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Nooit geweten dat Halloween zo’n hype 
zou worden in Vessem. En dan bedoel 
ik niet de geweldige, druk bezochte, 
Halloweentocht van Jong Nederland 
bij De Beijer. Nee, dan bedoel ik het 
overweldigend aantal inzendingen voor 
‘De Griesel van ’t Joar’. Het is zelfs zo erg 
dat we een extra Loeierke uit moeten 
brengen om iedereen de kans te geven 
om de punten te halen waar men recht op 
heeft. Ik snap deze run ook niet helemaal 
want het is toch echt ‘Griesel’ i.p.v. ‘Griezel’ 
en heeft dus eigenlijk helemaal niets met 
Halloween te maken (al doet het poppetje 
misschien anders vermoeden). Of zou het 
dan toch komen omdat iedereen na een 
iets te lange winterslaap ineens weer los 
wordt gelaten. Desalniettemin, de strijd 
is heviger dan ooit en waar men een jaar 
geleden nog dacht dat Piet de Laat op zijn 
sloffen	de	prijs	binnen	zou	weten	te	halen,	
kan het nu nog echt alle kanten op…….

Voorzitter Frans gooit het ditmaal over 
een heel andere boeg in zijn voorwoord. 
Hij neemt ons mee naar zijn eigen jeugd 
en beschrijft voor ons hoe ook hij door 

dat rare voetbalvirus werd bevangen. 
Schijnbaar staat één hele belangrijke 
gebeurtenis aan de basis van dit alles….
Jeugdcoördinator Jeroen weet in zijn 
stuk mooi te omschrijven hoe het op dit 
moment gesteld is met de jeugd binnen 
onze vereniging. En als je nu ziet dat al die 
jongens die dachten dat het gras ergens 
anders misschien wel groener was, nu 
toch weer allemaal voor het mooiste 
groen, dat van Vessem, kiezen. Dit is 
natuurlijk een geweldig compliment voor 
onze vereniging. 

In deze editie zult u ook twee interviews 
tegen komen. De ene met onze nieuwe 
trainert en de ander met ons (bijna) 
kersverse nieuwe bestuurslid Bart van 
Hoof. Onze redactieleden hebben in het 
interview met Richard (lees: trainert) 
alles uit de kast moeten halen om het niet 
alleen over voetbal te hebben. Het is ze 
zowaar gelukt om ook nog een andere 
interesse van Richard te ontdekken….
Bart van Hoof was daarentegen een 
stuk makkelijker te interviewen, Bart is 
namelijk een duizendpoot en is zowat bij 
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elk evenement in Vessem wel aanwezig of 
betrokken. Het is dan ook niet helemaal 
verwonderlijk dat het bestuur bij hem 
terecht is gekomen om een vacante 
functie binnen het bestuur op te vullen. 
Door het enthousiasme en plezier, wat 
onze vereniging op dit moment uitstraalt, 
hoefde Bart dan ook niet lang na te denken 
over het aangaan van deze uitdaging. 
Wij van het Loeierke wensen Richard en 
Bart heel veel succes, geluk en bovenal 
genot in de komende jaren binnen onze 
vereniging. 

Als je het interview van d’n trainert gelezen 
hebt dan zal het je niet ontgaan zijn dat 
hij best een hoge pet op heeft van zijn 
assistent trainer Gijs L. Ik ben benieuwd of 
dat na het lezen van deze editie nog zo is. 
Gijs gaat in zijn bijdrage deze keer wel heel 
gedetailleerd in op het alom geheime bord 
in de kleedkamer: het bord waarop de 
gehele tactiek van aanstaande wedstrijd 
uit wordt geschreven. Gijs schroomt deze 
keer niet om alles open en bloot op tafel 
te gooien. Of zou het dit keer dan toch 
ook weer gewoon zand in de ogen van de 
tegenstander strooien zijn?! 
Het knuppeltje is deze keer terecht 
gekomen bij Luuk Liebregts. Het is duidelijk 
dat na het genieten van een (muzikaal) 
zittingsavondje hij toch echt op zoek gaat 
naar meer geluk, om de volgende dag dan 
weer fris en fruitig te kunnen gaan ballen. 
Het	 Jeugdprofieltje	 is	 van	 Jens	 van	 de	
Ven, jawel zoon van. Maar als je dan de 
interviewster hoort vragen of hij eigenlijk 
wel weet wie de Hoofdredacteur van ’t 
Loeierke’ is…………….

Op 18 december a.s. zal er weer het alom 
geroemde VVTL (Vrienden van ’t Loeierke) 
feest plaats vinden. Wij snappen natuurlijk 
dat je daar heel graag bij zou willen zijn, 
maar helaas is de inschrijving voor deze 
editie met het verschijnen van dit Loeierke 
gesloten. Een uitnodiging voor de 
volgende editie bemachtigen? Simpel: Het 
enigste wat je hiervoor hoeft te doen is als 
gastschrijver een stukje voor ’t Loeierke te 
schrijven, en hoppa ‘in the pocket’!!

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

Halleeejkes en unne dikke merci,

Erwin
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Voor al uw:
BROOD
EN
BANKET

Bakkerij
HENST
Wilhelminalaan 7
Vessem - Tel. 0497-591272

De Echte Warme Bakker!

Bij inlevering van 
€ 300,- aan kassabonnen

een taartje
(8-pers.) gratis!
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Als	 je	 in	 de	 rubriek	 “Profieltje	 van”	 de	
vraag zou stellen; Wat wil je later worden, 
dan zullen vele jongens en tegenwoordig 
ook	 meisjes	 zeggen;	 “profvoetballer”.	 In	
juli	 1972,	 op	mijn	 7e,	 fietste	 ik	 samen	met	
mijn vriend Bart naar de secretaris Piet 
van der Mierde van RKVV Casteren, om 
ons als lid aan te melden. Piet was de Arie 
Schriders van Casteren. Hij zat al sinds 
mensenheugenis op de post van secretaris, 
was vrijgezel en woonde in bij zijn tante en 
3 ooms, door wie hij ook grootgebracht 
was.	 Enfin	 opgewonden	 reden	 we	
achterom en kwamen al kloppend op de 
deur binnen. Daar zaten de vrijgezelle 
tante en omes van Piet; tante Greet, ome 
Piet, ome Bert en Ome Jan. Secretaris 
Piet was nog niet te bekennen. “Komt er 
in	 en	 vat	 ne	 stoel”	 riep	 tante	 Greet,	 die	
redelijk uit de kluiten gewassen was en 
nogal hard getaald. Ze was duidelijk de 
leider van het stel. Ome Bert sinds jaren 
de terreinknecht van de voetbalclub, ome 
Jan was de rustigste en ome Piet leek me 
de	slimste.	“Is	 jullie	Piet	 thuis”	probeerde	
we al direct bij binnenkomst. “Ja mar die 
zit	boven	te	schrèven”	zei	tante	Greet,	die	

precies wist waarvoor we kwamen, want 
het scenario dat een kind achterom kwam 
om zich als lid aan te melden, hadden ze 
al tientallen keren meegemaakt. Maar 
voordat we to-the-point konden komen, 
volgende eerst een kruisverhoor van 
tante	 en	 de	 ooms.	 “Hoe	 hiette	 gullie?”	
“Bart	 en	 Frans”,	Gi	 bent	 er	 toch	 inne	 van	
Wedevenne,	nie?	“Ja”	zei	Bart.	“Hoe	gi	ut	
mee	 de	 vèrrekes?”	 “Goed	 denk”	 zei	 Bart	
weer. En zo volgde er een spervuur van 
vragen over de familie, de school en noem 
maar op. Je zag Tante Greet en de omes 
zichtbaar genieten van het jong grut wat 
aan de keukentafel zat en het lukte niet om 
de vraag te stellen waar we voor kwamen. 
Nee, zij hadden de regie in handen. Na 
20 minuten kwam de vraag; “Wa wilde 
eigenlijk	worre?	“.	“Profvoetballer”	zei	Bart	
resoluut,	en	gi	Moas?	“Ok	profvoetballer”	
zei ik. Oh zei ome Piet (de slimste van het 
stel). “Dan zulde urst bè de voetbalclub 
moete”.	 “Ja	 wij	 willen	 ons	 ook	 opgeven	
voor	 de	 voetbal”	 zei	 ik.	 “Oh,	 dan	 zulle	
we	 onze	 Piet	 is	 roepen”	 zei	 Tante	 Greet	
eindelijk. “Piet naar beneje komme, hier 
zitten	er	2	die	bij	de	voetbal	wille	komme”.	

VOETBAL IS
GENIETEN
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Piet kwam de keuken binnen met een 
formulier en nam alle gegevens van ons 
op. Bij mijn geboortedatum werd het nog 
even spannend, want ik werd pas over een 
maand 8, (de startleeftijd om bij de club te 
mogen), maar Piet had de autoriteit om 
een uitzondering te maken. “Hedde gullie 
al	 voetbalschoenen?”.	 Nee,	 hoewel	 we	
werkelijk iedere dag vanaf ons 5e jaar, net 
zoals trouwens 90% van de jeugd, op het 
voetbalveldje bij Schippers te vinden waren, 
hadden we nog geen voetbalschoenen. Als 
profvoetballer in spé was dat natuurlijk wel 
een noodzakelijke uitrusting. Opgewonden 
konden we eindelijk naar huis.

De droom van profvoetballer vervaagde 
langzaam met het verstrijken van de tijd. 
Toch kwam er een kleine opleving in het 
geloof toen er in 1982 een uitnodiging 
van PSV binnenkwam. Samen met mijn 
teamgenoot Arthur Hooijen werden we 
uitgenodigd voor een testwedstijd in het 
PSV stadion. Zou het dan toch nog……….? 
Jarenlang gingen we samen met onze pa 
en ome Cees steevast op zaterdagavond 
naar iedere thuiswedstrijd van PSV. We 
stopten dan in de Jan Smuldersstraat om 
Tinus van Riet op te pikken. En dan nu zelf 
op het heilige gras een testwedstrijd in het 
stadion spelen, was natuurlijk geweldig. 
Vaak had ik me voorgesteld hoe het zou 
zijn om in een vol stadion de winnende 
goal te scoren in de laatste minuut, om zo 
het kampioenschap binnen te halen. Ik zou 
dan juichend langs het publiek lopen en het 
publiek gek maken. 2 maart 1982 (ik was 17) 
om 19.30 uur in het stadion stond er een 
wedstijd gepland tussen gescoute jongens 

uit voornamelijk Brabant en het C team van 
PSV (tegenwoordig heet dat jong-PSV). 
Spannend. In het kleedlokaal van mijn idolen 
werden we toegesproken door Jan Reker 
en de latere bondscoach Thijs Liebregts. 
Van de wedstrijd zelf kan ik me gek genoeg 
niet zoveel meer herinneren, behalve een 
grandioze actie van Erwin Koeman, die 
toen de opleiding bij PSV genoot, en de bal 
aannam op de 16 en uit stand zo gruwelijk 
hard inschoot dat ik dacht, wow, dat zou 
mij van zelangzalzeleven niet lukken. Heel 
verassend was de uitslag van de brief die op 
26 maart 1982 binnenkwam dan ook niet. 
“Een heel goede indruk gemaakt, maar 
adviseren hem ondanks dat -voorlopig- bij 
zijn	 huidige	 vereniging	 te	 blijven.”	 Ik	 was	
op 17-jarige leeftijd realist genoeg om te 
weten dat het woordje -voorlopig- er stond 
om beleefd te zijn en dat ik daar geen 
enkele hoop uit hoefde te putten. Aan onze 
Thomas stelde ik toen hij 6 was dezelfde 
vraag die tante Greet stelde, een jaar of 
50 geleden, maar dan in het Nederlands. 
“Wat	 zou	 je	 willen	 worden	 Thomas?	 ”	
“Profvoetballer”	 zei	 hij.	 Ingegeven	 door	
mijn beschermende rol als vader zei ik toen 
“De kans dat je dat wordt is wel heel klein 
Thomas”.	 Hartstikke	 stom	 natuurlijk	 om	
zijn droom te ontkrachten, want hoe mooi 
was het geweest om hem te laten geloven 
in zijn droom. Ik had beter het antwoord 
gegeven van ome Piet (de slimste van het 
stel). “Dan zulde urst bè de voetbalclub 
moete”		

Namens het bestuur
Frans Maas
Voorzitter
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www.mcbdirect.eu

MCB Direct is een voorraadhoudende groothandel, met vestigingen 
in het hele land. U kunt bij ons terecht voor metalen en non-ferro. 
Eindproducten en hal� abrikaten, naar wens verpakt, gesorteerd, 
op maat gezaagd en bewerkt. Wij denken met u mee en tillen uw 

business samen naar een hoger niveau.

“We doen zaken op een 
toegankelijke manier en 
maken het proces niet 

onnodig complex. Eenvoud 
dichtbij. Want klanten 

doen geen zaken met een 
hoofdkantoor, maar met 

lokale mensen die dezelfde 
taal spreken. 

Couleur locale.”

MCB Direct
Vestiging de Kempen
Diamantweg 47, 5527 LC Hapert
dekempen@mcbdirect.eu

MD0096 Algemene adv Hapert (A5).indd   1 12-12-2019   12:42
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Zo net terug van de 2e techniektraining van 
het seizoen 21-22 onder leiding van Peter 
van Veldhoven. Nu klaar maken voor mijn 
wedstrijd van vanmiddag Woenselse Boys 
1 – Boskant 1 en daarna met mijn collega 
scheidsrechter Corneel snel naar de kantine 
van Vessem voor Super Sunday. Trouwens 
net met onze coach Richard afgesproken 
dat hij ons bier betaald als ze geen 3 punten 
halen tegen HMVV.

Gisteren één van onze talenten 
teams mogen coachen, de J010-1. Erg 
genoten van de inzet, motivatie en het 
doorzettingsvermogen van dit team. Waar 
ik zelf het meest enthousiast van werd 
waren de basis skills van deze spelers, 
balaanname, traptechniek en baltechniek. 
Ik ben er van overtuigd dat onze 
techniektrainingen, KVC voetbalschool en 
de assistentie van Peter van Veldhoven 
stilletjes aan hun vruchten beginnen 
af te werpen. Gistermiddag als vlagger 
geassisteerd bij de wedstrijd van onze J017-
1. Hier lopen gasten rond die over 1-3 jaar 
klaar moeten zijn voor onze selectie. Als de 
ontwikkeling van deze spelers zo doorgaat, 
zullen er op korte termijn enkele talenten 
aan de deur van Vessem 1 gaan kloppen.

Één van mijn grootste irritaties enkele 
jaren geleden was dat al onze talenten 
gingen lopen, dikwijls uit onvrede over het 
beleid, indeling en kwaliteit van de teams. 
Dit heeft mij toen doen besluiten om mijn 
huidige functie als jeugd coördinator 
te gaan bekleden, want je kan wel 
opmerkingen hebben en kritiek uiten, maar 
als je er niets aan doet veranderd er ook 
niets. Hoe zeggen ze dit ook alweer “de 
beste	 stuurlui	 staan	 aan	 wal”???	 We	 zijn	
met onze jeugdafdeling Vessem/Dees een 
paar jaar geleden een weg ingeslagen en 
ik ben trots op de feedback die we krijgen 
van andere omliggende verenigingen. 
In de wandelgangen word er veel over 
Vessem/Dees gesproken, de vlekkeloze 
samenvoeging van de jeugdafdelingen, de 
op elkaar ingespeelde jeugdcommissie, het 
aanwezig zijn van een jeugd en technisch 
coördinator, iets wat ze zelfs als betaalde 
functie bij de grotere verenigingen zoals 
Bergeijk, Hapert, Reusel niet voor elkaar 
krijgen. 

Hopelijk kunnen we op deze manier onze 
talenten behouden voor onze club. Waar 
enkele jaren geleden onze talenten zich bij 
andere verenigingen aanmelden, komen er 

VAN DE 
JEUGDCOMMISSIE
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nu steeds meer spelers terug. Deze spelers 
hebben een goede opleiding genoten en 
op hoog niveau gespeeld (UNA, Rood 
Wit V, Willem 2, FC Eindhoven) en zij zijn 
de spelers voor de toekomst voor onze 
selectie. 

Misschien is het jullie opgevallen, ook de 
8-weekse KVC voetbalschool is weer van 
start gegaan, afgelopen vrijdag was de 3e 
training met ruim 30 deelnemers. Nieuw 
deze keer is dat er ook deelnemers zijn 
uit andere dorpen, Knegsel – Steensel 
– Hoogeloon – Hapert, super voor de 
verbroedering, weerstand en fantastisch 
dat deze trainingen op ons eigen sportpark 
plaats vinden. Mocht je deze trainingen 
gebaseerd op trainingen voor BVO’s  willen 
bezoeken, er volgen nog 5 trainingen op 
vrijdag: aanvang 18.15 – 19.30 uur. Ook 
super leerzaam voor trainers om ideeën op 
te doen!

Ook kan ik jullie melden dat we nu ondanks 
de corona weer wekelijks aan het ballen 
zijn en er ook weer publiek aanwezig 
mag zijn, de voetbalscouts ons sportpark 
ook weten te vinden. Twee jonge spelers 
staan inmiddels op het lijstje van PSV en 
1 spelertje is in de picture bij de KNVB. 
We hebben wel aangegeven dat wij onze 
spelers alleen afstaan aan een topteam dus 
nu is het wachten op de scouts van AJAX, 
PSG of City.

We gaan een mooie toekomst tegemoet, 
en de jeugd heeft de toekomst!!

Jeroen Swaanen
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Adres  Leeuwerik 14A, 5512AE Vessem
Tel:   0497-594022
Email  info@fysiotherapieoerlemans.nl

WWW.FYSIOTHERAPIEOERLEMANS.NL

Fysiotherapie & (medische) Fitness

&

Leden van vv Vessem ontvangen bij ons

10% korting
op hun familiedrukwerk zoals:

 • geboortekaartjes • printwerk
 • huwelijkskaarten • kopieerwerk
 • uitnodigingen          

Oranjestraat 1a, Middelbeers www.drukkerij-cyaan.nl
tel. 013 - 514 2182 info@drukkerijcyaanallant.nl
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Voor al uw sportprijzen 
en vaantjes

J. Joosten
Putterstraat 53 - 5512 BL Vessem

Fax/Tel. 0497-591691
Mobiel: 06-51231408

Geneesmiddelen

Homeopathie

Gezondheidssandalen

Babyartikelen, -voeding, luiers

Huid-haarverzorging

Parfumerie

Haarmode

Byoux

Kaarsen

Foto’s ontwikkelen en afdrukken

Jan Smuldersstraat 5G
5512 AW  Vessem

Van Riet
Metaalbewerking

A. van Riet

Hoefseweg 8 - 5512 CH Vessem
Tel.: 0497-591303
Fax 0497-592188
Postbus 1049 - 5512 ZG Vessem
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EEN SPORTPARK WAAR
IEDEREEN WELKOM IS!

Op moment van schrijven luisteren we al 
meer dan 275 dagen naar een demissionair 
kabinet. Een treurig record voor onze 
landelijke politiek. Wellicht een idee voor 
onze landsbestuurders om eens bij onze 
vereniging op stage te komen?  Onze 
verenging draait namelijk als een tierelier! 
Als trouwe lezer van dit clubblad óf als 
u aanwezig bent geweest bij afgelopen 
jaarvergadering, is het u waarschijnlijk al 
ter oren gekomen dat Bart van Hoof in 
het voorjaar van 2020 de bestuursfunctie 
van Ed de Koning heeft overgenomen. In 
het Coronajaar 2020 is dit een geruisloze 
wijziging geweest binnen het bestuur van 
onze club. Voor velen is Bart een bekend 
persoon, maar niet voor iedereen. Reden 
temeer om de straat in de Hemelrijk over te 
steken	en	een	kop	koffie	te	gaan	drinken	in	
huize van Hoof. 

Om maar gewoon bij het begin te beginnen. 
Bart is geboren en getogen in Vessem en 
is nu inmiddels alweer bijna 46 jaar hier 
woonachtig. Opgegroeid op de zaak van 
zijn vader en oom aan de Jan Smulderstraat 
is hij uiteindelijk met zijn vrouw Ingrid 
en kinderen Eef en Boet, 11 jaar geleden 

terecht gekomen aan de Hemelrijk. Zijn 
geschiedenis met de voetbalvereniging 
gaat ver terug. De diverse jeugd teams 
heeft hij doorlopen alvorens hij zich 
nestelde bij senioren 4. Hierin zaten toen 
der tijd oude rotten als Kees Olislagers 
en Jos Michielse. Een korte samenvatting 
van Bart zijn hoogtepunt in zijn actieve 
voetbalcarrière, was een eenmalige 
invalbeurt in Vessem 2. Door blessureleed 
heeft hij zijn carrière ergens begin dertig 
beëindigd en is hij verder gegaan als lid van 
de activiteitencommissie.

Activiteiten als Zwarte Pietentraining, 
de Kerstwandeling en darten werden 
toen, 10 tot 15 jaar geleden, onder andere 
georganiseerd. Vandaag de dag worden 
door de huidige activiteitencommissie 
nog steeds deze zelfde activiteiten 
georganiseerd. Wat goed is, moet je vooral 
niet veranderen. Ingrid valt in deze even bij 
met een leuke anekdote die het vermelden 
waard is. Bart was de dartborden aan het 
klaar zetten in de kantine voor de dartavond, 
toen hij verschillende telefoontjes van het 
thuisfront had gemist. Dit was het moment 
dat bij Ingrid de weeën begonnen en Bart 
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snel huiswaarts keerde om Boet ter wereld 
te zien komen. 

Zoon Boet voetbalt momenteel in O13-1 en 
dochter	Eef	zit	in	de	B1	van	de	korfbal.	Bart	
is ook enkele jaren leider/trainer geweest 
van hun Boet, maar is daar in 2019 mee 
gestopt. In het voorjaar van 2020 gaf Ed 
de Koning aan te willen stoppen met zijn 
bestuursfunctie. Hierop kwam Frans Maas 
met de vraag naar Bart of hij Ed zijn plek 
in wilde vullen en de verantwoordelijkheid 
voor de kantine op zich wilde nemen? Als 
dorpsmens en vader van twee kinderen die 
op het sportpark te vinden zijn, voelt Bart 
zich verantwoordelijk om een steentje bij 
te dragen. Een bruisend verenigingsleven 
houdt het dorp levendig. En zeker als je ziet 
hoe mooi het sportpark en vereniging er 
nu bij staan, geeft het veel voldoening om 
daar aan bij te mogen dragen. Bart geeft 
als voorbeeld aan dat hij het prachtig vind 
als je ziet dat iedere maandagochtend een 
vaste club vrijwilligers zich inzet om de 
kantine en sportpark in optimale conditie 
te houden. Deze vrijwilligers steken veel 
tijd en energie in het op orde houden van 
het sportpark, iets wat veel mensen niet 
zien. Maar waar we wel de vruchten van 
plukken. 

Het huidige bestuur is een mooi clubje 
dat samen streeft naar een toegankelijk 
sportpark voor iedereen en een plek is 
waar iedereen kan genieten. Initiatieven 
als het pannaveldje dat is gerealiseerd, een 
scorebord en zonnepanelen zijn acties waar 
de club trots op mag zijn. Daarnaast staat 
er nog een beachveld op de wensenlijst 
om op korte termijn te realiseren. Een 

beachveld	waar	zowel	de	voetbal,	korfbal	
en volleybal gebruik van kan maken. 
Bart	 is	 aflopen	 jaarvergadering	 officieel	
geïnstalleerd als verantwoordelijke voor 
de kantine. Namens het bestuur neemt 
Bart zitting in de kantine commissie. 
Hierin zitten verder Erik van Aaken, Huub 
Soetens, Jan de Laat en Coen de Laat. Vier 
keer per jaar overleggen ze over alle zaken 
die de kantine aangaan en eens per jaar is 
er een overleg met het voltallige personeel. 
Zaken als personeel, bestellingen, 
voorraadbeheer, etc.  Daarnaast zit Bart 
maandelijks de bestuursvergaderingen 
bij. De eerste uitdaging die er lag was 
het vinden van voldoende gemotiveerd 
personeel. In het Coronajaar hadden 
verschillende personeelsleden ander werk 
gevonden. Door potentiële kandidaten 
actief te benaderen is vrij eenvoudig 
weer een mooie club kantine personeel 
ontstaan. Iets wat makkelijk lijkt, maar het 
zeker niet is. 
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Een andere wijziging die Bart heeft 
doorgevoerd is de wijze waarop wordt 
besteld bij leveranciers Nico Elings en Hagu. 
De afgelopen 30 jaar deed Kees van de Aa dit 
wekelijks telefonisch. Kees heeft aangegeven 
hiermee te willen gaan stoppen en dus moest 
ook dit opnieuw ingevuld worden. Vanaf 
nu worden de bestellingen tweewekelijks 
digitaal doorgegeven via een online 
bestelformulier. Op basis van een opgezet 
voorraadbeheersysteem kan nu iedereen 
van de kantinecommissie de bestellingen 
doorgeven en ligt dit niet meer enkel bij één 
persoon. 

Ook de wensen die naar voren komen 
uit de jaarlijkse enquête onder de leden, 
worden door de kantine commissie zoveel 
als mogelijk geïmplementeerd. Een wens 
die uit de enquête naar voren kwam was 
de beschikbaarheid van Beerze bier in de 
kantine. Aan deze wens is inmiddels gehoor 
gegeven. 

Zoals iedereen wel weet is afgelopen jaren 
flink	geïnvesteerd	 in	onze	vereniging.	Zowel	
in het sportpark als in het clubhuis. Het 
wensenlijstje wordt daardoor ook steeds 
korter. Wat voor nu nog op het lijstje staat 
met betrekking tot de kantine is nieuwe 
kleding voor het personeel. Kleren maken 
immers de man én vrouw en het oog wil ook 
wat. En daarnaast wordt geïnventariseerd 
wat de mogelijkheden zijn voor een mogelijke 
overkapping van het terras. 

De	 bodem	 van	 mijn	 2e	 kop	 koffie	 komt	 in	
zicht en we gaan afsluiten. Bart hoopt dat 
iedereen met veel plezier naar Sportpark de 

Lille blijft komen en het zou ook geweldig zijn 
als ons 1e elftal sportief de stap kan zetten 
naar de 3e klasse. Wanneer mensen wensen 
en/of ideeën hebben voor zaken die onze 
club aangaan, geeft dit dan aan bij een van 
de bestuursleden. Of het nu gaat om een 
bepaalde hamburger voor in de keuken, een 
speciaal biertje voor de tap of wat dan ook. 
Breng je wensen ten gehore en dan wordt 
hier serieus naar gekeken. 

Bart,	 bedankt	 voor	 de	 koffie	 én	 koek	 en	
namens clubblad ’t Loeierke heel veel succes 
en plezier gewenst bij het invullen van je 
bestuursfunctie voor onze vereniging!

Johan 
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drogisterij • huishoud- en cadeauartikelen

fournituren • lectuur en schrijfwaren 

slijterij • speelgoed • wenskaarten • pasfoto’s

 SuperServiceHenst
info@superservicehenst.nl
www.superservicehenst.nl

Wilhelminalaan 5
5512 BJ Vessem

0497 591304
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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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10 punten - Bart Koolen
Wie de kalkoen kaatst kan hem terug verwachten! Bart dacht achter-buurman Louis van 
Diessen tuk te hebben door ‘s maandags met de kermis een kalkoen in zijn tuin los te 
laten. Louis ving bij thuiskomst de kalkoen en sprong achter over de schutting om de 
kalkoen bij Bart en Minke in de garage te zetten. Deze kan niet op slot wist Louis. De 
volgende ochtend ging Minke brood halen uit de vriezer in de garage en schrok zich een 
hoedje van een loslopende kalkoen die de garage onder gescheten had.

9 punten - Frans Maas
Soms speelt er wat binnen de club en wordt dit vakkundig afgehandeld door het bestuur. 
Maar als er echt wat aan de hand is dan is daar altijd de klusgroep. Zo ook met het probleem 
waar al diverse clubs mee zaten. Wilde Zwijnen die de sportvelden kapot maken op zoek 
naar lekkere sappige wormen of andere lekkernijen. In Vessem waren ze nog niet op het 
veld geweest maar iedereen dacht overal sporen te zien. Zo ook Frans Maas die vanuit de 
auto op de Mr de la courtstraat vrijwel zeker een wild zwijn had gezien. Toch maar even 
bij de klusmannen en bij het bestuur in de groep gegooid. ‘s avonds pikte Roel en Gied 
Frans even op om de exacte plaats aan te geven waar hij dit gezien had om te kijken of 
er echt sporen te zien waren. Wilde zwijnen waren er niet te zien en de op een wild zwijn 
lijkende vuilniszak aan de kant van de weg was diezelfde dag al netjes door Ben Koolen 
opgeruimd.
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8 punten - Hans van Bodegom
Hans is een zeer technisch onderlegde cafe uitbater. Dit laat hij wel vaker zien aan de 
stamgasten. De techniek van vandaag staat voor niets, Hans kan tegenwoordig de 
temperatuur in het cafe regelen met een app op zijn telefoon. Hij dacht dat als hij de 
temperatuur op 30 graden zou zetten, het cafe sneller warm zou zijn om vervolgens de 
temperatuur weer lager in te stellen. De volgende dag tijdens de kermis was het een 
heerlijk tropisch temperatuurtje in De Kuiper en door gebrek aan kennis en kunde bij Hans 
en Lian bleef dat zo totdat loodgieter Adrie halverwege de middag binnen kwam en liet 
zien hoe je de temperatuur weer naar beneden kon zetten.

7 punten - Dennis Willemsen
Zoon Gus wordt langzaam gebracht bij het 1e en daar hoort eerst een opleiding bij het 2e 
bij. Deze keer speelden 1 en 2 beide tegen Hooge Mierd. Gus had tegen pa gezegd dat het 
gezellig ging worden. Iets met super Sunday en een bus. Dennis vol enthousist ‘s ochtends 
in de auto gestapt op weg naar Mierd om te gaan kijken. In Mierd wat het echter alleen 
maar blauw tegen rood wat aan het spelen was, geen groen. De bus bleek blijkbaar van 
Mierd naar Vessem te rijden.

6 punten - Kris van der Heijden
In	de	huifkar	tijdens	de	boerenovertrek	van	Paul	en	Eef	hield	Kris	het	niet	vol	tot	het	toilet	
van de volgende stop in Hapert. Kris besloot een korte sanitaire stop in te lassen tijdens 
het wachten bij een rood verkeerslicht. Helaas had Kris hier net wat teveel tijd voor nodig, 
waarna	de	huifkar	zonder	Kris	verder	 reed.	Pogingen	om	nog	 in	de	huifkar	 te	geraken	
waren tevergeefs. Na een lange wandeltocht arriveerde Kris doordrenkt van het zweet 
in Hapert.

5 punten - Daan Soetens
Kwam op zaterdag met Vessem kermis bij Café de Kuiper niet langs security Miranda van 
Dooren. Het perfecte plan, wat eerder die dag tijdens een paar speciaal biertjes gesmeed 
was, bleek toch niet helemaal waterdicht. De security was klaarblijkelijk te goed op de 
hoogte van de namen van de plaatselijke bevolking. Hierdoor kwam Daan de Kuiper niet 
binnen met de QR code van J. Jansen.

4 punten - Pim van Hout
Pim liep vanuit huis te voet naar de kermis. Onderweg nog even bellen met Mark van 
Gestel om te horen hoe laat die naar de kermis kwam. Aangekomen bij het cafe moest 
Pim zijn QR code laten scannen. Hij balen want hij was blijkbaar zijn telefoon vergeten, 
dus terug naar huis. Op weg terug nog altijd druk aan het buurten tegen zijn maat en zich 
maar afvragen waar zijn telefoon dan toch kon zijn? Thuis aangekomen kwam hij erachter 
dat hij zijn telefoon heel die tijd aan zijn oor had.
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3 punten -  Eric de Laat
Na decennia lang zelf te voetballen in heel de Kempen en 
vervolgens vele wedstrijden gezien te hebben van zijn 
zonen heb je behoorlijk wat kennis van de kempische 
voetbalclubs opgedaan. Toch blijkt het lastig om het 
blauw van HMVV en het geel van Hulsel uit elkaar te 
houden.

2 punten - Bart van der Heijden & Gijs Leermakers
Iedereen die deze actie ondergaat, krijgt punten. Dus bij deze ook Bart en Gijs. Fietsten beide 
afzonderlijk van elkaar met Vessem kermis door Vessem dorp en waren wat rond aan het kijken 
wie er allemaal bij de cafés stonden. Het betonblok, het welbekende ‘legoblokje’, midden op 
de weg hadden ze hierdoor even gemist. Naast deze punten, herinneren blauwe plekken en 
flinke	flinke	schrammen	hen	aan	Vessem	kermis	2021.

1 punt - Rob Couwenberg
Moest zich zondags na Vessem kermis afmelden bij zijn coach van Vessem 2, Adrie Huybers. 
Met de kermis had hij namelijk een vervelende blessure opgelopen. Rob had zijn enkel verzwikt 
door op een wc rol te gaan staan.

1 punt - Pieter van Rooij
Afgelopen super Sunday in de kantine speelde ‘het VanRooijSyndroom’ weer op. Aan het 
eind van de avond ging Pieter voor een grote boodschap naar het toilet en vielen zijn ogen 
helaas weer dicht. Het personeel van de kantine in samenwerking met hun Marijn hebben 
voor sluiting de deur open gemaakt en hem wakker gemaakt. Pieter heeft vervolgens met hun 
Marijn de weg huiswaarts ingezet.

-1 punt -- anoniempje
‘t Loeierke hecht veel waarde 
aan de mening van onze lezers.  
Met kritiek kan dan ook prima 
omgegaan worden zolang 
het maar opbouwend is zodat 
er gevolg aan gegeven kan 
worden. Toch is er elk jaar bij 
de enquete één persoon die 
zonder toelichting ‘t Loeierke 
als matig waardeert. 
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Auto- en motor
rijschool

Menno
Aalders

Tel. (0497)-591845
VESSEM

Marinka Liebregts

Schoonheidsspecialiste en pedicure 
Gecertificeerd Reumatische en 

Diabetische voet

T:  0497 592028
M: 06 206 216 51

marinka.liebregts@hetnet.nl
Braak 11, 5512 CC, Vessem

www.schoonheidsspecialistevessem.nlO
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FysioVessem  
Hemelrijk 1 Vessem  

Bertine Peters, Elle Bartels en Nicole der Kinderen 

0497-591145 

Fysiotherapie, Manueel Therapie, Dry Needling, Medical Taping, 
Flexchairtraining en Fysiofitness  
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“NOG GEMOEDELIJKER
DAN IK DACHT”

Het is een uurtje of zes als we op een koude, 
mistige donderdagavond aankomen bij 
sportpark de Lille. In de verte zien we een 
man in trainingspak uit de mist opdoemen. 
Dat moet een Helmonder zijn, maar is het 
de goede? Dichterbij komend zien we al snel 
dat we ‘m gevonden hebben, de grootste 
Loeierke-fanaat van de vereniging: Richard 
van de Kerkhof. We hebben ‘t immers nog 
nooit eerder gehoord; een trainer die álle 
Loeierkes van de afgelopen vier seizoenen 
terug heeft gelezen. Het zouden er totaal 
zo’n achttien moeten zijn. Wat volgens 
onze berekeningen toch zo’n dikke vijftien 
uur leeswerk is. Je mag dus gerust stellen 
dat je dan redelijk gek moet zijn. In dit 
geval voetbalgek. Op voorhand hebben we 
van de redactie meegekregen om het niet 
te veel over voetbal te hebben. Dit is op 
voorhand een behoorlijk lastige opgave als 
je Richard een beetje kent. Dat Richard een 
en al voetbal is dat wisten we wel. Maar 
hij zal toch zeker ook wel andere hobby’s 
hebben?

Post-Maarheeze tijdperk
Richard heeft na Maarheeze wederom de 
keuze gemaakt om een dorpsclub te gaan 

trainen die uitkomt in de vierde klasse. 
Eigenlijk had Richard hoger ingezet, iets 
wat hij ook bij zijn presentatie aan de 
selectie kenbaar heeft gemaakt. Zelf heeft 
Richard op hoog niveau gevoetbald bij 
onder andere Blauw Geel ’38, Overpelt en 
Gemert. Als hoogtepunt is hij uitgeroepen 
tot beste middenvelder van de hoofdklasse 
bij laatstgenoemde vereniging. Daarna 
heeft hij onder andere stages gelopen 
bij Top Oss en Helmond Sport. Vóór 
Maarheeze heeft hij Milheezer Boys en 
Merefeldia getraind. 

Zoals duidelijk aan Richards accent te 
horen is, is hij geboren en getogen in 
Helmond. Hier brengt hij dan ook drie 
dagen per week van vijf uur ’s ochtends 
tot twaalf uur ‘s middags de post rond. Op 
die dagen gaat iets na vieren de wekker. 
Echt iets voor een ochtendmens zou je 
zeggen. Toch beantwoord hij de vraag of 
hij een ochtendmens is met een stellige 
‘nee’. Gelukkig besteedt hij zijn tijd nuttig. 
“Vaak ben ik tijdens het rondbrengen van 
de post eigenlijk met m’n hoofd al bij het 
voetbal en verzin ik oefeningen of denk 
ik hoe we iets bijvoorbeeld beter hadden 
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kunnen	 doen.”	 Richard	 is	 dan	 ook	 altijd	
blij als hij na het rondbrengen van de post 
naar het voetbalveld kan. “Ik zou echt niet 
veertig uur per week in een fabriek kunnen 
werken. Dat is niks voor mij. Ik zou gek 
worden”,	lacht	hij.	

Alles draait om voetbal
Richard traint naast zijn werk bij de post 
de O18 van NAC Breda, waarmee hij op 
zaterdag het hele land doorkruist en de 
nodige oud-profvoetballers tegenkomt. 
Woensdag is eigenlijk de enige dag dat 
Richard niet op het voetbalveld staat. 
Dan kijkt hij thuis voetbal op tv. “Maar 
Richard, wat zijn dan je hobby’s buiten 
het	voetbal?”,	vroegen	wij	 in	de	hoop	een	
nieuwe kant van Richard boven tafel te 
krijgen. Na deze vraag viel er een stilte 
van zo’n vijf seconden. Daarna kwamen de 
woorden: “Uhh, ja… zaalvoetbal.’’ In de 
zaal is Richard trainer van het Limburgse 
ZVV Beringe dat momenteel eerste staat 
in de topklasse zaalvoetbal. Ook is Richard 
nog actief in de zaal bij Fermonia Boys 
uit Roermond, waar hij met vrienden 
voetbalt. Zelf is Richard supporter van 
Feyenoord en Helmond Sport, net als zijn 
vader. Ook Nederlandstalige muziek is er 
bij Richard met de paplepel ingegoten. 
De Nederlandstalige muziek zou je dus als 
een soort hobby kunnen zien. (Hebben we 
toch iets gevonden buiten het voetbal om.) 
Richard is er dan ook niet vies van om de 
microfoon ter handen te nemen. Tijdens de 
selectieactiviteit heeft hij al bewezen over 
een	 voortreffelijke	 stem	 te	 beschikken	
waarmee hij de selectie dan ook kostelijk 
heeft vermaakt. Jammer genoeg heeft 

hij zijn zangkunsten niet kunnen tonen 
aan het grote publiek met Super Sunday. 
“Super Sunday was erg mooi voor de club, 
zelf vond ik het eigenlijk te druk. Sowieso 
drink ik m’n hele leven al geen alcohol, 
vroeger draaide bij mij alles al om voetbal, 
maar dit neemt niet weg dat ik van een 
feestje houd.’’ 

Zestig goals voor het vierde
Zelf geeft Richard aan een technische 
voetballer te zijn met een goed schot. Hij 
is in het verleden voornamelijk op het 
middenveld actief geweest. Wij kunnen 
ons voorstellen dat tegenstanders liever 
niet tegen Richard spelen. “Ik probeer 
tegenstanders vaak wel op een bepaalde 
manier te intimideren, zowel vocaal als 
fysiek. Je moet vanaf het begin uitstralen 
dat er voor de tegenstander niets te halen 
valt.”	We	kunnen	wel	stellen	dat	Helmondse	
brutaliteit en intimidatie hem ver hebben 
gebracht. Zo vertelt Richard dat hij bij zijn 
eerste training bij Gemert aan de leiding 
kenbaar had gemaakt graag meteen tegen 
de beste voetballer te spelen. Tja, dan durf 
je wel. 

Richard voetbalt ook graag op 
zondagochtend mee met het vierde. 
Echter heeft hij de lat voor zichzelf wel 
erg hoog gelegd door te stellen dat hij dit 
seizoen minimaal zestig goals gaat maken. 
Als we vragen naar de voortgang, en hoe 
hij dit wil bewerkstelligen, begint hij al te 
lachen. Zijn analyse tot nu toe: De aanvoer 
zou niet voldoende zijn waardoor hij de 
zestig hoogstwaarschijnlijk niet gaat halen. 
Tijdens het interview heeft hij het aantal 
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doelpunten dan ook alweer bijgesteld naar 
vijftig, mits de aanvoer goed is. Deze aanvoer 
zal volgens Richard dan vooral van de 
opstomende backs zoals Dirk Rijkers moeten 
komen. Waar Richard het aantal goals 
misschien niet waar zal gaan maken, doet 
zijn dochter dit wel. Richards vijftienjarige 
dochter is fanatiek voetbalster en voetbalt 
bij het talententeam dames O16 van RKSV 
Nuenen. Helaas kan Richard door zijn 
werkzaamheden bij NAC zelden gaan kijken 
bij de wedstrijden van zijn dochter. Of ze de 
kwaliteiten van haar vader of moeder heeft, 
weet Richard zelf ook niet. Misschien zien 
we haar over tien jaar wel in het Nederlands 
vrouwenelftal. 

Positieve eerste maanden
Kijkend naar de eerste maanden concludeert 
Richard dat deze in de lijn der verwachtingen 
liggen. “Vessem is alleen nóg gemoedelijker 
dan Maarheeze.’’ Als voorbeeld noemt hij 
Frans Maas en Hans van Diessen die er ál-tijd 
zijn en veel tijd en energie in de club steken 
om alles goed te regelen voor Richard en het 
team. Ook noemt Richard in het bijzonder 
Jan van den Bliek, die als een van de trouwste 
supporters van Vessem geldt.  “Jan is er altijd. 
Dinsdagavond was hij ook aan het kijken bij 
het trainen. Dat vind ik wel heel mooi om te 
zien.”	 Richard	 geniet	 overigens	 ook	 van	 de	
positieve geluiden van het publiek. “Laatst 
werd ik in de kantine aangesproken door 
een oude man die zei dat we goed spel op 
de mat legden. Ik weet alleen zo niet wie het 
was,	maar	zoiets	doet	me	wel	goed.”	Volgens	
ingewijden moet dit Adrie Huybers zijn 
geweest. Echter zou Richard hem in dat geval 
toch wel herkend moeten hebben aangezien 

Richard de ware aard van de trainer van het 
tweede al heeft mogen aanschouwen. Deze 
komt namelijk regelmatig na zo’n vijf a zes 
liter Dommelsch naar boven. Met de vraag 
of hij het tweede nu nog wel serieus neemt, 
is Richard duidelijk: “Ik heb vanaf het begin 
gezegd dat we het samen moeten doen en 
waar nodig helpen we elkaar. Iedereen is 
voor mij even belangrijk en Adrie is hierin ook 
erg	belangrijk	voor	het	tweede.”	Bij	Richard	
was het al wel erg snel duidelijk dat iedereen 
er voor de volle 100% tegenaan moest gaan. 
Wie geen inzet toont heeft aan Richard een 
kwade en Richard zal dan ook niet schromen 
om deze speler dan persoonlijk te bellen om 
te zeggen waar het op staat. “Misschien kan 
niet iedereen die directheid altijd waarderen, 
maar zo zit ik in elkaar. Dan weet je wel waar 
je	aan	toe	bent.”	De	trainingsopkomst	is	dan	
ook zowel op de dinsdag als de donderdag 
erg goed.
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Even bellen
Dat Richard graag aan de telefoon hangt 
wisten we al. Hij heeft gelukkig een 
onbeperkte belbundel, want anders zou hij 
flink	wat	overuren	moeten	maken	bij	de	post	
om alles te bekostigen. Zo belde hij afgelopen 
zomer voor de grap al Frans van Diessen op 
met de vraag of hij niet graag bij v.v. Acht 
kwam voetballen. Verder belt hij regelmatig 
spelers op om meningen te peilen en om 
spelers op te peppen voor wedstrijden. Op 
deze manier krijgt Richard wel een goed 
beeld van wat er in de groep speelt en waar 
spelers tegenaan lopen. Dit geeft maar weer 
eens aan hoe fanatiek Richard is. Ook met Gijs 
Leermakers hangt Richard zo’n vijf tot zes 
keer per week aan de telefoon. Gijs is voor 
Richard erg belangrijk, “Gijs is er op dinsdag, 
donderdag én zondag, met hem kan ik dus 
erg goed sparren over dingen. Op zondag 
hoef ik eigenlijk helemaal niet zoveel te doen, 
alles wordt voor me gedaan. Ik moet alleen 
zorgen dat het op het veld goed staat.’’

Zoals op te maken valt, is Richard uiterst 
positief over de club. Echter heeft hij toch 
een aantal kleine minpunten. Zo zou er niet 
altijd de gewenste hoeveelheid lucht in de 
ballen zitten en zijn er diverse pionnen met 
beschadigingen die eigenlijk onklaar gemaakt 
moeten worden. “Ik ben iedere training een 
kwartier bezig met het oppompen van de 
ballen, dat is eigenlijk wel een beetje zonde 
van	de	tijd,	dat	moet	beter	kunnen.”	Richard	
kan naar eigen zeggen goed twintig minuten 
bezig zijn met het uitzetten van een vak. 
“Ja, ik ben erg perfectionistisch. Zo’n vak 
moet gewoon kaarsrecht staan en dan is het 
vervelend als er een beschadigde pion tussen 

staat.”	

Derde klasse?
De afgelopen seizoenen draaide Vessem 
bovenin de vierde klasse mee. De doelstelling 
voor dit seizoen lijkt dan ook duidelijk, al 
houdt Richard een slag om de arm. “Er kan 
maar één club kampioen worden. Clubs als 
Bergeijk en Spoordonkse Boys zijn prima 
teams in onze competitie. Natuurlijk willen 
we kampioen worden, maar dat is niet het 
doel dat we hebben gesteld. We willen een 
periode winnen en daardoor nacompetitie 
voetballen. Vergeet niet dat Vessem nog 
nooit	in	de	derde	klasse	heeft	gevoetbald.”

Het is dus geen doel op zich om dit seizoen 
al de derde klasse te bereiken. Hij denkt dan 
ook meer op de lange termijn en breder dan 
alleen het eerste. Richard neemt regelmatig 
een kijkje bij de voetballende jeugd om te 
kijken wat de aanwas van onderuit is. Ook het 
tweede is zeer belangrijk. Naast zeer goede 
afspraken die Richard heeft wat betreft 
speelminuten in het eerste en/of tweede, 
hoopt hij ook dat het tweede mee kan blijven 
doen in de top. “Het mooiste zou zijn als het 
tweede kan promoveren. Dan spelen zij ook 
niveau hoger en wordt het gat tussen het 
eerste	 en	 het	 tweede	 wat	 kleiner.”	 Op	 die	
manier hoopt verder de bouwen aan een 
sterkte selectie waarmee hij dat de weg naar 
de derde klasse voor Vessem 1 kan worden 
ingeslagen. 

Stijn Swaans & Sven ‘’the man’’ Trommelen
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René Willems
Predikant 8

Electrotechniek 5512 BW Vessem

Tel. 06-12648872

   Electrotechnische installaties, 

   datainstallaties en verlichting.

r.willemselectro@kpnplanet.nl

VAN HOOF
INSTALLATIEBEDRIJF

Jan Smuldersstraat 12
5512 AZ Vessem

Tel. 0497-591253-591463

- Centrale verwarming
- Sanitair + waterleiding         +

riolering
- Zinkwerk + dakwerk
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ENKEL TELEFONISCH TE RESERVEREN: TEL. 0497-591252
WWW.DEGOUDENLEEUWVESSEM.NLJAN SMULDERSSTRAAT 24, 5512 AZ  VESSEM

EERSTE & TWEEDE KERSTDAG 2021
MIDDAG 11.30 TOT 16.30 / ONTVANGST TUSSEN 11.30 EN 13.30
AVOND 18.00 TOT 00.00 / ONTVANGST TUSSEN 18.00 EN 20.00

 3-GANGEN LUNCH | €37.50
KERSTDINER | €44.50

KINDERANIMATIE
IS AANWEZIG OP EERSTE EN TWEEDE KERSTDAG 
IN DE MIDDAG EN AVOND MET FILMS, KNUTSELEN, 
KLEUREN EN SPELLETJES MET BEGELEIDING

AMUSE

VOORGERECHTEN
RUNDERCARPACCIO

PARMEZAANSE KAAS | PIJNBOOMPITTEN | TRUFFELMAYONAISE

GEBRANDE COQUILLES
GAMBA | ZOETE AARDAPPEL TOFFEE

ZOETZURE KOMKOMMER | KROEPOEK VAN WASABI

MOUSSE VAN TOMAAT
ZOETZURE KOMKOMMER | GEDROOGDE CHERRY TOMAAT 

TRUFFELMAYONAISE | ARTISJOK | KROKANTJE VAN AARDAPPEL

SOEPEN
BISQUE D’HOMARD

RIVIERKREEFTSTAARTJES | ROUILLE

TRUFFELSOEP
GEBAKKEN PADDENSTOELEN | LENTE-UI

ZIE ONZE WEBSITE VOOR MEER INFO
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Op zoek naar meer naamsbekendheid?

Wordt adverteerder in het mooiste 
clubblad van Nederland: ‘t Loeierke!
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1. Wie ben je?
Luuk Liebregts

2. Wat zijn je hobby’s?
Voetballen, vissen, op stap gaan, guld

3. Wat voor bijdrage lever je aan 
voetbalvereniging Vessem?
Speler en Vessem 3, oud ijzer laden

4. Wat is je bijnaam en hoe is die ontstaan?
Plof, die is door ons pa ontstaan, alleen is er 
bij mij een L bijgekomen

5. Wat bestel je bij de plaatselijke 
snackbar?
Franse friet met, viandel met en een frikadel 
speciaal

6. Wat zit er in je broodtrommel?
6 boterhammen, boterham met hagelslag, 
jam en kaas en een kuukske erbij. 
S’ochtends de hagelslag anders smelt ie, 
smiddag’s de kaas en daarna de jam

7. Saus erop of ernaast (en waarom)?
Saus ernaast, veul hendiger eten en geen 
vette klauwen

8. Hoe bereid(de) jij jezelf voor met een 

voetbalwedstrijd op het programma?
Avond ervoor heel veel bier drinken en 
s’ochtends met pijn en moeite opstaan. 
Meestal er even voor zorgen dat ik de eerste 
helft op de bank zit

9. Seks voor de wedstrijd?
Als ik geluk heb wel

10. Waar krijg je een kick van?
Van festivals in het algemeen

11. Waaraan heb je een enorme hekel?
Dat alles voort vegan wordt

12. Wat is het meest gênante moment uit 
je voetbalcarrière?
Keer tegen Hilvarenbeek flink verslapen en 
kwam ik halverwege de 1ste helft en heb 
ik de 2e helft hele tijd op de bank gezeten. 
Zelfs het weer was slecht die dag

13. Door welke vrouw zou je wel eens 
versierd willen worden en waarom?
Door Yolanthe Cabau van Kasbergen, de 
reden is duidelijk

14. Borsten of billen (en waarom)?
Billen, ik houd meer van rondere billen.

‘t Knuppeltje 2.0
Luuk Liebregts
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15. Wie is de kleurrijkste lid van onze 
vereniging?
Hans van Diessen

16. Wie is het meest kleurloze lid van onze 
vereniging?
Kris van der Heijden

17. Zwarte of felgekleurde 
voetbalschoenen?
Zwarte

18. Welke speler zou je graag (terug)zien 
in Vessem 1?
Bram Dekkers, 361 is geen mooi rond getal

19. Wie is de meest overschatte voetballer 
binnen onze vereniging?
Hein de Koning, al een paar jaar in het 2de 
gevoetbald en kan het niveau van Vessem 3 
nu al niet meer aan

20. Wie is de meest onderschatte 
voetballer binnen onze vereniging?
Robert Henst, die is te lastig te verdedigen 
omdat ie zelf niet weet wat ie aan het doen 
is

21. Welk gerecht zou je graag zien in de 
kantine?
Een bordje friet

22. Wat vind je van de yellow band?
Een goeie band als ik er zelf niet naar hoef te 
luisteren

23. Wat zouden mensen binnen de 
voetbalvereniging meer moeten doen?
Iedereen moet gewoon leven zoals die is en 

plezier maken mee elkaar. Beetje zoals de 
Super sunday

24. Waarom denk je dat je de eer hebt 
gekregen om de vragenlijst van ’t 
Knuppeltje in te mogen vullen voor ’t 
Loeierke?
Robert Henst en ik gaan vaak samen vissen, 
dus denk daarom

25. Waar zie jij jezelf over 10 jaar?
Woonachtig in Vessem, hard aan het werk, 
nog voetballen, bij een vereniging zitten

26. Aan wie geef je ’t Knuppeltje door?
Hein de Koning
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TACTIEK EN DRUKZETTEN 
OP DE HELFT VAN DE 

TEGENSTANDER
Misschien wel het meest besproken 
onderwerp in het analyseren van 
voetbalwedstrijden is de speelwijze en 
tactiek van zowel je eigen elftal als het 
elftal van de tegenstander. Zowel in het 
profvoetbal als amateurvoetbal wordt 
door zowel trainers, spelers, maar zeker 
ook door de heren en dames analytici en 
journalisten en zelfs de toeschouwers 
een wedstrijd dood geanalyseerd waarbij 
het systeem (speelwijze en tactiek) het 
belangrijkste item is. 

Wat is nu het betere systeem? De old skool 
1-4-3-3, het inmiddels ook ingeburgerde 1-4-
4-2, met ruit op het middenveld of net niet, 
de innovatie van Roger Schmidt met 1-4-2-
2-2 of het door Louis van Gaal gepredikte 
en op het EK door het Nederlands Elftal 
slecht uitgevoerde 1-3-5-2 (of is het 1-5-3-2)? 
De keuze is een reuze en het mooie hiervan 
is, dat iedereen een andere mening heeft. 
Dit mag en leidt tot leuke en soms pittige 
discussies. 

Ik kan hier wat mijn persoontje betreft heel 
kort in zijn. Het beste systeem is het systeem, 
dat het beste bij het spelersmateriaal past. 

Als je geen buitenspelers hebt, dan valt 1-4-
3-3 al snel af, heb je hele goede wingbacks 
(moderne term), dan kan 1-3-5-2 een optie 
zijn en bij ons vaandelteam past 1-4-4-
2 goed, zeker gezien onze voorhoede. 
Echter, het valt of staat bij de uitvoering 
en kwaliteiten van de spelers. Belangrijk is 
ook, dat je zeker 2 systemen beheerst en 
zelfs in de wedstrijden hier ‘variabel’ in kunt 
zijn (kunt switchen tussen de systemen).  
Als je individueel veel beter of slechter bent, 
dan maakt het systeem niet HET verschil, 
maar zeker bij tegenstanders van gelijk 
niveau kan het juiste systeem en dit goed 
uitvoeren de doorslag geven. In elk systeem 
is een aandachtspunt het drukzetten op 
de helft van de tegenstander. Dit is ook 
een heel belangrijk onderdeel in de tactiek 
van ons vaandelteam. Dit jaar zijn we als 
technische staf met de spelersgroep aan 
de slag gegaan om dit in ons spel in te gaan 
slijpen.

Drukzetten op de helft van de tegenstander 
is de meest risicovolle manier van 
verdedigen, maar als het goed wordt 
uitgevoerd	ook	een	zeer	effectieve	manier.	
Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten 
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bij	het	hoog	afjagen	van	de	tegenpartij?
In het Nederlandse voetbal zijn de 
afgelopen jaren, in navolging van veel 
teams in het buitenland, twee trends terug 
te zien in het verdedigen. Allereerst kiezen 
steeds meer teams ervoor om wat in te 
zakken, de ruimtes klein te houden en de 
tegenstander wat langer de bal te gunnen 
(veel tegenstanders van Vessem 1 kiezen 
hiervoor). En ten tweede verdedigen meer 
teams vanuit de zone.

Bij drukzetten op de helft van de 
tegenstander is dat allebei niet aan de orde. 
Bij	het	hoog	afjagen	van	de	tegenstander	is	
verdedigen vanuit de zone erg lastig. Het is 
belangrijk dat de tegenstander zo weinig 
mogelijk afspeelmogelijkheden krijgt en 
dat is vanuit de zone lastiger voor elkaar te 
krijgen.

Drukzetten in ondertal
Een manier om hoog druk te zetten, is door 
overal 1:1 te verdedigen, zowel achterin, 
op het middenveld als voorin. Zo krijgt de 
tegenstander amper tijd en ruimte om op 
te bouwen, maar geef je achterin zelf erg 
veel ruimtes weg. Het afdwingen van de 
lange bal is relatief eenvoudig, maar het 
verdedigen van deze lange bal is vaak lastig. 
Als één speler achterin het duel verliest, is 
er direct sprake van een ondertalsituatie. 
Ook	 het	 hoog	 afjagen	 met	 een	 ondertal	
van twee spelers is erg lastig. Dat betekent 
dat de tegenstander achterin 4:2-, 5:3- of 
6:4-situaties kan creëren. En dan hebben 
we de keeper nog niet eens meegerekend. 
De meeste teams hebben aan een overtal 
van twee spelers voldoende om onder de 

druk uit te spelen. Veel teams kiezen er dan 
ook voor om het drukzetten op de helft 
van de tegenstander uit te voeren met 
één speler minder dan de tegenstander 
op dit gedeelte van het veld. Dat betekent 
dat er achterin ‘+1’ kan worden behouden. 
Oftewel, één speler is over en kan dubbelen, 
assisteren of rugdekking verlenen waar dat 
nodig is.
 
Naar de zijkant of door de as
Er gelden een aantal gangbare principes in 
het hoog drukzetten. Allereerst wordt de 
as dichtgehouden, zodat de tegenstander 
de bal naar de zijkant speelt. Daarbij kantelt 
het	afjagende	team	naar	de	kant	van	de	bal	
en wordt de tegenpartij ‘vastgepind’ aan de 
zijlijn. Daar wordt vervolgens een poging 
gedaan de bal te veroveren. Dit verloopt 
dus vaak in vier stappen:

•	 De as dichthouden, zodat de 
tegenstander de bal naar de zijkant 
speelt.

•	 Met het gehele team kantelen naar de 
kant van de bal (de ‘contrakant’ is vrij).

•	 Zorgen dat de bal aan die kant blijft 
door druk op de bal te zetten en 
passlijnen te blokkeren.

•	 Een aanval op de bal doen (het liefst 
in een 2:1-situatie) om de bal ook 
daadwerkelijk te veroveren.

•	
Tegen sommige teams kan het juist slim 
zijn om ze uit te nodigen om door de as 
op te bouwen. Dit kan als een ‘pressing 
trigger’ werken: je laat bijvoorbeeld 
de controlerende middenvelder van 
de tegenstander inspelen en duikt er 
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vervolgens van meerdere kanten op om de 
bal daar af te pakken. Dit werkt uiteraard 
beter als op deze positie een tegenstander 
speelt die zich niet goed bewust is van zijn 
omgeving en een laag handelingstempo 
heeft. Het kapitaalrijke Manchester City 
zet bijna altijd druk op de helft van de 
tegenstander.

Specifieke manieren van drukzetten
Elk team is anders, qua speelwijze én 
individuele spelers. Datzelfde geldt voor 
de tegenstander waar in een bepaalde 
wedstrijd tegen gespeeld wordt. Dat 
betekent dat het niet altijd relevant is 
heel	 specifieke	 situaties	 te	 schetsen.	
Interessanter zijn de grote lijnen van het 
drukzetten.
Over het algemeen wordt er door veel teams 
op drie verschillende manieren drukgezet: 
met één, twee of drie aanvaller(s).

•	 Drukzetten met één aanvaller betekent 
in de praktijk dat de enige centrumspits 
twee centrale verdedigers bespeelt. Hij 
kiest	zijn	moment	om	te	gaan	afjagen	
en zet dan in de passlijn naar de andere 
centrale verdediger druk op de speler 
met de bal. Dit wordt vaak aangeduid 
met ‘met een boogje lopen’. Een 
voordeel is dat veel andere spelers 
in positie kunnen blijven. Een nadeel 
is dat twee centrale verdedigers die 
goed op kunnen bouwen vaak in staat 
zijn om deze manier van drukzetten te 
omzeilen.

•	 Drukzetten met twee aanvallers 
betekent dat dit gebeurt met twee 
spelers voorop. Vanuit 1-4-4-2 of 1-3-

5-2 zijn dit de twee spitsen. Vanuit 
1-4-3-3 zijn het vaak de spits en de 
meest aanvallende middenvelder. 
Tegen twee centrale verdedigers is dit 
een goede manier om de bal naar de 
zijkant te dwingen, omdat er ‘verticaal’ 
druk kan worden gezet op de centrale 
verdediger die de bal heeft. Een nadeel 
is wel dat het gevaar op de loer ligt 
dat er een ondertal op het middenveld 
ontstaat.

•	 Drukzetten met drie aanvallers 
betekent dat zij met z’n drieën 
verantwoordelijk zijn voor vier 
verdedigers. Ze dwingen de bal naar 
een kant en laten dan de back aan 
de contrakant vrij. Gaat de bal naar 
de linksback, dan zet de rechtsvoor 
druk, kantelt de spits richting de 
linker centrale verdediger en kantelt 
de linksvoor naar de rechter centrale 
verdediger. Wat deze manier van 
verdedigen	 effectief	 maakt,	 is	 dat	
de middenvelders vanuit hun positie 
kunnen blijven spelen. Een gevaar is 
wel dat de tegenstander de bal weet te 
openen op de vrijstaande back aan de 
andere kant en daar door kan komen.

Uiteraard verschilt per team óf het slim 
is om druk te zetten op de helft van de 
tegenstander, en zo ja, op welke manier. 
Hierbij is het essentieel, dat de afstemming 
in het team juist is. Je moet voorkomen, dat 
de voorhoede en het middenveld vooruit 
lopen en de achterhoede teruguit loopt of 
niet genoeg aansluit. Goed voetballende 
teams maken hier gebruik van en kunnen 
zo door de linies heen spelen en voor 
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gevaar zorgen, waarbij het veld helemaal 
open ligt. Een goede communicatie in 
het veld is altijd belangrijk, maar in deze 
manier van drukzetten essentieel. Het gaan 
herkennen van de momenten om druk te 
gaan zetten is ook een ervaringskwestie; 
door het meer en meer te doen en zeker 
ook op de momenten, dat het niet de juiste 
keuze was, leer je situaties herkennen en 
weet je als team hierop in te spelen. Sta 
je als team niet goed, dan moet je er voor 
kiezen om even in te zakken maar op een 
ander moment kun je er als team dan wel 
weer voor kiezen om vol druk te gaan 
zetten. Door deze afwisseling wordt het 
tegenstanders heel moeilijk gemaakt om 
goed te reageren op je eigen speelwijze.

Hopelijk heb ik onze tegenstanders niet 
wijzer gemaakt door het schrijven van dit 
artikel. Ik ben er echter van overtuigd, dat 
als Vessem 1 dit nog beter en beter gaat 
uitvoeren, we en het publiek vermaken, 
tegenstanders overdonderen en heel 
belangrijk veel punten gaan vergaren en 
daardoor bovenin mee blijven doen. 

De Strateeg 
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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



47

‘ t  Loeierke

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
✆



‘ t  Loeierke

48

KOM VAN DIE BANK AF

Het was druk laatst op de bijeenkomst over 
de toekomst van Vessem. De zogenoemde 
kick-off	 van	 het	 dorpontwikkelplan	 2030.	
Zelfs onze selectie had besloten om een 
keer op woensdag te gaan trainen i.p.v. 
donderdag zodat ze er ook bij konden zijn. 
Het bleek al snel dat iedereen eigenlijk maar 
voor één doel was gekomen. Niet voor 
de jaarvergadering van de dorpsraad die 
als	 verplicht	 nummertje	 even	 afgeraffeld	
werd en ook niet voor details over het 
dorpontwikkelplan en dat Koos één van 
de weinige jonge vertegenwoordigers 
was in de klankbordgroep. Nee, iedereen 
kwam alleen om te horen waar, hoeveel 
en wanneer er huizen gebouwd worden. 
De ouderen zoeken naar zekerheid dat ze 
(ruim) na het pensioen rustig in een wat 
kleiner huis kunnen blijven wonen, jonge 
gezinnen zoeken naar mogelijkheden voor 
een iets groter huis en/of tuin en starters 
zoeken wanhopig naar een mogelijkheid 
om uit het ouderlijk huis weg te kunnen 
zodat ze zelf kunnen bepalen wat er op tv 
komt.

Na een avond vol met vragen en 
opmerkingen gaf het resultaat eigenlijk niet 
de voldoening waar iedereen op hoopte. Ja 

oké,  het ziet er naar uit dat in 2022 eindelijk 
echt gebouwd gaat worden bij de kassen 
van v. Riet. In December zal dit concreet 
worden gemaakt door van Gisbergen (de 
gele, of was het nu de blauwe?). Verder 
waren het vooral weinig concrete zaken. 
Ja de gemeente zag de noodzaak voor het 
bouwen in Vessem, ja er lopen wat kleine 
projecten in de kern van het dorp en ja 
er wordt gekeken naar vervolgprojecten 
buiten de kern. Maar overal werd duidelijk 
dat dit niet binnen enkele jaren geregeld 
zou zijn. Eigenlijk was er maar één punt echt 
duidelijk: Het was nu echt tijd voor minder 
woorden en meer actie. Wie dat gaat 
oppakken? De dorpsraad? De gemeente? 
De klankbordgroep? Een willekeurige 
inwoner van Vessem? 

Bij het voetballen kreeg ik laatst de vraag 
of de JO19 (oftewel de oude A-jeugd) met 
de lagere elftallen mee mocht trainen op 
donderdagen.  Ondanks dat door de hoge 
opkomst van de laatste tijd het al lastiger 
wordt om oefeningen uit te zetten was 
enkele zielen erbij uiteraard geen probleem. 
De vraag was alleen waarom? Er was toch 
niets zo leuk om op donderdagavond in 
de A-jeugd met je eigen team te trainen en 
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daarna gezamenlijk nog even in de kantine 
te blijven hangen. Als het uitkwam je trainer 
tijdens een oefening een keer te poorten 
zoals wij vroeger altijd bij d’n Billy, Pim van 
Hout of Cees Soetens deden. Maar blijkbaar 
is dit laatste juist het probleem. Er zijn geen 
trainers meer te vinden die zich willen laten 
dollen door de jeugd. Misschien is niet zo 
zeer dat dollen een probleem maar meer 
het vrij maken van een paar uurtjes tijd 
per week om een team te gaan trainen. 
Blijkbaar is het probleem wat groter dan 
alleen de JO19. Er zijn meer jeugdteams die 
ondanks dat Vessem en DEES samen zijn 
gegaan geen vrijwilligers krijgen gevonden 
om een avondje een training te verzorgen.
 
Dit zijn maar 2 actuele voorbeelden maar 
kijk eens om je heen hoe moeilijk het is om 
iemand zo ver te krijgen om te helpen bij 
een activiteit, bij een bestuur of commissie 
aan te sluiten, Ja te zeggen tegen de raad 
van 11 of mee te doen aan een gezellige 
pub-quiz. 

Dit laatste zal na de diverse oproepen in 

dit Loeierke vast geen probleem meer zijn 
en het compleet maken van de raad van 
11 lijkt met wat gladde praatjes van Coen 
toch ook weer goed te komen maar verder 
wordt het eens tijd om ook eens naar jezelf 
te kijken. Kom van die bank af en stap 
met je voeten in de klei. Meld je aan bij de 
jeugdcommissie voor een rol als leider of 
trainer ook al ontbreekt de echte ervaring in 
het voetbalspelletje, ga als rustend lid weer 
voetballen bij een team ook al heeft je zoon 
van 3 al meer balgevoel dan jij, organiseer 
iets leuks met je buurtvereniging of richt 
een buurtvereniging op als die er nog niet, 
roep je vrienden bij elkaar om toch weer 
een carnavalswagen te gaan bouwen of 
ruim uit jezelf een vuilniszak aan de kant 
van de weg op voordat deze als wild zwijn 
wordt aangezien door onze voorzitter. 

Kortom, kom van die bank af en kom in 
actie om te kijken wat jij kunt betekenen 
om	ons	dorpje	Vessem	leefbaar	en	mooi	te	
houden.

Rudolf
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Nouwens 
bouw & timmerbedrijf bv
Donk 7a
5512 NK  Vessem

Martijn Nouwens 

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

Visits_Nouwens.indd   1 03-02-11   14:34
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Naam:
Geboren op:
Geboorteplaats:
Naam vader (voluit):
Naam moeder (voluit):
Broers en/of zussen:
Wie zijn je beste vrienden e vriendinnen? 
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/speelster 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?
Eet het liefste?
Eet niet graag?

Profieltje van

Jens van de Ven
16-feb-13
Vessem
Erwin van de Ven
Karen van Sambeeck
Oudere zus Pleun
Dex, Willem, Dries, Levi
JO92
Middenveld
Ted en Kevin
We hebben al een keer gewonnen!
Nee
Ajax
Heb ik geen
Mijn groen met blauw australian pakje
Thym

Sint Lambertus
5
Rekenen
Isabel

Dat weet ik niet

Hond
Kipkorn
Wortelstamp

Jens
van de Ven
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Wat zou je ‘t liefst veranderd zien bij de 
voetbalclub?  
Wat is je favoriete muziek?
Wat zijn je hobby’s naast voetbal?  
Wat is je favoriete website?
Leukste tv-programma?
Domste programma?
Waar ga je het liefste op vakantie en 
waarom? 

Hoe lang kijk je TV per dag?
Hoe laat ga je ‘s avond naar bed?
Hoeveel zakgeld krijg je per week?
Wat is je allerliefste wens?
Welk beroep wil je later uitoefenen?
Waaraan heb je een hekel?

Wat is jouw favoriete computer spelletje?
Denk je dat jij, net als jullie pap, ooit Prins 
Carnaval zal worden?
Denk je dat je een betere voetballer dan 
papa wordt?
Wat vind je ervan dat DEES en VV Vessem 
met de jeugdteams samen zijn?

Als je moet kiezen
 : intelligente lockdown of school
 : doelpunt maken of winnen
 : kermis of carnaval
 : binnen of buiten spelen

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

Wat vind je het leukste voetbaltrucje?
Hoe ben je de Corona tijd doorgekomen?
Wat vind je van ’t Loeierke en wat zou er 
beter kunnen? 

Wat wil je verder nog kwijt?

Meer wedstrijden winnen

Run run run
De jeugd
youtube
Lachten om homevideo’s 
Make-up cup
De camping in Limburg, lekker dicht bij het 
zwembad

Ik kijk niet veel tv ik zit veel meer op de tablet
20u
€ 1,50
Ik heb niks te wensen
Dat weet ik niet
Spelling

Pokemon go en Pokemon quest
Nee

Kan papa voetballen?

Fijn, anders waren we maar met vier.

Intelligente lockdown
Winnen
Kermis
Binnen

Vandaag ging ik met Levi rietjes afvuren uit 
een pakje caprisun en toen kwam er een 
piepgeluid

Hakje
Heel goed, veel op het beeldscherm
Meer foto’s 

Niks
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elftal wed.   pnt.   gem. voor    tegen saldo

O12-1 7 15 2.14 46 28 +18

O11-1 7 15 2.14 49 39 +10

O8-1 8 15 1.88 60 47 +13

O15-2 7 12 1.71 26 22 +4

O13-1 9 14 1.56 22 20 +2

O17-1 7 10 1.43 18 20 -2

O10-1 7 10 1.43 33 39 -6

O15-1 7 9 1.29 15 22 -7

O10-2 8 7 0.88 56 72 -16

O9-1 8 6 0.75 44 61 -17

O19-1 7 4 0.57 19 51 -32

O9-2 8 3 0.38 23 72 -49 

O17-2 6 1 0.17 10 44 -34 

    

‘De SUPERCUP’
Jeugd - Clubcompetitie 2021-2022

TUSSENSTAND 
SUPERCUP
 SEIZOEN
2021-2022

SPONSOR:
Super Service

Henst

STAND BIJGEWERKT T/M 13 NOVEMBER
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PRIKBORD

PUBQUIZ IS

UITGESTELD

KANTINE OP DONDERDAG
TOT NADER BERICHT

GESLOTEN
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Oh, ‘t 2e

Loeierke in 

november al uit?

Ja, waar 
die lockdown wel

niet goed 
voor is!





Valencia

‘t Loeierke goes 
around the world!


