

  G E Z E L L I G H E I D
. . . .
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CAFÉ-PETIT RESTAURANT

’DE BROUWKETEL’
Clublokaal V.V. Vessem

’DE GRAANZOLDER’
Voor feesten en partijen

Jack en Kitty Hakkens
Jan Smuldersstraat 40
5512 AZ Vessem
Tel. 0497-591846
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Auto en Bandenservice

Inkoop en verkoop van
gebruikte auto’s
APK-keuringen

Benzine en LPG station

Heike 4-4A - 5512 NJ Vessem
Tel. 0497-591453



‘ t  Loeierke

13

W i l h e l m i n a l a a n  5 6 ,  5 5 1 2  B K  V e s s e m ,  Te l e f o o n  0 4 9 7 - 5 9 2 1 2 8

Nu hair-extensions
en 

bruids- & 
dagmake-up!

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

Markt 32a
5521 AN Eersel
Tel.: 0497-516412
Fax: 0497-518628
Studio: Braak 3, Vessem
E-mail: eric.de.laat@hetnet.nl

(digitale) Fotocamera’s
(digitale) Videocamera’s

1-uurs Printservice
Pasfoto’s

Portretfotografie
Bruidsfotografie
Schoolfotografie
Bedrijfsfotografie

Communniefotografie
Ook het adres voor:

Lijsten • (groot)Ouderboekjes • Bedankkaartjes 
• Handtekeningkaartjes
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Het	tweede.	De	naam	geeft	al	aan	op	welke	
plaats	dit	team	komt.		De	Adrie	van	der	Poel	
onder	de	elftallen,	de	appendix	van	Vessem	1	
en het matras van Vessem zijn uitdrukkingen 
die	bij	mij	opkomen	als	ik	denk	aan	de	huidige	
status	van	Vessem	2.	Al	jaren	is	er	het	span-
ningsveld	tussen	aandacht	krijgen	en	aandacht	
verdienen.Er	is	een	vicieuze	cirkel	ontstaan	
waarbij	de	vraag	is	“Wat	was	er	eerst?	Een	
gebrek aan trainingsopkomst en motivatie of 
voldoende	aandacht	op	de	trainingen	en	op	
zondag.”

Dit	wás	echter	het	probleem	tot	vorig	jaar.	Tot	
dan stond er een basis van een man of 9 vaste 
spelers	die	allemaal	een	aardig	potje	konden	
voetballen	maar	net	niet	in	aanmerking	kwa-
men	of	wilden	komen	voor	het	eerste.	Naast	
deze	spelers	waren	er	nog	een	aantal	mensen	
die	pendelde	tussen	Vessem	1	en	2,	frustrerend	
uiteraard voor de vaste kern omdat zij op die 
manier	de	ene	week	de	beste	spelers	moesten	
missen	om	bij	het	eerste	meestal	als	reserve	
mee	te	gaan.	De	twee	grootste	problemen	die	
daardoor ontstonden waren een ontevreden 

vaste	kern	van	het	tweede	omdat	ze	niet	altijd	
in	de	sterkste	opstelling	konden	spelen	en	een	
aantal	spelers	die	niet	genoegen	namen	met	
een	beperkt	aantal	speelminuten	bij	Vessem	
1	en	zich	daarom	maar	meteen	helemaal	niet	
meer	beschikbaar	stelde.

Dat	zijn	echter	luxe	problemen	vergelijken	bij	
de	huidige	situatie,	die	vaste	kern	van	9	spelers	
is	nu	geslonken	tot	een	man	of	5.	Deze	vijf	zijn	
in	de	eerste	6	wedstrijden	aangevuld	met	spel-
ers	uit	alle	hoeken	en	gaten	van	de	vereniging	
om	met	een	enigszins	representatief	elftal	aan	
het	fluitsignaal	te	verschijnen.	Dit	heeft	er	toe	
geleid	dat	er	tot	op	heden	al	49	(!)	verschil-
lende	spelers	hebben	meegedaan….Aangezien	
er	de	eerste	wedstrijden	toch	nog	wel	wat	
punten	zijn	gehaald	waaronder	tegen	DEES	2	
is	het	gemor	nog	beperkt.	Maar	voor	die	paar	
vaste krachten is het uiteraard geen pretje en 
met	name	nieuwe	leider	Huub	Soetens	heeft	
er	een	parttime	job	bij	met	het	regelen	van	de	
personele	bezetting.

Bovenstaande	lijkt	verdacht	veel	op	de	situatie	
waarin met name Vessem 3 zich vorig jaar bev-
ond.	Toen	was	het	Johan	van	Riet	die	zijn	mo-
biel	vol	had	staan	met	150	contactpersonen	die	
hij	op	donderdag	benaderde.	En	met	succes!	
Maar	met	alle	respect,	dat	was	Vessem	3.	Een	
van	de	lagere	elftallen,	waar	het	inderdaad	wel	
eens voor kan komen dat er met kunstgrepen 
een	elftal	op	het	veld	staat.	Zoals	het	bij	de	la-
gere	elftallen	ook	kan	voorkomen	dat	mensen	
te	laat	komen	of	helemaal	niet	op	komen	
dagen.	Dat	is	volgens	mij	het	verschil	tussen	de	
selectie	en	de	lagere	elftallen.	Bij	de	selectie	is	
het	allemaal	wat	meer	geregeld	en	verzorgd	
vanuit	de	club,	maar	daar	tegenover	staat	dat	
er	ook	verwacht	wordt	dat	de	spelers	zich	100%	
inzetten	in	plaats	van	97%	bij	Vessem	5.

Kefin fan Helfoort
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Die	scheiding	tussen	selectie	en	lagere	elftallen	
begint	momenteel	al	bij	Vessem	2.	Dit	is	enerzi-
jds	te	wijten	aan	een	behoorlijk	aantal	bles-
sures.	Maar	wordt	anderzijds	met	name	vero-
orzaakt	aan	de	te	krappe	selectie	waarmee	
het	seizoen	gestart	is.	Door	het	bestuur	is	er	
gegokt	en	verloren.	Er	is	geen	poging	onder-
nomen	om	een	aantal	spelers	te	vragen	om	
Vessem	2	op	een	stabiel	niveau	te	houden	of	
misschien	zelfs	naar	een	hoger	plan	te	trek-
ken.	Dit	kan	gebeuren,	dan	vind	ik	het	echter	
raar	dat	er	niet	naar	een	structurele	oplossing	
wordt	gezocht	met	een	vaste	of	roulerende	
delegatie	van	A-spelers	die	het	tweede	komen	
versterken.	Ze	wennen	op	die	manier	al	aan	de	
meer	fysieke	strijd	en	krijgen	zo	al	binding	met	
de	selectie	waardoor	de	overstap	van	de	junio-
ren	naar	de	selectie	makkelijker	gaat	om	ze	al	
een	aantal	mensen	kennen.	Door	de	A-jeugd	in	
te zetten hoeven er minder mensen gevraagd 
te	worden	om	alsjeblieft	een	keer	met	het	
tweede	mee	te	doen,	want	iedereen	voetbalt	
uiteindelijk	het	liefst	in	zijn	eigen	team.

Met	de	A-jeugd	en	wat	aanvulling	moet	dit	jaar	
overbrugd kunnen worden met nog aardig wat 
punten.	Dan	neem	ik	alleen	wel	aan	dat	de	les	
geleerd	is	en	dat	er	voor	volgend	jaar	keuzes	
gemaakt	worden.	

Naar	mijn	mening	zijn	er	drie:	De	selectie	
bestaat aan het begin van het seizoen uit 35 
spelers	of	de	selectie	bestaat	uit	minder	dan	30	
spelers	en	het	tweede	wordt	standaard	gevuld	
met	een	aantal	A-spelers	of	de	selectie	bestaat	
volgend	alleen	nog	uit	Vessem	1	en	we	gaan	
proberen	daar	4	lagere	elftallen	bij	op	de	been	
te	brengen.

Ik	ben	benieuwd	wie	er	afgelopen	zondag	de	
Abraham	is	geworden	van	Vessem	2.

gr	Kefin
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Al	enkele	weken	hangt	het	affiche	te	schit-
teren	achter	de	bar	van	onze	club.	Piet	
Schellekens,	fluit	op	31	oktober	zijn	2500e	
wedstrijd!	Een	leuk	moment	om	hem	op	
deze	feestelijke	dag	eens	te	volgen	en	om	
jullie	nader	kennis	te	laten	maken	met	‘De	
Schel’.

2500 keer
Helemaal	zeker	is	Piet	er	niet	van.	
‘Waarschijnlijk	zijn	het	er	meer.’	Omdat	
de	KNVB	de	telling	niet	bijhoudt,	is	hij	
zelf	maar	aan	de	slag	gegaan.	Vele	tel-
raampjes, rekenmachines en natte vingers 
(van	het	natte-vinger-werk)	later	is	hij	
eruit;	het	zijn	er	2498.	Oftewel;	tijd	om	te	
plannen!	
Hij	belt	de	KNVB	om	te	vragen	of	hij	
derby	Vessem-Dees	mag	leiden,	omdat	
dit	een	beladen	wedstrijd	is.	Helaas	is	
deze	wedstrijd	al	gepland,	maar	Vessem-
Knegsel	staat	nog	open.	Omdat	Schel	ook	
in	Knegsel	een	graaggeziene	persoon	is,	is	
de	keuze	snel	gemaakt.	Enkele	dagen	later	
gaat	hij	met	affiches	rond	om	er	voor	te	
zorgen	dat	iedereen	op	de	hoogte	is.

Carrière
Piet	begint	zijn	carrière	als	voetballer.	Hij	
is	14	jaar	en	voetbalt	zijn	eerste	wedstrijd	
voor	de	club	VV	Boxtel	uit,	u	raadt	het	
al…	Boxtel.	Piet	is	een	echte	linkspoot	en	
speelt	dan	ook	linksbuiten.	Als	top	in	zijn	
carrière	bereikt	hij	het	2e	elftal.	Na	enkele	
jaren maakt hij de overstap naar ODC, 
eveneens	uit	Boxtel.	Al	op	jonge	leeftijd	
heeft	hij	last	van	zijn	‘arrige	schenken’	en	
hij	besluit	op	te	houden	met	voetballen.
Hij	is	18	jaar	en	volgt	een	cursus	tot	sche-
idsrechter.	Al	snel	fluit	hij	zijn	eerste	wed-
strijd.	De	cursus	heeft	hij	nooit	afgemaakt,	

maar	desalniettemin	is	hij	naar	eigen	zeg-
gen	‘goed	op	de	hoogte	van	alle	regels’.	

Als	(assistent)scheidsrechter	is	het	hoogst	
bereikte	niveau	de	tweede	divisie	(nu	
jupilerleauge)	en	de	2e	elftallen	van	o.a.	
NAC	en	Ajax.	Hij	rijdt	dan	met	de	andere	
arbiters mee omdat het ‘anders te ver is 
voor	mijn	bromfiets.’
Ook	fluit	hij	belangrijke	wedstrijden	als	
Oirschot – Spoordonk en wedstrijden tus-
sen	amateurs	en	profs,	zoals	VV	Vessem	
–	Willem	II.
Inmiddels	is	hij	43	jaar	scheidsrechter,	fluit	
nog	elke	week	de	4e	en	5e	klasse	en	is	een	
fenomeen	in	de	kempen	en	omstreken!

Schel en Vessem
Piet	heeft	met	veel	clubs	een	hechte	band	
en	ook	al	jaren	met	VV	Vessem.	Dit	komt	
door	goede	contacten	uit	het	verleden,	
die	altijd	stand	hebben	gehouden.	Jar-
enlang	‘bewaakt’	Piet	de	tent	van	het	
Pinkstertoernooi om dieven en dronken 
jongelui	buiten	de	deur	te	houden.
Het	is	dan	ook	hier	dat	er	vele	wedden-
schappen	zijn,	zoals	de	nachtelijke	penal-
tybokaal	om	een	vatje	bier.
Dit	en	de	goede	sfeer	binnen	onze	club	
zijn	de	redenen	dat	hij	zijn	jubileum	bij	
onze	club	organiseert.	

Levende fluitlegende
‘De Schel’
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De wedstrijd
Niet	alleen	’t	Loeierke	is	geïnteresseerd	in	
Piet.	Ook	C.O.S.	Valkenswaard	en	C.O.S.	
Eindhoven	(scheidsrechtersverenigingen)	
zijn aanwezig en iemand van De Kempe-
naer	probeert	bij	zijn	kleedhok	voor	te	
dringen.	Gelukkig	hebben	wij	een	afspraak	
gemaakt	en	krijgen	voorrang.
Eerder	die	dag	staat	Piet	om	half	9,	zoals	
altijd	op	‘voetbalzondag’	langs	zijn	bedje	
in	Eindhoven.	Hij	smeert	2	boterhammen	
met	kaas	en	pittige	mosterd.	Na	dit	ontbijt	
is	het	tijd	om	te	internetten.	Hij	houdt	alle	
sites	van	amateurclubs	uit	de	buurt	bij	en	
wil	ook	altijd	weten	wat	de	positie	is	van	
de	teams,	die	hij	deze	dag	moet	fluiten.	
Vanwege	de	speciale	gelegenheid	komt	
vandaag	zijn	schoonzoon	hem	ophalen	
om	hem	naar	Vessem	te	brengen.	
Normaal	gaat	hij	op	de	brommer	en	
bezoekt hij eerst een wedstrijd bij een 
lager	elftal	in	de	buurt	van	‘zijn’	wedstrijd	
van	die	dag.	Zo	houdt	hij	bij	iedere	ve-
reniging	ook	sociaal	contact.

Vandaag staat het 2e van Vessem op het 
programma	en	hij	staat	al	op	tijd	aan	
de	lijn.	Daarna	kommetje	soep	met	een	
broodje	kaas	en	klaarmaken	voor	zijn	
2500e.	

Bij	aankomst	in	het	kleedhok	staan	er	al	3	
journalisten	op	hem	te	wachten.
Hij	staat	de	pers	te	woord,	kleedt	zich	om	
en	begint	zijn	warming-up.	Opvallend	is	
dat hij niet meer de jongste is, maar toch 
vrij	snel	‘warm’	is.	5	minuten	voor	aanvang	
komen	de	grensjagers	naar	de	uitleg	luis-
teren.	‘Sportief	blijven’	is	altijd	het	advies.

Over	de	wedstrijd	is	Schel	kort;	weinig	
felheid,	mooie	goals	van	Vessem.	De	
doorgebroken	speler	van	Vessem	is	geel	
voor	de	keeper	van	Knegsel	en	geen	rood,	
omdat er nog 2 verdedigers in de buurt 
zijn.	Verder	Vessem	terecht	gewonnen.
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Opmerkelijke gebeurtenissen
In	zijn	lange	loopbaan	heeft	de	Schel	
al	veel	meegemaakt.	Soms	is	hij	zelf	de	
hoofdrolspeler…

Vessem-Knegsel	voor	de	gemeente-
cup,	jaartal?	Lang	geleden.	Schel	wordt	
belaagd	door	spelers,	nadat	hij	2	mensen	
tegelijk	van	het	veld	stuurt;	1	van	Knegsel	
en	1	van	Vessem,	na	nog	voor	de	spelers	
onbekende	reden.

Vessem	2	–	Hulsel	2.	Piet	is	toch	al	in	Ves-
sem	en	besluit	met	de	2e	mee	te	rijden.	
Daar aangekomen stapt hij stiekem uit en 
loopt	naar	de	kantine.	Tijdens	de	wed-
strijd	krijgt	Vessem	2	dubieuze	penalty’s	
en	is	Hulsel	laaiend.	Schel	neemt	een	slim	
besluit.	

Hij	spreekt	met	Vessem	bij	de	kerk	af,	
stapt	pas	daar	in	de	auto	om	vervolgens	
terug	naar	de	kantine	van	Vessem	te	gaan.

Ondanks	de	vele	geruchten	beweert	Piet	
nooit	te	zijn	omgekocht.	Hij	heeft	echter	
wel	veel	aanbiedingen	gehad.	Vaak	staat	
er	dan	bier	op	het	spel.

Het	meest	opmerkelijk	is	de	wedstrijd	
Boekel-Lierop.	Lierop	kan	kampioen	
worden	wanneer	ze	punten	pakken.	Na	
90	minuten	is	het	nog	steeds	1-1.	Vanwege	
een	lange	blessuretijd	wint	Lierop	in	de	
98e	minuut	alsnog	en	vieren	ze	groot	
feest.	Schel	en	zijn	medescheidsrechters	
krijgen	de	schuld	van	deze	onterecht	
lange(?)	blessuretijd	en	daarmee	kam-
pioenschap	van	Lierop.	Het	bestuur	van	
Boekel	is	zo	boos,	dat	ze	besluiten	de	
scheidsrechters	niets	te	drinken	te	geven.	
Lierop	is	echter	niet	zo	flauw	en	biedt	
ze	een	pilsje	aan…	op	de	platte	kar.	Als	
enkele	weken	later	de	KNVB	hoogte	krijgt	
van feestende scheidsrechters met een 
‘Lierop	kampioen!’	shirt	aan,	worden	ze	
voor	een	half	jaar	geschorst.

Deze	wedstrijd	achtervolgt	hem	nog	
steeds, maar mocht Vessem kampioen 
worden,	dan	neemt	hij	graag	plaats	op	de	
platte	kar.	Hij	meldt	het	dan	wel	eerst	bij	
de	KNVB.
We	willen	hierbij	Schel	bedanken	voor	zijn	
interview,	maar	vooral	voor	zijn	tomeloze	
inzet	als	scheidsrechter.
We	hopen	hem	nog	vele	jaren	terug	te	
zien	op	ons	sportpark.

Schel	bedankt	en	op	naar	de	3000!!!
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CAFETARIA-EETHUIS
JOROCA

Theo Rini

Diverse soorten ijs
VESSEM - Wilhelminalaan 23 - Tel. 0497-591523

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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Op z’n Frans
Op	een	koude	vrijdagavond	fietste	ik	richt-
ing	de	putterstraat.	Ik	werd	er	ongeveer	
rond	achttien	minuten	over	8	verwacht.	
Voordat ik het huis had gevonden, was het 
vier	over	half	9.	Ik	zette	mijn	fiets	tegen	
de	muur	aan.	Plotseling	zag	ik	een	oude	
bekende.	Een	man	die	ik	ooit	op	de	tele-
visie had gezien, met een Go Ahead das 
om	zijn	nek.	Hij	was	aan	het	telefoneren	
en	ik	liep	hem	rustig	achterna.	Ik	liep	naar	
binnen, deed de deur achter me dicht, en 
legde	mijn	jas	op	tafel	in	de	woonkamer.	
Net	als	mijn	nieuwe	collega´s.	Zij	stelden	
zich	één	voor	één	aan	me	voor.	

We gingen zitten in de serre, waar een 
grote	tafel	stond	met	acht	stoelen,	een	
kast	en	een	televisie.	Op	zich	kon	ik	me	er	
wel	in	vinden.	De	grote	tafel	betekende	
dat	er	veel	op	kon	staan,	de	kast	gaf	aan	
dat we goed werden verzorgd en de 
televisie	kwam	van	pas	omdat	het	vrijda-
gavond	was.	Ik	ging,	achter	in	de	hoek,	
zitten en er werd aan me gevraagd of ik 
iets	te	drinken	wilde.	Ik	dacht	aan	fristi,	
maar voordat ik dat kon zeggen stond er 
al	een	ijskoude	Warsteiner	voor	mijn	neus.	
Met de datum negen december tweedui-
zend	tien.	Ik	nam	de	eerste	slok,	en	voelde	
mezelf	wel	thuis	binnen	het	gezelschap.	
Enkel	een	slok	genomen,	en	vier	van	de	
acht	stoelen	waren	bezet.	Langzaam	kwa-
men	er	mensen	binnen	druppelen,	en	er	
was	nog	maar	één	stoel	over.	Ik	merkte	al	
snel	dat	ik	de	jongste	was,	nadat	een	rou-

tinier	kwam	binnenlopen.	Ook	zij	stelden	
zich	aan	me	voor.	Het	ging	allemaal	erg	
professioneel.	Dat	kon	ik	ook	wel	aan	het	
4	gangen	diner	zien	dat	er	op	tafel	kwam	
te	staan.	Het	zag	er	erg	lekker	uit.	De	man	
die	het	verzorgde	wist	ook	wel	hoe	hij	ons	
moest	verwennen.	

De grote man, bekend van de Go Ahead 
das,	sloeg	ineens	met	de	platte	hand	3	
maal	op	de	grote	tafel.	Het	was	stil.	Hij	zei	
dat	het	hierbij	was	geopend.	Ik	werd	over	
alles	geïnformeerd,	en	moest	het	goed	
onthouden.	Dat	viel	nog	niet	zo	mee,	maar	
het	was	nog	niet	het	moeilijkst.	
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De	directeur,	waar	ik	de	hele	tijd	tegen	
aan moest kijken, in zijn chique pak en 
zijn	brede	postuur,	stelde	voor	om	een	
vragenronde	te	doen.	Ik	wist	niet	wat	me	
overkwam.	Er	werden	normale	vragen	
gesteld	door	de	mensen	waarvan	ik	ze	ook	
al	verwachtte,	en	er	werden	moeilijke	tot	
vage	vragen	gesteld	ook	door	de	mensen	
waarvan	ik	ze	ook	al	verwachtte.	Ik	gaf	
het antwoord dat het eerste in me op 
kwam.	Ik	kon	opgelucht	adem	halen	toen	
dit	voorbij	was,	dacht	ik.	Er	kwam	ook	nog	
een	tweede	vragenronde.	Gelukkig	had	ik	
de tijd om me er op voor te bereiden, en 
tijd	om	te	beginnen	aan	het	diner.

Ik merkte dat we toen pas echt op gang 
waren, er werd gesproken over erg 
serieuze	zaken	binnen	de	voetbalclub.	
Dit trok me aan en het interesseerde me, 
dus	ik	luisterde	aandachtig.	Ze	vroegen	
ook mijn mening over datgene waar zij 
al	een	lange	tijd	mee	bezig	waren.	Er	
waren	gelukkig	meer	positieve	punten	als	
negatieve.	

Er	werd	volop	gepraat	over	interessante	
punten,	terwijl	ik	keek	naar	de	bijna	lege	
bak	hamkas	dat	onderdeel	was	van	het	din-
er, en waar ik nog geen nipje van gegeten 
had.	Ik	zag	nog	een	kruimeltje	liggen,	en	ik	
greep	het.	Terwijl	ik	zat	te	genieten	werd	
er	gierend	gelachen.	De	naam	Piet	Zaman	
kwam	voorbij	vliegen,	maar	blijkbaar	was	
dit	te	hoog	gegrepen	voor	dertig	plussers.	
Het	leek	inderdaad	op	een	Sahmann.	Toen	
iedereen weer bijgekomen was ging het 
gesprek	weer	intensief	verder.	Ik	vond	het	
leuk	en	interessant	om	te	horen	hoe	ze	aan	

hun	ideeën	kwamen.	Ineens	had	de	man	
van	het	diner	een	goed	idee.	Hij	had	een	
titel	bedacht;	“Op	z’n	Frans”.	Ik	begon	te	
glunderen	en	vond	het	schitterend.	Ook	
de	directeur	vond	het	geweldig	en	de	man	
van	het	diner	promoveerde	tot	L.U.L.	Zijn	
dag	kon	dus	ook	niet	meer	stuk.	

Het	gesprek	duurde	voort,	en	de	puntjes	
werden	op	de	i	gezet.	Alle	afspraken	
waren	duidelijk,	en	iedereen	was	het	er	
mee	eens.	Ik	ook,	ik	had	erg	veel	zin	om	te	
beginnen.	En	vond	het	ook	gezellig.
Het	gesprek	werd	gesloten.	Ik	vond	het	
niet	gek	dat	toen	het	gesprek	afgelopen	
was,	het	gesprek	eigenlijk	nog	door	ging.	
Er werd nog steeds gepraat over ideeën en 
over	interessante	punten.	Dit	kenmerkte	
toch	wel	hoe	gedreven	mijn	collega’s	zijn.	
Één	woord;	prachtig.

Frans van Diessen
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V Minigravers en Verhuur

VERKOOYEN Vessem
DE HOEFSE WEG 4 - TEL.: 0497-594242 - 591413

* Grondwerk
* Levering alle aanverwante materialen
* Verhuur minigravers, minishovels, motorkruiwagens

en trillers
* Onderdelen en rijwerken nieuw en gebruikt
* Nieuw en gebruikte handel

www.verkooyenvessem.nl

Dealer minigravers

WWW.VVVESSEM.NL
voor uitslagen, standen, foto’s, info en nog veel meer
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V E E V E R V O E R  e n
V E E H A N D E L

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

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

BOUWBEDRIJF
LOUWERS B.V.
OOSTELBEERS
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CDL
V E R H U U R

Domineeshof 5
5512 BR Vessem

Coen de Laat
Tel.: 06-11011273

5512 CH Vessem
Hoefseweg 2

Telefoon 0497-592200
0497-592261

Fax 0497-592245

MACHINEFABRIEK
van knegsel b.v.
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Vorig	seizoen	jubileumboekje.	We	zijn	druk	
bezig	om	alles	op	tijd	af	te	krijgen.	Iets	
wat	uiteindelijk	niet	helemaal	gelukt	is,	
maar	daar	gaat	het	nu	niet	om.	Een	van	de	
leukste	dingen,	misschien	wel	hét	leukste,	
is	het	verzamelen	van	foto’s	om	alle	lezers	
te	herinneren	aan	de	vroegere	tijden.	
Erg vermakend om te zien hoe onze 
huidige,	iets	oudere	leden	van	de	club,	
er	10,	30	of	zelfs	50	jaar	geleden	uitzien.	
Ik vraag me af of de redactie van het 
jubileumboekje	van	het	100-jarig	bestaan	
ook	zoveel	plezier	beleeft	aan	de	foto’s	
die vandaag de dag van ‘onze’ generatie 
worden	genomen.
Wat	het	meeste	opvalt,	is	dat	vrijwel	
iedereen	een	behaarde	bovenlip	heeft	of	
heeft	gehad.	Kijken	we	naar	de	jeugd	van	
tegenwoordig,	en	dan	bedoel	ik	niet	het	
muziekgroepje uit Amsterdam, dan heeft 
niemand	een	snor!	Vanwege	mijn	eigen	
leeftijd	heb	ik	het	begrip	‘jeugd’	verder	
opgerekt	en	inmiddels	ben	ik	er	van	over-
tuigd	dat	iedereen	onder	de	30	nog	bij	‘de	
jeugd’	hoort.	Wellicht	dat	ik	over	enkele	
jaren deze grens weer iets optrek…

Maar	ik	ben	dus	bang	dat	de	snor	lang-
zaam	uit	ons	straatbeeld	gaat	verdwijnen.	
Het	is	eigenlijk	net	als	met	molenaars.	Als	
er van onderuit geen aanwas komt, dan 
houdt	het	een	keer	op!	Of	zal	het	net	zo	
gaan	als	met	vele	andere	trends	en	is	over	
enkele	jaren	de	snor	weer	razend	popu-

lair?	Als	we	nu	massaal	blijven	scheren,	is	
het	mogelijk	dat	we	genetisch	langzaam	
veranderen	en	snorren	niet	meer	mogelijk	
zijn.	We	zien	ze	dan	alleen	nog	maar	in	
tekenfilms.	Kinderen	zullen	aan	hun	oud-
ers vragen wat Yosemite Sam en Asterix 
in	hemelsnaam	op	hun	bovenlip	hebben	
zitten.
Terwijl	juist	eerst	mensen	zonder	snor	
nagekeken	werden.	Het	is	zelfs	zo	dat	er	
verschillende	Nederlandse	uitdrukkingen	
over	gemaakt	zijn.
‘Krijg	je	nog	geld	van	mij?	Nee,	dat	zit	wel	
snor.’	En,	‘waarom	is	hij	niet	op	de	verga-
dering?	Oh,	hij	drukt	zijn	snor.’

Er	zijn	verschillende	soorten	snorren.	Zo	
kennen	we	o.a.	de	borstelsnor,	de	Dalis-
nor,	de	Engelse	snor,	de	fietsstuursnor,	
de	hoefijzersnor,	de	hangsnor	en	het	
potloodsnorretje.	Legendarische	bero-
emdheden	zoals	Charlie	Chaplin,	Albert	
Einstein,	Adolf	Hitler,	Hulk	Hogan,	Mario	

Waar is de snor
gebleven?
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en	onze	eigen	Peer	Schoen	zijn	wereldwijd	
bekend	om	hun	snordracht.	
De	snor	is	eigenlijk	een	militair	teken	van	
macht.	Men	kan	aan	de	snor	zien	hoe	
hoog	iemand	in	rang	is.	Zo	dragen	mensen	
in	lagere	rangen	een	kleine	snor.	Het	is	
niet	toegestaan	om	een	grotere,	vollere	
en dikkere snor te dragen, totdat iemand 
van	een	hogere	rang	dit	toestaat.	Wellicht	
kunnen	we	dit	systeem	weer	terugbren-
gen	bij	ons	in	de	club.	Ik	stel	voor	dat	Arie	
zijn	snor	iets	groter	laat	groeien	en	dat	
hij	de	hoogste	rang	gaat	bekleden.	Hij	
is	immers	de	enige	met	een	Koninklijke	
onderscheiding.	

Zelf	heb	ik	geen	aanleg	om	een	snor	te	
laten	groeien.	Ik	zal	dus	altijd,	samen	met	
Hein	de	Laat,	laag	in	rang	blijven.	Maar	ik	
wil	eenieder	met	de	potentie	oproepen	
om er voor te zorgen dat de snor terug 
komt!

De	stoppels,
Daan 
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Wilhelminalaan 6
5512 BK Vessem

Telefoon 0497-592286

BELEGDE (STOK)BROODJES
FRITES
SNACKS

(MEENEEM)SCHOTELS
SOEPEN & SALADES

(SOFT)IJS
MILKSHAKES

(WARME)DRANKEN

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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Braak 9 
5512 CC VESSEM 
Telefoon:  (0497) 592028 
E-mail:  marinka.liebregts@hetnet.nl 

Marinka LiebregtsMarinka Liebregts  
Schoonheidsspecialiste en Pedicure 

 Pigmentvlekken  
 Acne behandeling  

 IPL-behandelingen 

Schoonheidsspecialiste   en Pedicure 

Marinka Liebregts 

 Haarverwijdering 
 Rimpelbehandeling 
 Couperosebehandeling 

René Willems
Predikant 8

Electrotechniek 5512 BW Vessem

Tel. 06-12648872

   Electrotechnische installaties, 

   datainstallaties en verlichting.

r.willemselectro@kpnplanet.nl
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“Mentaliteit maakt het 
onderscheid”

Sinds afgelopen zomer staat de selectie 
van onze voetbalclub onder leiding van 
een nieuwe trainer. Tijd voor de razende 
reporters van ’t Loeierke om op onder-
zoek uit te gaan. Wie is Dré Rooijakkers?

Oost, west.. en Middelbeers
Dré Rooijakkers komt uit een gezin met 9 
broers en 3 zussen en is geboren in Oost-
elbeers,	woonde	ook	in	Westelbeers	maar	
woont	ondertussen	in	Middelbeers.	Hij	is	
vrijgezel	en	werkt	bij	Babydump	in	Best.

Als	jongen	wordt	hij	lid	van	de	Beerse	
Boys	en	doorloopt	hij	alle	jeugdelftallen	
van	die	club.	Omdat	hij	deel	uit	maakt	van	
een	goede	lichting	wordt	regelmatig	een	
kampioensfeest	gevierd.	Na	de	A1	stroomt	
hij door naar het tweede en met dat team 
wordt hij in zijn eerste jaar meteen kam-
pioen.	Het	jaar	erop	speelt	hij	in	het	eerste	
en	ook	dat	elftal	wordt	kampioen.	Vijf	
jaar	lang	draait	Dré	vervolgens	mee	in	de	
derde	klasse.	Op	het	moment	dat	de	licht-
ing	wat	minder	wordt	en	de	resultaten	
tegen	vallen,	wordt	Dré	gevraagd	om	de	
A1 onder zijn hoede te nemen, een vraag 
waarop	hij	meteen	ingaat.	“7	jaar	ben	ik	
vervolgens	leider	en	trainer	van	de	A1,	
op	een	fanatieke	manier.	Op	dinsdag	en	
donderdag trainen, en op zaterdag mee 
met	de	wedstrijden.	

Zaterdag	was	toen	een	echte	voetbaldag	
voor mij, ’s ochtends met de F-jeugd mee, 
’s	middags	de	A1	leiden	en	daarna	de	
derde	helft.	Het	wilde	ook	nog	wel	eens	
gebeuren	dat	ik	’s	avonds	laat	voorop	in	
de	polonaise	liep	bij	de	volleyballers	in	de	
naastgelegen	sporthal”.
De A1 draait onder Dré mee op een hoog 
niveau.	Daarna	wordt	hij	assistent-trainer	
bij	het	eerste.
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EDN
Na	een	levenlang	Beerse	Boys	krijgt	Dré	
drie	jaar	geleden	bij	EDN	uit	Haghorst	de	
kans om voor de eerste keer trainer van 
een	eerste	elftal	te	worden.	“De	selectie	
van	Haghorst	bestaat	dan	uit	een	wat	
oudere	lichting	die	kwalitatief	aan	zijn	top	
staat.	Ik	heb	toen	bij	het	bestuur	aange-
geven	dat	ik	van	plan	was	om	te	gaan	
verjongen	om	zo	een	elftal	neer	te	zetten	
waar	(nog)	potentie	in	zit.	In	het	eerste	
jaar	ga	ik	aan	de	slag	met	de	bestaande	
spelersgroep.	We	eindigden	dat	seizoen	als	
tiende.	De	B1	was	in	dat	jaar	een	talentvol	
team.	Een	A1	had	EDN	niet.	In	het	tweede	
seizoen	haal	ik	de	helft	van	de	B1	bij	de	
selectie	waardoor	ik	kan	doorselecteren	
en	het	eerste	versterk.	In	de	vijfde	klasse	
durf	ik	het	wel	aan	om	met	zo’n	jong	team	
mee	te	gaan	doen.	We	eindigen	dat	jaar	
als	zevende.	In	het	derde	jaar	haal	ik	weer	
zeven	spelers	uit	de	jeugd	erbij.	Dat	jaar	
hebben we met een zeer jong team tot het 
eind	meegespeeld	om	promotie”.	Drie	jaar	
trainer	zijn	van	een	team	is	volgens	Dré	
lang	genoeg.	Hoewel	bijna	iedereen	bin-
nen	de	club	Dré	wilde	behouden	besluit	hij	
om eens verder te kijken…

Vessem
Via	via	hoort	Dré	dat	V.V.	Vessem	op	
zoek	is	naar	een	nieuwe	trainer.	Hij	zoekt	
contact en wordt uitgenodigd voor een 
gesprek.	“Aan	dat	gesprek	houdt	ik	een	
goed	gevoel	over.	Ik	spreek	met	bestuurs-
leden	en	enkele	selectiespelers.	Zij	vinden	
het	belangrijk	dat	het	tweede	en	de	A1	
nadrukkelijker	bij	het	eerste	betrokken	
werden	en	ik	zie	die	teams	als	één	geheel”.	
Als	snel	ontstond	een	klik…

“De	vorige	trainer	was	vooral	tactisch	
bezig,	terwijl	ik	de	nadruk	leg	op	inzet	en	
beleving	met	als	basisprincipe	dat	spelers	
de	bal	veel	moeten	raken	en	alert	mo-
eten	zijn	en	blijven.”	Tijdens	wedstrijden	
observeert	Dré	vooral	en	grijpt	in	de	rust	
in door aanwijzingen te geven of tactisch 
te	wisselen.	Eigen	initiatief	van	de	spelers	
en	het	lezen	van	de	wedstrijd	vindt	hij	erg	
belangrijk.	Hij	hecht	veel	waarde	aan	een	
hoge trainingsopkomst, iets wat tot nu toe 
te	wensen	overlaat.	Op	dinsdag	gebeurd	
het	geregeld	dat	hij	maar	met	een	handvol	
spelers	terug	te	vinden	is.	Zeker	omdat	de	
selectie	met	maar	28	man	te	klein	is	en	er	
bovendien	veel	spelers	geblesseerd	zijn,	
is	het	lastig	om	gestructureerd	te	werken.	
Het	werken	naar	zijn	doel,	het	opbouwen	
van	een	team	waarvoor	hij	zichzelf	een	jaar	
de	tijd	geeft,	wordt	hierdoor	vertraagt.	

“Bij	EDN	was	de	beleving	en	trainingsop-
komst hoog, waardoor we vaak in de 
tweede	helft	nog	wedstrijden	naar	ons	toe	
trokken.	Mijn	filosofie	is	dan	ook:	“Men-
taliteit	maakt	het	onderscheid”.	Het	team	
van	het	derde	jaar	bij	EDN	was	van	een	
hoger	niveau	dan	Vessem	1	nu.	Nu	hebben	
we	met	Hein	de	Laat,	Bram	Dekkers	en	
Bob Soetens een sterke as, daaromheen 
kunnen	we	een	aardig	team	bouwen	als	
iedereen	fit	is.	Er	zijn	al	een	aantal	jonge	
spelers	ingepast	zoals	Ron	Bartels,	Erik	van	
Aaken,	Bas	de	Laat,	Hans	Couwenberg	en	
Teun	Vugts.	Voetballend	moet	het	allemaal	
nog	veel	beter,	de	goede	resultaten	geven	
een	vertekend	beeld	en	er	zijn	wedstrijden	
die	we	met	flink	wat	geluk	gewonnen	heb-
ben”.	
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Het	valt	hem	op	dat	het	trainingsniveau	
niet	in	de	wedstrijden	getoond	wordt.	
“Aan	strijdlust	ontbreekt	het	niet,	dat	is	
een	sterk	punt!”	
SDO	en	DEES	ziet	hij	als	favorieten	om	dit	
seizoen	de	titel	te	pakken.	Hapert	is	wat	
wisselvalliger.	Vessem	verwacht	hij	op	het	
eind van het seizoen terug te vinden tus-
sen	plaats	vier	en	zeven.

Dré	heeft	bij	Vessem	net	als	bij	EDN	
weer	een	driejarenplan	voor	ogen.	In	het	
eerste jaar krijgt iedereen in het huidige 
eerste	de	kans	zich	te	laten	zien.	In	het	
tweede	jaar	wil	hij	gaan	doorselecteren	en	
meer	jeugd	inpassen.	Verder	wil	Dré	ook	
bekijken	of	het	mogelijk	is	om	oud-eerste	
spelers	uit	het	derde	warm	te	maken	voor	
een	rentree.	Hierdoor	ziet	hij	voldoende	
doorgroeimogelijkheden.	In	het	derde	jaar	
wil	hij	vervolgens	maximaal	presteren.

Het tweede
Het	tweede	heeft	al	meer	dan	50	spelers	
gebruikt	terwijl	het	seizoen	pas	voor	één-
derde	onderweg	is.	Dat	komt	vooral	door	
de	krappe	selectie	en	vele	blessures.	

Door	volgend	seizoen	veel	spelers	uit	de	
A1	over	te	hevelen	en	in	het	eerste	door	
te	selecteren,	hoopt	hij	een	volwaardig	
tweede	elftal	te	hebben	dat	als	voorpor-
taal	voor	het	eerste	dient.

De derde helft
Wat	Dré	mist	binnen	onze	club	is	een	vorm	
van	verenigingsgevoel	en	samenhang	tus-
sen	de	elftallen.	Het	is	hem	opgevallen	dat	
niet	veel	spelers	van	andere	teams	met	de	
selectie	willen	meevoetballen.	Suggesties	
om	dat	te	verbeteren	heeft	hij	wel.	“De	
derde	helft	vind	ik	heel	belangrijk.	
Na	een	wedstrijd	praat	ik	graag	na	met	
supporters,	leiders	van	andere	elftallen	
en	mijn	spelers.	Ik	zou	ook	graag	zien	dat	
rond het eerste de vrouwen meer betrok-
ken	worden.	Als	de	kantine	wat	langer	
open	kan	blijven	en	er	misschien	eens	
een	activiteit	of	optreden	geregeld	kan	
worden	trekt	dat	meer	mensen	aan.	Ook	
ben ik groot voorstander om de kan-
tine	op	zondag	niet	zo	vroeg	te	sluiten.	
Misschien	dat	een	aantal	jongere	mensen	
binnen	de	club	met	een	voorstel	kunnen	
komen om de muziek in de kantine te ver-
beteren en kantinemedewerkers te vinden 
die	de	kantine	langer	willen	openhouden.

Privé
Buiten	het	voetbal	en	zijn	werk	is	muziek	
een favoriete bezigheid, en dan met name 
het	bezoeken	van	concerten.	Ideaal	is	een	
lang	weekend	in	een	stad	als	Glasgow,	het	
combineren van het bezoeken van een 
concert	(U2	heeft	hij	daar	eens	gezien)	
en	een	wedstrijd	van	Celtic.	Zijn	favoriete	
bands	van	deze	tijd	zijn	Pearl	Jam,	Foo	
Fighters	en	K’s	Choice.	Op	zijn	to-do-list	
staat	een	reis	naar	Argentinië	en	Brazilië.	
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Vrijdagavond is zijn stapavond en is hij te 
vinden in zijn stamkroeg Doornboon in 
Middelbeers.

Tot	slot	leggen	we	Dré	enkele	stellingen	
voor	waarop	hij	mag	reageren.

Spelen	met	2	of	3	spitsen?	
Liefst	roulerend…
Winnen	van	Beers	of	Wentersel?	
Wentersel
Talent	en	niet	trainen	of	vooral	hard	
werken	en	altijd	trainen?	
Hard	werken	en	altijd	trainen
Kantine	dicht	of	nog	even	open?	
Nog	even	open
Op	de	fiets	naar	huis	of	blijven	slapen?	
Op	de	fiets	naar	huis
Blond	of	donker?	Blond
Uit	de	fles	of	uit	de	tap?	Uit	de	tap
Kunstgras	of	knollenveld?	Knolleveld
ODI	of	Pinkstertoernooi?	Pinkstertoernooi
Kaal	of	kammen?	Kaal
Loeierke	of	VI?	Loeierke

Sportief	spelen	of	een	vuile	overwinning?	
Sportief	spelen
Hard	of	zacht	broodje?	Zacht	broodje
Tweede kerstdag in de kerk of in de kan-
tine?	Dan	moet	ik	werken…
Gazelle	of	Batavus?	Allebei
Douche	met	de	spelers	of	zonder?	
Apart douchen
Hamburger	uit	het	vet	of	van	de	plaat?	
Van	de	plaat
Cola	of	7-up	?	Ice-tea
Yolanthe	of	Kim	Feenstra?	Yolanthe
Binnen	of	buiten	de	bebouwde	kom?	
Buiten de bebouwde kom
Verkeerslicht	op	groen	of	oranje?	Oranje
Licht	electrisch	of	dynamo?	Dynamo.

Tot	slot,	Dré,	wat	is	je	lievelingseten?	Chili	
Concarne.

Namens	’t	Loeierke	wensen	wij	Dré	veel	
succes	bij	Vessem.

Stijn en Geert
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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
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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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INDUSTRIAL
P A C K A G I N G

EMBALLAGE
OP MAAT

Dirk Boutslaan 28
Eindhoven
Tel. 040-2115460

Levensmiddelen
Drogisterij
Postagentschap
Slijterij

JAN HENST & ZN.
De zaak met de meeste service

en het eigen super merk en
vers verpakt vlees

Met gratis zegels                     en voor leuke kado’s
Vessem - Wilhelminalaan 5 - Tel. 0497-591304

SUPER DE BOER
ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE
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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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Voor iedere klant
een specifieke oplossing

MCB is al decennia lang een gewaardeerde partner van de
Nederlandse metaalverwerkende industrie. In de uitgestrekte
magazijnen van MCB ligt een uitgebreid assortiment buizen, pla-
ten, staf en profielen klaar voor onmiddelijk transport naar de
klant.

MCB beschikt over een eigen Service Center en kan materialen
exact op maat en volgens de gewenste specificaties leveren.
Omdat kwaliteit en milieu belangrijke onderdelen van het
bedrijfsproces zijn, is MCB Nederland op deze gebieden ISO-gecer-
tificeerd.

Service in metaal

MCB Nederland B.V. Postbus 2 5550 AA Valkenswaard
Tel.: 040-2088333 Fax: 040-2043795
Internet: www.mcb.nl

Nederland
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Van Riet
Metaalbewerking

A. van Riet

Hoefseweg 8 - 5512 CH Vessem
Tel.: 0497-591303
Fax 0497-592188
Postbus 1049 - 5512 ZG Vessem

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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SPONSOR ��
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Het	is	23	oktober	2010	als	om	15.46	uur	m’n	telefoon	gaat.		Ik	pak	hem	op	en	zie	een	
nummer	dat	mij	niet	bekend	is.	Ik	druk	op	het	groene	hoorntje	en	hoor	aan	de	andere	
kant	van	de	lijn,	met	Daan	Somers.	Ja	René	gij	zult	wel	denken,	waarom	belt	die	nou.
Nou	ik	zal	het	maar	zeggen,	maar	gij	bent	uitgekozen	om	een	stukje	te	schrijven	in	het	
Loeierke	en	wel	in	de	rubriek:	Sponsor	in	het	licht.	Ik	heb	dan	ook	meteen	een	commer-
cieel	antwoord	klaar	en	zeg:	dat	komt	goed	uit	want	dat	licht	maak	ik	namelijk	zelf.
Nou	Daan,	ik	maak	er	wel	iets	van	en	mail	het	wel	die	kant	op.

Dus	zal	ik	me	eerst	maar	even	voorstellen.	Mijn	naam	is	René	Willems	geboren	en	
getogen	in	Vessem,	getrouwd	met	Angela	en	pappa	van	Kris	en	Nina.	Vroeger	wel	actief	
voetballer	geweest	bij	de	jeugd,	maar	na	wat	blessureleed	en	op	advies	van	dok	Diggel	
(wie	kent	hem	niet)	ben	ik	er	toch	maar	mee	gestopt.	Heden	ten	dage	ben	ik	de	trouw-
ste	fan	van	onze	Kris.	Van	beroep	ben	ik	elektricien	en	daar	ben	ik	best	wel	een	beetje	
trots	op,	want	dat	is	namelijk	het	oudste	beroep	op	deze	aardbol	en	niet	de	
publieke	vrouwen	zoals	iedereen	zal	denken.		Want	toen	God	immers	het	licht	schiep	
hadden	wij	de	draden	al	getrokken.

Na	19	jaar	in	loondienst	te	hebben	gewerkt,	heb	ik	2,5	jaar	geleden	de
knoop	doorgehakt	en	ben	op	het	zelfstandige	pad	verder	gegaan	en	wel
onder	de	naam:	René	Willems	Electrotechniek.	Van	die	beslissing	heb	ik	nog	steeds	
geen	spijt,	ondanks	het	vele	geregel	wat	er	dan	bij	komt	kijken.	Het	mooie	aan	dit	
beroep	is	dat	er	geen	dag,	maar		ook	zeker	geen	klant	hetzelfde	is.	Daar	moet	je	dus	
goed	mee	om	kunnen	gaan.	En	dat	lukt	me	vrij	aardig	volgens	mij.
Nou	ik	hoop	dat	jullie	iets	meer	over	mij	te	weten	zijn	gekomen	en	mocht	je	voor	de	
donkere	dagen	voor	kerst	nog	een	lichtpuntje	nodig	hebben,	dan	kun	je	me	altijd
bellen.

De	groeten	van	René	Willems

P.S.	Het	minder	mooie	van	dit	beroep	is	dat	we	heel	de	dag	onder	spanning	werken
en	als	we	dan	s’avonds	thuis	aan	het	doosje	komen	krijgen	we	alsnog	een	opdonder.

René Willems
Electrotechniek
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Onsportief??
Een	veel	beter	Netersel	kwam	in	de	37ste	
minuut op achterstand door een benutte 
strafschop	van	Adrie	huijbers.	Netersel	
speler	Arno	Kraayvanger	was	even	daar-
voor	van	het	veld	gestuurd.	Na	de	pauze	
miste	Rob	van	Beek	vanaf	elf	meter	voor	
de	thuisploeg.	Aan	de	0-2	ging	veel	com-
motie	vooraf.	Na	een	blessure	van	een	
netersel-speler	werd	de	bal	uit	het	veld	
gespeeld.	Na	de	inworp	trof	Ron	Bartels	
doel,	terwijl	iedereen	dacht	dat	de	bal	
uit	sportieve	gronden	naar	Netersel	zou	
gaan,	-0-2.	

Dit is de exacte tekst zo dat deze de 
maandag	na	de	wedstrijd	Netersel	–	Ves-
sem	in	het	Eindhovens	dagblad	staat.	Een	
stuk tekst waarin Vessem in het kwade 
daglicht	word	gezet	en	een	verhaal		wat	
bol	staat	van	de	onwaarheden	en	in-
zichten	van	een	persoon	welke	hoogst	
waarschijnlijk	uit	het	kerkdorp	Netersel	
komt.	Ik	zal	hieronder	even	uitleggen	hoe	
dat	het	werkelijk	is	gegaan,	want	ik	werd	
op maandagavond en de rest van de week 
vaak	uitgemaakt	als	onsportieveling.	

Netersel	was	in	de	eerste	helft	inderdaad	
de	iets	betere	ploeg	en	kreeg	ook	enkele	
kansen.
Na	een	uitval	van	Vessem	werd	Erik	van	
Aaken	in	vrijstaande	positie	voor	de	goal	
neergelegd	door	de	hierboven	genoemde	
Arno	Kraayvanger.	En	deze	werd	dus	zeer	
terecht	naar	de	kleedkamer	gestuurd.	

Adrie	schoot	deze	penalty	keurig	binnen.	
Op	het	begin	van	de	2e	helft	was	Neter-
sel	met	10	man	nog	steeds	de	iets	betere	
ploeg.	Maar	naar	verloop	van	tijd	(lees	
een	minuut	of	10)	werd	het	verzet	van	
Netersel	snel	minder.	Vessem	miste	in	de	
2e	helft	liefst	een	tiental		kansen,	waar-
van	er	echt	wel	een	stuk	of	5	afgemaakt	
hadden	mogen	worden.	Dus	als	Vessem	
met	een	0-6		overwinning		naar	huis	was	
gegaan was dit nog niet eens overdreven 
geweest.	Bij	de	0-2	lag	er	geen	speler	van	
Netersel	op	de	grond	maar	Bram	Dekkers.	
En Vessem had op dat moment gewoon 
bal	bezit.	Balbezit	zeg	ik,	ik	zeg	liever	een	
levens	grote	kans.	Het	is	dat	Adrie	Huy-
bers	verzuimde	de	bal	binnen	te	schieten.	
In	al	het	geroep	wist	hij	niet	meer	wat	
te	doen,	dus	liet	hij	de	bal	maar	liggen.	
Waarop	Netersel	de	bal	buiten	schoot.	
Dus	kregen	wij	de	ingooi.	De	nummer	10	
zei	tegen	mijzelf:	“Geef	die	bal	maar	terug	
aan ons en dan schieten wij hem weer 
naar	jullie.”	waarop	ik	zei:	“wij	hebben	de	
bal	al	dus	dan	hoef	je	hem	ook	niet	meer	
terug	te	geven.”	Ik	gaf	ook	aan	dat	wij	
gewoon	door	zouden	voetballen	omdat	
wij	gewoon	balbezit	hadden.	

Ik hoop dat degene die de wedstrijd niet 
gezien	hebben	en	alleen	maar	de	krant	
hebben	gelezen	zich	hier	een	beetje	beter	
bij	voelen,	want	dat	stuk	in	de	krant	staat	
natuurlijk	geschreven	volgens	Netersels	
inzicht.	
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En	dat	is	waar	ik	me	gruwelijk	aan	kan	
storen.	Waarom	stuurt	zo’n	persoon	van	
Netersel	niet	gewoon	een	stuk	in	waar	de	
waarheid	in	staat.	Zouden	dit	dan	toch	de	
emoties	zijn	die	opspeelden	bij	de	Neter-
selse	supporters.	Dus	daarom	maar	de	
gehele	Vessemse	lezers	opzadelen	met	
het	idee	dat	het	vaandelteam	van	Vessem	
onsportief	is	en	alleen	op	die	manier	een	
wedstrijd	kan	winnen.	

Daarom vind ik het ook zo  jammer dat 
er niemand uit Vessem die stukken meer 
schrijft.	Ik	weet	niet	wat	de	gewoonte	is,	
maar	volgens	mij	is	het	zo	dat	er	iemand	
van	de	thuisclub	zo’n	stukje	in	de	krant	
mag schrijven en de redactie van het 
Eindhovens	dagblad	knipt	nog	wat	in	het	
stukje	zo	dat	er	6	regels	tekst	over	blijven.	
Vaak	valt	het	op	dat	meestal	de	thuisclub	
altijd	onterecht	verloren	heeft	of	de	thu-
isclub	is	er	weer	ingefloten	door	de	slecht	
fluitende	scheidsrechter.	Nooit	zal	het	aan	
hun	eigen	liggen.	

Hetzelfde	geldt	voor	de	Kempenaer.	Ook	
hier	staan	elke	week	vele	wedstrijdversla-
gen	te	lezen.	Elke	week	heeft	de	thuisclub	
weer	een	schitterende	wedstrijd	gespeeld	
heeft.	Dat	de	uitploeg	eigenlijk	beter	was	
lees	je	vaak	niet	in	het	stuk	terug.	Het	
is	altijd	geschreven	in	het	voordeel	van	
het dorp waarvoor de schrijver het stuk 
schrijft.	

Het	zijn	meestal	dezelfde	verenigingen	
die	in	dit	weekblad	schrijven.	Het	is	dan	
ook	leuk	om	te	lezen	als	twee	van	deze	ve-
renigingen	tegen	elkaar	spelen.	In	de	don-
derdag na de wedstrijd zijn dan ook twee 
verschillende	wedstrijdverslagen	te	lezen.	

Bij	de	een	heeft	de	thuisclub	dikverdiend	
gewonnen	met	3-0	en	bij	het	andere	stuk	
had	de	uitclub	met	3-0	moeten	winnen.	
Als	je	de	stukken	leest	dan	ga	je	er	vanuit	
dat	het	twee	verschillende	wedstrijden	
zijn	geweest,	maar	uiteindelijk	kom	je	er	
toch	achter	dat	het	dezelfde	wedstrijd	
was.	

Daarom vind ik het ook zo jammer dat 
er niemand uit Vessem nog een stuk 
schrijft	in	de	Kempenaer.	Dan	zouden	
wij	ook	eens	positief	in	dit	weekblad	
kunnen	staan.	Maar	als	Vessem	dan	een	
keer	slecht	speelt	(	wat	trouwens	dit	
seizoen	regelmatig	voorkomt)	mag	dat	
ook	gewoon	geschreven	worden.	En	als	
de tegenstander gewoon beter is moet 
dat	er	ook	in	komen.	De	waarheid	moet	
geschreven	worden.	

Vroeger	stond	er	wekelijks	een	wedstri-
jdverslag	over	het	goed	presterende	
Vessem	in	de	Kempenaer.	Niks	is	voor	een	
jonge	speler	(	waar	we	er	op	dit	moment	
heel	veel	van	hebben)		leuker	om	jezelf	
terug te zien in een krant dat je weer 
gescoord	hebt	of	een	assist	gegeven	hebt.	
Dus nu hoop ik dat iemand deze taak op 
zich	wil	nemen	en	dat	straks	bijvoorbeeld	
een	Jelle	Liebregts	een	net	zo	vol	plak-
boek	vol	met	wedstrijdverslagen	en	foto’s	
heeft	als	Kees	Henst.	

Groeten,

Peña.
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Profieltje 

van:

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?
Waarom hebben jullie dit seizoen nog niet 
gewonnen? 

Favoriete voetbalclub? 
Favoriete voetballer? 
Irritantste voetballer?
Beste speler van Vessem: 
Wat is de naam van je school? 
In welke groep zit je? 
Favoriete les? 
Heeft een hekel aan: 
Wie zou je het allerliefst ontmoeten, 
en waarom? 
Wat is je favoriete dier? 

Jelle Liebregts
29 september 1998
Vessem
Johan Liebregts
Franka Liebregts
zusje Iris

Harm,Jarno,Nick en Ivar
D1
Rechtsbuiten
Hannie, Ab en Jeroen
1 keer met de E2
Pardon, jullie zijn niet goed op 
de hoogte. We hebben zaterdag 
gewonnen!!
PSV em VV Vessem
Messi en Sneijder
Suarez
Luuk Dekkers
St Lambertus
Groep 8
Gym, topografie
Rekenen, taal en onsportiviteit
Messi, omdat hij zo goed in voetbal 
is
Kalf, hond

Jelle Liebregts



‘ t  Loeierke

49

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? 
Mooiste boek?   
Leukste tv-programma:
Domste programma: 
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?  
Wat wil je later worden? Frietboer of 
chauffeur?
Ben je nog steeds bang voor politiehon-
den op het voetbalkamp?
Wanneer en waarom heb je voor het 
laatst in ’n deuk gelegen?

Waarom liep je in de F-jes nog in een 
shirt van Ajax en nu PSV?
Waarom is jouw vader nog een 
jeugdleider of trainer?   

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

Frietj en spaghetti

Zuurkoolschotel

Meer douches

WC Experience en Top 40
Crossen
Oorlogswinter
PSV tv, klokhuis, journaal
Teletubbies
Te veel
21.00u
2,50
Sneijder en Messi ontmoeten
Chauffeur

Ben ik nooit bang voor geweest!

Toen ik met Harm had afgesproken en 
toen hadden wij een verrekijker en daar 
zat een ding op wat open kon en toen 
trok ik een raar gezicht.
Tja, verstand komt met de jaren.

Nog nooit gevraagd

Niks, ik vind hem leuk en valt niks meer 
aan te doen
Ik wens iedereen een fijn en prettig, 
sportief seizoen toe.
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elftal wed. pnt. gem. voor tegen saldo

  F2   6  18 3,00 54   4 +50

  B1   7  21 3,00 37   6 +31

  A1   8  18 2,25 31  11 +20

  E2   6  12 2,00 36  19 +17

  F1   6  12 2,00 23   9 +14

  E3   6  9 1,50 26 27 - 1

  B2   5  7 1,40  14 16 - 2

  C1   6  6 1,00  19  21 - 2

  E1   6  6 1,00  15  43 -28

  D1   7  3 0,43  11 82 -71 

  C2   7  1 0,14  9 48 -39

‘De SUPERCUP’
Jeugd - Clubcompetitie 2010-2011

Stand bijgewerkt tot: 30 oktober 2010
Winnaar vorig seizoen: F1

STAND OM 
DE SUPERCUP 

SEIZOEN
2010-2011

SPONSOR:
J. Henst & Zn.
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Lot uit de loterij
Toen	ik	in	2007	in	de	technische	staf	van	
Vessem 1 werd opgenomen had ik een 
bepaalde	voorstelling	van	de	taken	die	ik	
zou	gaan	vervullen.	De	opstelling	maken,	
de aanwijzingen tijdens de wedstrijd zou 
ik	overlaten	aan	Toon	van	Helvoort,	na	de	
wedstrijd	alle	communicatie	richting	de	
media	verzorgen,	dat	soort	dingen.	Een	
half	uur	voor	de	eerste	wedstrijd	werd	
duidelijk	dat	mijn	belangrijkste	taak		het	
dragen	van	de	waterzak	was.	Na	een	
korte periode van gewenning vond ik het 
waterboy	spelen	niet	erg	en	deed	ik	het	
met	plezier.	Aan	het	eind	van	het	seizoen	
ben ik gestopt en werd ik gevraagd voor 
het	bestuur.

Toen	ik	in	2008	in	het	bestuur	van	Voet-
balvereniging	Vessem	werd	opgenomen	
had	ik	een	bepaalde	voorstelling	van	de	
taken	die	ik	zou	gaan	vervullen.	Belan-
grijke	beslissingen	nemen,	alle	neuzen	
dezelfde	kant	in	krijgen,	alle	communi-
catie naar de media verzorgen, dat soort 
dingen.	Na	de	eerste	vergadering	werd	
duidelijk	dat	ik	inderdaad	een	hoop	inter-
essante	taken	kreeg.	Ook	werd	afgespro-
ken	dat	ik	bij	thuiswedstrijden,	als	ik	
aanwezig	ben,	rond	het	veld	ga	om	lotjes	
te	verkopen.	En	over	dat	lotjes	verkopen	
wil	ik	u	in	dit	stukje	iets	vertellen.
Zondag	10	oktober,	Vessem	–	Dees.	In	
de	voormiddag	had	ik	zelf	gevoetbald	en	
toen	ik	in	de	kantine	zat,	kwam	Jan	So-
etens	vragen	of	ik	er	klaar	voor	was.	Een	
goede	taakverdeling	bij	lotjes	verkopen	

is	erg	belangrijk.	De	een	scheurt	de	lotjes	
af	en	de	ander	int	het	geld.	Scheuren	
is	niet	zo	makkelijk	als	het	lijkt.	De	hu-
iskamervraag	van	deze	maand;	als	je	lotje	
460	t/m	467	afscheurt,	hoeveel	lotjes	heb	
je	dan	afgescheurd?	

Sommigen mensen zijn scheurders van 
huis uit en anderen kiezen van nature voor 
het	geld.	Mij	maakt	het	normaal	gespro-
ken	niet	uit,	maar	nu	heb	ik	een	week	lang	
met	een	kango	gewerkt.	Daardoor	doen	
mijn pianovingers een beetje pijn en kies ik 
voor	het	geld.	Jan	mag	scheuren.	
Ook	is	het	essentieel	dat	degenen	die	
met	de	lotjes	rondgaan	weten	wat	er	te	
winnen	valt.	Voor	de	wedstrijd	tegen	de	
oosterburen zijn 2 prijzen ter beschikking 
gesteld.	Een	voetbal	en	een	levensmid-
delenpakket,	gesponsord	door	Super	
de	Boer.	Waarschijnlijk	is	dit	een	van	de	
laatste	keren	dat	Super	de	Boer	een	lev-
ensmiddelenpakket	sponsort.	Dit	gegeven	
en het feit dat het mooi weer is, en er dus 
veel	publiek	langs	de	lijn	staat,	motiveert	
mij	tot	op	het	bot	om	veel	lotjes	te	
verkopen.	
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We	beginnen	in	de	hoek	voor	de	kantine.	
De trouwe supporters die hier staan zijn 
ook	trouwe	lotjeskopers.	Speltip	12;	een	
goed	begin	is	het	halve	werk	en	zorgt	voor	
veel	zelfvertrouwen.	Het	eerste	boekje	
lotjes	is	zo	leeg.	Na	enkele	vrouwen	wier	
man	de	financiën	beheert,	enkele	mannen	
wier	vrouw	de	financiën	beheert	en	opge-
schoten	jeugd	die	nog	geen	zakgeld	voor	
die week heeft ontvangen, komen we bij 
de	supporters	uit	Wintelre.	

Eerst maak ik kennis met mijn toekom-
stige zwager en daarna koopt de voor-
malige	aanvoerder	van	DEES	1,	overigens	
getrouwd met een Vessemse, voor een 
aanzienlijk	bedrag	aan	lotjes.	Zijn	maten	
kijken	hem	vragend	aan	en	hij	legt	zijn	
actie uit aan de hand van een interessante 
theorie.	Hij	ziet	in	de	buurt	een	aantal	
clubs	vanwege	financiële	problemen	
fuseren	met	een	andere	club	uit	de	buurt.	
Deze	DEES-man	in	hart	en	nieren	wil	nooit	
en te nimmer fuseren met Vessem en 
zorgt	er	dus	persoonlijk	voor	dat	Vessem	
niet	in	de	financiële	problemen	komt.	
Zijn	uitleg	wordt	door	zijn	vrienden	niet	
goed	begrepen	want	niemand	volgt	zijn	
voorbeeld.	Toch	worden	de	lotjes	goed	
verkocht aan de supporters van DEES, net 
als	aan	die	van	Vessem	overigens.

Na	een	rondje	rond	het	veld	te	hebben	ge-
maakt	keren	Jan	en	ik	terug	in	de	kantine	
om	de	lotjes	te	verkopen	aan	de	mensen	
die	binnen	zijn	gebleven.	Het	is	belangrijk	
dat	niemand	wordt	overgeslagen	zodat	
iedereen	de	kans	krijgt	om	lotjes	te	kopen	
en	daarmee	onze	club	te	steunen.	
Nadat	iedereen	van	lotjes	is	voorzien	gaan	
Jan	en	ik	in	de	bestuurskamer	de	lotjes	

uit de boekjes scheuren, waarna ze in 
een	emmertje	flink	gehusseld	worden.	In	
de	rust	trekt	een	van	de	bestuursleden	
van	de	tegenpartij	de	winnende	lotjes.	
Vroeger deed de scheidsrechter dit 
wanneer	hij	na	de	eerste	helft	naar	het	
kleedlokaal	liep.	Mijn	opa	heeft	over	lotjes	
kopen	een	duidelijke	theorie.	Hij	zegt	dat	
wanneer	er	verschillende	kleuren	lotjes	
worden	verkocht,	altijd	een	lotje	van	de	
felste	kleur	wordt	getrokken.	In	Vessem	
wordt het emmertje zo hoog gehouden 
dat	degene	die	het	lotje	trekt	er	niet	in	
kan kijken, dus ik weet niet of de theorie 
ook	echt	klopt.	

In	ieder	geval	hebt	u	nu	hopelijk	een	
beetje	een	beeld	gekregen	bij	het	lotjes	
verkopen,	wat	elke	2	weken	plaatsvindt	
op	sportpark	de	Lille.	De	volgende	keer	
dat	2	vriendelijke	mensen	op	zondagmid-
dag	komen	vragen	of	u	lotjes	wilt	kopen,	
denk	even	aan	dit	stukje	en	hoeveel	goed	
u	doet.	Alvast	bedankt	voor	uw	bijdrage.	

Th.	de	Bie
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PRIKBORD

VVTL

Gezocht:
Voor enkele elftallen zoeken 

we nog personen die de tenues 

willen wassen. Je hoeft dit 

uiteraard niet voor niets te 

doen. 

Voor meer informatie, mail of bel Kees Henst, 

c.henst@live.nl of 

0644634621.

Voetbalvereniging Vessem
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Kantine-
medewerker 
(m/v)
Ben jij 16 jaar of ouder en wil je ons kantineteam op zaterdag en/of zondag komen versterken?

Neem voor meer informatie contact op met de kantinecommissie: 

Kees van der Aa, 0497-591649, of Jan de Laat, 0497-591733.

Ook iets voor op dit prikbord? 
Mail het naar de redactie!
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De Frotlip
van ut joar

10 punten Ad N. mmv Koen van R.
Ad	en	Koen	gaan	regelmatig	samen	op	pad.	Deze	keer	had	Ad	het	idee	om	eens	niet	
met	de	Ford	Focus	op	pad	te	gaan.	Daarom	ritselde	hij	bij	Verkooijen	het	golfkarretje	
met	zwaailicht.	Roland	ging	ervan	uit	dat	Ad	het	tochtje	wel	zou	beperken	tot	Vessem	
en	omstreken.	Toen	hij	echter	‘s	middags	een	telefoontje	kreeg	van	de	politie	of	hij	zijn	
voertuig	op	kon	halen,	bleek	dat	hij	naar	Bladel	moest	waar	Ad	en	Koen	van	weg	af	
waren	gehaald....

7 punten Erwin van de Ven en Marijn van Zoeren
Over	het	algemeen	is	de	opvatting	dat	chocomel	gezonder	is	dan	bier.	Erwin	en	Marijn	
bewezen	echter	dat	het	niet	veel	uitmaakt	of	je	2	liter	bruine	of	goude	lekkernij	drinkt.	
Beide	eindigden	voorover	gebogen.

5 punten Ted Blox
Werkt	inmiddels	al	weer	een	tijdje	bij	Interpolis.	Maar	het	blijkt	toch	lastig	om	precies	
te	begrijpen	waar	de	producten	van	zo’n	groot	bedrijf	voor	gebruikt	kunnen	worden.	
De	notaris	dacht	bij	de	sleuteloverdracht	de	overbodige	vraag	te	stellen	of	Ted		aan	de	
verzekering	had	gedacht........Glashelder!

3 punten Bram Dekkers of Adrie Huijbers
Adrie	staat	bekend	als	de	beuker,	maar	zat	als	een	klein	kind	te	janken	toen	maatje	
Bram	een	beetje	peper	in	z’n	ogen	blies.	Blijkbaar	was	het	goed	dat	Adrie	niets	kon	
zien,	anders	had	Bram	waarschijnlijk	ook	last	van	z’n	ogen	gehad.
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Welkom bij Driessen Toyota BladelWelkom bij Driessen Toyota Bladel

Driessen Toyota, Industrieweg 6a Bladel. Tel: 0497 - 38 52 52, www.driessen-toyota.nl
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Oh, wat zag ik. Die van 

Frans van Diessen is nu 

al bijna groter dan die 

van Jeroen Verberne??

Ja, maar de bijdrage van 
Jeroen was dan ook niet 
zo groot de afgelopen 

twee jaar. 


