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nes·tor (de; m,v; meervoud: nestors) 

1 wijs, ouder iemand

2 de oudste

Van Dale is er vrij duidelijk over, 
de betekenis van nestor. Wij van ’t 
Loeierke moeten het vanaf dit seizoen 
zonder doen. De man gezegend met 
een haardos in 50 tinten grijs en een 
wijze blik in zijn ogen, heeft afscheid 
genomen. Eind november tijdens de 
feestavond van Vrienden van ’t Loeierke 
zullen we op gepaste wijze en te midden 
van ‘zijn’ vrienden afscheid nemen 
van Henri Swaans als hoofdredacteur. 
Mocht u hierbij aanwezig willen zijn 
dan is er het volgende Loeierke nog de 
laatste mogelijkheid een toegangskaart 
veilig te stellen door middel van het 

schrijven van een stukje. Henri heeft in 
zijn tweede ambtstermijn de functie van 
hoofdredacteur vervuld vanaf 2004 en 
in die periode telkens op karakteristieke 
en smeuïge wijze de eerste pagina’s van 
’t Loeierke ingeleid. We kijken met veel 
plezier terug op de vele vergaderavonden 
waarbij het bier tot in de kleine uurtjes 
vloeide en Henri onberekenbaar en met 
verassende zienswijzen uit de hoek kon 
komen. Dat hij na 11 jaar afscheid neemt, 
zou een mogelijke aanwijzing kunnen zijn 
voor zijn mogelijke rol als Prins Carnaval 
in februari 2016.

Toen Sander Cox enkele jaren geleden 
afscheid nam van de redactie van ons 
clubblad diende hij het verzoek in om 
geïnterviewd te worden op zijn kleine 
achterafkamer in een obsceen Tilburgs 
studentenhuis. We hebben van Henri 
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een dergelijk verzoek nog niet ontvangen, 
maar we wachten hier uiteraard met smart 
op. 

Uiteraard blijven we met ’t Loeierke niet 
stil zitten. Whizzkid Ruud van Aaken heeft 
een pool opgezet, waarmee op vvvessem.
nl iedereen wekelijks de uitslag van ons 
eerste kan voorspellen. Voordeel van 
wekelijks deelnemen is dat je wachtwoord 
om in te loggen op vvvessem.nl in je 
geheugen gegrift staat, want deze ga je 
nodig hebben voor de traditionele Loeierke 
EK poule aan het eind van dit seizoen. 

Danny Blind en de spelers van Oranje doen 
hun uiterste best, om het bijna onmogelijke 
waar te maken door kwalificatie voor 
Euro 2016 mis te lopen. Frans van Diessen 
mijmert bij deze gedachte. Voor de Rode 
duivels gaan supporteren lijkt hem een 
goed alternatief. Gelukkig hebben we 
bij VV Vessem, in tegenstelling tot het 
Nederlands elftal wel de beschikking over 
een kundige trainer. Met de toetreding 
van Cees Soetens tot de technische staf is 
het duo Kees & Cees geboren. Een betere 
naam voor een trainersduo is nauwelijks 
denkbaar. Alle ins en outs over deze 
twee heren leest u in het door Thomas en 
Ruud gehouden interview verderop in dit 
Loeierke.

Verder in dit Loeierke komt Johan van 
Riet tot de conclusie dat hij al enige jaren 
meeloopt bij de senioren van VV Vessem 
en hij vindt zichzelf oud worden. Of dit 
klopt laat ik in het midden, versleten is 
hij in ieder geval wel een heel eind. Peña 

gebruikt zijn grote kennis van de vette 
hap om een journalistiek verantwoord 
vergelijkend warenonderzoek over 
hamburgers te starten. Uit betrouwbare 
bron weet ik dat Peña gemiddeld een pot 
Calvé mayonaise per week verbruikt maar 
ondanks dat geen grammetje aankomt. 
Dat is een geruststellende gedachte en we 
zijn zeer benieuwd naar de uitkomst van 
dit wetenschappelijk onderzoek. 

Afgelopen zomerstop heeft ervoor 
gezorgd dat er zoveel mensen in 
aanmerking komen voor punten voor de 
Zwarte Piet van ‘t joar, dat alle punten van 
1 t/m 10 zijn vergeven, een unicum.

Dit en nog veel meer vindt u op de volgende 
pagina’s. Veel leesplezier gewenst met dit 
eerste Loeierke!

Groeten 

Geert
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VAN HET BESTUUR

De eerste aftrap is geweest en we zijn weer 
gestart met het nieuwe voetbalseizoen. 
Na een geweldige afsluiting van het vorig 
voetbaljaar hadden we gehoopt op een 
mooie Kempische indeling voor de selectie 
van het 1e. Helaas heeft de KNVB onze 
voorkeur niet gehonoreerd. Het zal bij de 
KNVB ook niet meevallen om het eenieder 
naar de zin te maken, maar deze indeling 
was voor onze vereniging toch een domper 
na het succes van vorig jaar.

 De KNVB heeft 16 Kempische verenigingen 
voor in de 4e klasse en er is maar plaats 
voor 14 clubs in de 4e klasse H. Helaas voor 
Vessem en Wintelre zijn deze verenigingen 
wederom ingedeeld in de Eindhovense 
klasse 4 G.  Inmiddels hebben we in 4G 
een start gemaakt met de competitie. 
Na een paar leuke wedstrijden in het 
bekertoernooi stond afgelopen zondag 
de wedstrijd Vessem - Unitas op het 
programma. Helaas werd de wedstrijd met 
0-2 verloren.

Verder zal iedereen in de kantine de nieuwe 
bar opgevallen zijn. Het is een mooi stukje 
vakmanschap wat er gebouwd is. In de 
totale make-over van de kantine is dit weer 
een stukje van de puzzel dat klaar is. 

Trots zijn we ook op de nieuwe tenues! 
Tijdens het pinkstertoernooi werden 
de shirts voor het eerst getoond aan de 
Vessemse sporters. Graag wil ik langs 
deze weg alle sponsors  die dit mogelijk 
hebben gemaakt bedanken. Wij als 
voetbalvereniging kunnen niet zonder 
onze sponsoren en we zijn dan ook blij 
met de succesvolle samenwerking die wij 
met onze sponsoren hebben. Dankzij de 
sponsoren staan wij er de komende jaren 
weer gekleurd op!

Groeten en tot ziens op de “Lille”

Hans van der Linden
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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

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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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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Afgelopen Pinkstertoernooi werd Bart 
van der Heijden gehuldigd vanwege zijn 
50-jarig lidmaatschap van onze vereniging. 
Normaalgesproken wordt een 50-jarig lid 
gehuldigd na een wedstrijd van het eerste 
elftal, maar in het geval van Bart vond het 
bestuur het passend om de huldiging tijdens 
het Pinkstertoernooi te laten plaatsvinden. 
Uit de onderstaande (voetbal)levensloop 
van Bart blijkt waarom.

Bart werd in 1964 lid van onze club. In 
de jeugd kende hij meerdere successen 
maar bij de senioren moest hij wachten 
tot zijn allerlaatste seizoen in Vessem 
1; in 1991 werd hij kampioen met het 
vaandelteam. Van 1990 tot 1998 was Bart 
jeugdleider, voornamelijk van het team 
waarin zoon Leon speelde. In 1991 werd de 
jeugdcommissie opgericht en Bart maakt 
daar vanaf het begin deel van uit. 
Van 1991 tot 1993 was Bart leider van 
Vessem 2. 

Het gezin van Bart is zeer actief binnen 
VV Vessem. Zijn vrouw Anjo staat vaak op 
zondag achter de bar in de kantine en hun 

beide zonen zijn actief voetballer. Zoon 
Leon zit sinds 2 jaar ook in het bestuur. 
Zaterdag voormiddag is Bart vaak bij de 
wedstrijden van de F’jes en E’tjes te vinden. 
s’Middags beoefent hij zijn andere hobby, 
wielrennen. 

Vanaf 1992 is Bart belast met de 
organisatie van het Pinkstertoernooi. Bart 
is een gedreven perfectionist en laat alles 
volgens schema verlopen. Hij bereidt zijn 
taken dan ook tot in de puntjes voor en 
zorgt er zelfs voor dat elftallen zich niet 
zomaar afmelden!

Het Pinkstertoernooi is mede dankzij Bart 
al jaren zeer succesvol en een begrip in de 
Kempen! 

De bovengenoemde zaken hebben er 
toe geleid dat Bart tijdens zijn huldiging 
ook de zilveren speld van de KNVB kreeg 
opgespeld. Een waardering voor zijn 
jarenlange inzet voor onze vereniging!

Bart, gefeliciteerd en we hopen je nog lang 
op het sportpark te mogen zien! 

Jubilaris
Bart van der Heijden
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Een pink is een jong rund, dat geen kalf 
meer is. Maar het moet nog wel volwassen 
worden. Pinken zijn nieuwsgierige dieren. 
De uitdrukking ‘er als de pinken bij zijn’ 
betekent dan ook ‘er snel bij zijn’. 

Melkkoeien zijn koeien die melk geven. 
Melk geven kan een koe pas wanneer ze 
ooit gedekt is geweest door een stier óf 
persoon, gedekt worden door een persoon 
wordt ook wel kunstmatige inseminatie 
genoemd. 

De verstandhouding onderling én het 
gedrag dat pinken en melkkoeien uiten 
wanneer ze samen zijn, is iets wat ik graag 
terug zou zien bij de senioren elftallen van 
V.V.Vessem. Waarom? Dat wil ik bij deze 
graag middels één voorbeeld uiteenzetten. 

De uiteindelijke implementatie hiervan laat 
ik over aan ‘onze pinken’... 

Ieder voorjaar wanneer de veestapel van 
boer Harm weer voor het eerst naar buiten 
gaat, bestaat deze voor 95% uit melkkoeien 
én voor 5% uit pinken. De pinken zijn 
nog nooit buiten geweest en staan dus, 
voor hun doen, voor een spannende 
gebeurtenis. Voor de melkkoeien is het 
een jaarlijks terugkerende gebeurtenis, 
dus gesneden koek. 

De staldeuren gaan open en de kudde rent 
over het koeipad richting de wei. In de 
wei aangekomen denderen de pinken in 
het rond. Van links…. naar recht…… en 
hier..…. en daar….. De pinken kennen d’n 
draad (met stroom) nog niet en de eerste 

Pinken 
&

melkkoeien



‘ t  Loeierke

15

schrikt ervan terug… Maar de tweede 
vliegt door de draad! Als er één koe door 
de draad is, volgt heel de kudde! 

De pinken zorgen voor nieuw elan in de 
kudde. Pinken brengen de melkkoeien iets 
nieuws, zoeken de grenzen op én gaan 
daar overheen. Vergelijk de pinken met de 
jeugd die vanuit onze jongveestal (jeugd 
V.V.Vessem) overkomen naar de senioren. 
Ik denk dat ik namens al degene spreek die 
al enkele seizoenen meedraaien in één van 
de senioren elftallen. 

Jullie pinken uit de jeugd zijn van een 
jongere generatie, hebben een andere 
opvoeding genoten én maken pret waar 

wij als senioren/melkkoeien alleen van 
kunnen dromen. Wij melkkoeien zouden 
het zeer op prijs stellen als jullie jeugdige 
ons mee door d’n draaid zouden nemen. 
Thuis worden we kort gehouden en we 
zitten in de dagelijkse sleur. Jonge pinken 
bij de senioren; neem ons mee naar het 
onbekende! 

Als je een beetje wilt chillen is dat geen 
probleem, want ik heb drank én drugs.

Verras me! 

Schijnheilige Johan
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FysioVessem 
Fysiotherapie, Manueel Therapie, Dry Needling, 

Medical Taping en Fysiofitness 
Bertine Peters, Elle Bartels en Marieke Roest 

Hemelrijk 1 

0497-591145 

www.fysiovessem.nl 

info@fysiovessem.nl 

 

 

 

 

 

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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De hamstrings bestaan uit 3 spieren 
die zich aan de achterzijde van het 
bovenbeen bevinden. Ze ontspringen aan 
de zitbeenknobbel en hechten aan in de 
knieholte. Ze zorgen voor het buigen van 
de knie en het strekken van de heup. Vaak 
is één van de spieren aangedaan.

Het ontstaan van hamstringsklachten

Hamstringsklachten ontstaan vaak acuut 
tijdens het sporten, bij een plotselinge 
toename van kracht of snelheid. Dan kan 
de spier in- of afscheuren. Ook kunnen de 
klachten geleidelijk aan ontstaan. Dan is er 
sprake van langdurige belasting wat kan 
leiden tot overbelasting. Hierdoor kunnen 
er kleine scheurtjes in de spier ontstaan. 
Vaak ontstaat dit wanneer de opbouw in 
de training te snel gaat en/of wanneer er 
geen goede warming-up gedaan wordt. 

Acute en geleidelijk aan ontstane 
hamstringsklachten

Bij acute klachten is er sprake van een 
continue aanwezige pijn. Ook kun je een 
verdikking in de spier voelen of er kan er 
een blauwe plek ontstaan. 
Bij geleidelijk ontstane klachten voel 
je zeurende pijn onder de bil en aan de 
achterzijde van het bovenbeen bij het 

buigen van de knie, tijdens of na het 
sporten. Rekken van de spier is in beide 
gevallen pijnlijk. 

Bij acute klachten duurt het herstel 
ongeveer 6-8 weken. Bij een lichte 
verrekking kan dit korter zijn. Na een 
periode van rust kan de spier weer rustig 
opgetraind worden. 

Bij geleidelijk ontstane klachten is 
excentrische krachttraining de beste 
behandeling. Dat zijn oefeningen waarbij 
de spier verlengt in plaats van verkort.

Ook dient er gekeken te worden of de knie, 
de heup, het bekken en de lage rug goed 
functioneren. Een verminderd functioneren 
zou mede een oorzaak kunnen zijn voor 
het ontstaan van de klachten. De oorzaak 
dient dan weggenomen te worden om de 
spier te laten herstellen. 

Onlangs is er een onderzoek gedaan naar 
een krachtsoefening die hamstringklachten 
kan voorkomen en deze bleek effectief. 
Hiervoor ga je op je knieën zitten met 
je lijf rechtop. Iemand houdt je voeten 
via je enkels op de grond gefixeerd en 
je probeert jezelf (terwijl je je lichaam 
gestrekt houd) zo langzaam mogelijk naar 
voren te laten vallen. 

Een veel voorkomende voetbalblessure: 
hamstringsklachten
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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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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

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

harrie soetens
KWALITEIT IN STUCWERK

KUILENHURK 27B 5512 CA  VESSEM
TELEFOON 0497-591834
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Het mooie van voetbal is dat je in 
competitie verband kunt sporten met je 
teamgenoten. De helft van de wedstrijden 
speel je thuis in je eigen dorp en de 
andere helft speel je uit in het dorp van 
de tegenstander. Hiervan is het leuke dat 
je ook nog eens in andere dorpen op het 
sportveld komt. De ene accommodatie 
is wat mooier dan de andere, maar over 
het algemeen hebben ze allemaal wel 
een snackkaart. En dit vind ik nou zo 
aantrekkelijk aan het voetbal. Overal is de 
hoeveelheid aan snacks anders. Nergens is 
het hetzelfde. Als ik in de douche sta na de 
wedstrijd denk ik al aan die ene hamburger 
die over een klein half uurtje via mijn mond 
in mijn maag verdwijnt.  

Zo hebben ze in de kantine in Vessem 
ook een goede kaart.  Op de Lille hebben 
ze zelfs iets wat er in de meeste kantines 
ontbreekt: de MEXICANO.  Deze wordt 
door vele mensen toch wel beschouwd als 

de lekkerste snack die uit de frietpan kan 
komen.  En de gehaktstaaf is natuurlijk 
ook erg lekker. Samen met de tosti vlam 
en de bamipuck zijn dit volgens mij de 
meest verkochte snacks in onze kantine. 
Wat hieraan opvalt is dat het alle vier 
redelijk pittige snacks zijn. Wat er naar 
mijn mening echter nog ontbreekt is een 
andere redelijk pittige snack. Een variant 
op de kroket, alleen dan met een andere 
inhoud. De goulash kroket.  Als deze nog 
eens in de kantine mocht arriveren dan kan 
onze kantine echt niet meer kapot. Dan is 
het bijna een paradijs. Een lekker potje bier 
en lekkere snacks waaruit je bijna niet kunt 
kiezen. Daar kunnen vele verenigingen nog 
een puntje aan zuigen. 

Er zijn verenigingen die er natuurlijk nog een 
stukje bovenuit steken. Maar dit zijn dan 
ook bijna veredelde friettenten. Dit vind ik 
zelf een beetje overdreven en is ook niet 
perse nodig. Alhoewel het natuurlijk wel 

De fijnproever
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lekker is. De snacks die over het algemeen 
in elke kantine wel terugkomen zijn de 
frikadellen, kroketten en hamburgers. En 
over de die laatste snack bestaat de laatste 
jaren nogal wat discussie. In Vessem 
zouden ze de meest vieze hamburgers uit 
de regio hebben. Volgens andere personen 
zijn het de lekkerste hamburgers uit de 
regio. Een tweetal jaar geleden hadden 
ze daarom ook een test gedaan om een 
nieuwe hamburger te introduceren. Er 
werden 5 types hamburgers rond gedeeld 
en hieruit zou dan de winnaar uit de bus 
komen. De huidige hamburger kwam toch 
weer als winnaar uit de bus. Vele  mensen 
keken hier opmerkelijk van op. Want dat 
was toch zeker niet de lekkerste? Maar 
toch vielen er de meeste keuzes op. Dus 
dan zal het toch wel niet zo’n verkeerde 
hamburger zijn. 

Maar ik heb voor mezelf besloten om nog 
een keer op onderzoek uit te gaan. Bij 
iedere uitwedstrijd zal ik een hamburger 
bestellen en deze zal ik voor mezelf een 
cijfer geven. En dan volgt er op het einde 
van het jaar een uitslag en deze weet ik 
jullie dan wel te melden. 

Nu is het nog  te hopen dat ik dit volgend 
seizoen ook met de goulash kroket en 
de mexicano kan doen. Wilfred Genee 
probeert de laatste jaren de balletjes breed 
en de een-tweetjes overal in de kantine te 
krijgen en dit zal  ik gaan proberen met 
de goulash kroket en de mexicano. Met 
de mexicano is het twee jaar geleden al 
gelukt. Nu maar hopen dat het met de 
goulash kroket ook lukt. 

Peña.



‘ t  Loeierke

22

 



‘ t  Loeierke

23

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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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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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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De Zwarte Piet
van ut joar

10 punten – Kees Henst
Er wordt de laatste tijd veel ingebroken in Vessem dus wordt er sterk aangeraden om 
extra maatregelen te treffen. Deur goed op slot, gordijnen dicht, controleer of er stokjes 
staan tegen je auto en ga zo maar door. Mocht je het echt niet vertrouwen dan kun je 
ook je eigen huis gaan bewaken door voor de deur te gaan liggen. Doe dit alleen niet in 
combinatie met teveel drank op want dan stappen de inbrekers gewoon over je heen om 
rustig op het gemak in het huis wat spullen weg te halen.

9 Punten – Jelle Liebregts
Het schooljaar moest nog beginnen maar Jelle had het al helemaal gehad met de school. 
Hij had daarom na het stappen heel zijn school afgezeken. Nou ja, zijn schoolboeken dan.

8 punten – Henri Swaans
Gelezen op een kaart van Reggefiber “De eerste stap om uw woning aan te sluiten op 
het glasvezelnetwerk is een tuinboring, daar blijft een klein stukje kabel boven de grond 
uitsteken. Zo vindt de monteur, die de glasvezelkabel op een later moment uw woning 
binnen brengt, deze gemakkelijk terug.” 

Of Henri daar niet op kon wachten of hij het niet gelezen had weten we niet. Wat we wel 
weten is dat Henri, met veel gevloek op die mannen die hun werk maar half deden, de 
kabel zelf de dag erop naar binnen heeft gelegd.

7 punten – Piet van Rooij
Piet komt al jaren lang als laatste aan op het voetbalveld bij een wedstrijd van ’t vierde 
(voorheen vijfde en zesde), meestal nadat de wedstrijd is begonnen. Dit seizoen liet Piet 
zijn dat het ook anders kan en was zelfs als eerste op het sportpark van De Bocht ’80, 
zelfs nog voor de tegenstander. Helaas voor Piet bleek de wedstrijd al een tijdje afgelast 
te zijn.
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6 punten – Dirk Jacobs
Arie Schriders had Dirk op zaterdagochtend gesmst dat voor de clash tegen De Bocht ’80 
er nog geen scheidsrechter beschikbaar was, of Dirk dit intern in het team wilde regelen. 
Om 04:08 uur besloot Dirk hierop in beschonken toe te zeggen. Resultaat op zondag, om 
9:30 uur geen Dirk EN geen scheidsrechter.

5 punten – Willem van de Vondervoort
Tijdens het feest met pinkstertoernooi had Rein voor de 2e keer zijn telefoon op de grond 
laten vallen maar had niets in de gaten. Nadat zijn telefoon bij vrijwel elke bezoeker in 
de tent rond was gegaan kreeg Willem Vondervoort deze in handen en om verdere 
gewonden te voorkomen besloot hij de beurs maar aan de DJ te geven. Nadat Rein 10 
minuten later zijn telefoon nog niet had wist Adrie met een lach te vertellen dat de DJ 
deze had. Even later kwam Rein woedend terug van de DJ, het was zijn telefoon niet en 
Adrie was zijn leven niet meer veilig. Een tijd later kwam wilde Willem op zijn telefoon 
kijken maar hij pakte een andere telefoon uit zijn broekzak. Gelukkig had de eerlijke 
vinder van zijn telefoon deze eerder al netjes bij de DJ gebracht.

4 punten – Ron Huijbers
Als afsluiter van het voetbalseizoen mochten de mannen van Vessem 2 op de BBQ bij 
Johan van Riet, toen nog woonachtig op de Maaskant. Nadat enkele teamgenoten Ron al 
op verschillende plaatsen in Vessem de verkeerde kant in fietsend tegen waren gekomen 
fietste hij langs Teun Vugts af richting Beers. Gelukkig hielp Teun hem van gedachten af 
om naar ’t Maaskantje te fietsen en nam hem mee naar de Maaskant in Vessem. 

5  punten – Kees Mollen
Kees heeft het er niet zo op dat zijn 
selectiespelers nu al carnaval voor het voetbal 
laten gaan en besloot Erik van Riet te overtuigen 
met toezegging van de voorzitter van de v.v. 
(Hans van der Linden) en bijna voorzitter van 
de C.V. (Ruud van Aaken) dat Erik niet bij de 
jaarmarkt hoefde te helpen maar gewoon kon 
gaan voetballen. Zowel Hans als Ruud wisten 
echter van niks.
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3 punten – Rein van Rooij
Traint al jaren voor het hogere doel en dit jaar is het dan zover. Omdat hij naar Mali 
uitgezonden wordt voetbalt hij een half jaar niet mee om zo te voorkomen dat hij 
geblesseerd raakt en daarmee de wereldvrede in gevaar brengt. Helaas houdt hij er geen 
rekening mee dat met bier op in Oostenrijk over een hek heen springen waar de grond 
erachter een paar meter dieper ligt, nog gevaarlijker is.

2 (doel)punten – Chris van Spreuwel
Chris scoort wat af in het weekend maar heeft hier op zondag ochtend op het voetbalveld 
wat meer moeite mee. De eerste wedstrijd van het seizoen was het echter raak, na een 
goeie 12.637 minuten gespeeld te hebben als voorhoedespeler heeft hij eindelijk weer 
eens een doelpunt gemaakt. 

1 punt – Ruud Verbaant
Verbaant had zich donderdag al voor de 2e helft afgemeld vanwege een verjaardag. De 
eerste helft zou hij nog wel meedoen. Nadat hij de avond ervoor met de vrienden bier 
gedronken had was zijn verzoek op zondagochtend aan de coach of hij de eerste helft 
reserve mocht.
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De zoute stengel
van ut joar

Met 15 punten liet Rob Couwenberg de concurrentie ver achter zich. Dirk Jacobs, Rob de 
Koning, Geert van Aaken en Johan Schoofs lagen op de loer met 10 punten.

Helaas kon de winnaar niet bij de prijsuitreiking zijn en moesten we hem opzoeken in het 
ziekenhuis. Rob mag zich tot het pinkstertoernooi van 2016 zichzelf de zoute stengel van 
ut joar noemen. 
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Kees en Cees 
genieten van de beleving 

van die jonge mannen

Hij is inmiddels aan zijn 3e seizoen 
begonnen als hoofdtrainer van v.v. Vessem 
1. Na een eerste jaar waarin ze, toch wat 
onverwacht, lang mee deden om de titel 
en een tweede jaar waarin ze de eerste 
seizoenshelft ook wat onverwacht achter 
bleven op de top lukte het Kees met zijn 
team uiteindelijk toch om in zijn 3e jaar 
in de 4e klasse aan te mogen treden. Na 
enkele jaren bij de, iets wat eigenwijze 
maar vooral oudere, blauwwitten een 
al draaiend team draaiend te hebben 
gehouden was het voor hem een 
verademing om in Vessem een team in 

opbouw te mogen gaan trainen. Met Riny 
trouw aan zijn zijde kon Kees het erg jonge 
team met zijn voetbalverhaal kneden tot 
een goed voetballend team vol passie. 

Voor Riny was het niet meer mogelijk om 
net zoveel tijd in het eerste te steken zoals 
hij afgelopen jaren trouw gedaan had en 
deed dus een stapje terug. Daarom moest 
Kees op zoek naar een nieuwe assistent. 
Cees Soetens werd in de jaren ervoor al 
eens benaderd voor wat tips maar dat 
het bij Cees begon te kriebelen om weer 
aan de slag te gaan met de selectie kon 
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hij zeker niet zeggen. Nadat zijn eerste 
kleinkind geboren was had hij voor zichzelf 
besloten dat het genoeg was geweest 
en hij geen uitgebreide functie binnen de 
voetbalclub meer wilde bekleden. Toen 
hij dit jaar van vakantie terug kwam en 
hoorde dat Kees nog altijd op zoek was 
een assistent kon Cees het niet over zijn 
hart verkrijgen om hem te laten stikken. 
Cees voldeed overigens geheel aan de 
functieomschrijvingen van assistent, zo 
was het van belang dat er iemand langs 
Kees kwam te staan die niet ook steeds 
hoog in het punten klassement van het 
Loeierke zou eindigen. “Iemand die dus 
nooit iets vreemds doet” zoals Cees het zelf 
met een lach verwoord. Hij had naar eigen 
zeggen zelfs nog nooit punten gepakt in 
het Loeierke! Ondanks dat hoge bomen 
veel wind vangen hoopt hij dat daar dit jaar 

ook geen verandering in komt want zo zeg 
t hij “Wat ik allemaal uithaal hoeft ons Lies 
niet terug te lezen in het Loeierke”.

Kees en Cees gaan het dus dit jaar samen 
maken in de 4e klasse. Een klasse waar 
ze beide van vinden dat deze selectie 
van Vessem daarin thuis hoort gezien het 
spel. Liever hadden ze gezien dat ze in de 
Kempen klasse ingedeeld waren omdat 
daar het voetbal wel fysieker is maar ook 
net een klein niveautje lager dan in de 
Eindhovense klasse. In de Kempenklasse 
hadden we zeker bovenin mee kunnen 
doen aldus Kees, in de klasse waar ze nu 
in zitten wordt dat moeilijker maar toch 
wordt een plaats bij de top 4 door hem 
zeker niet uitgesloten. Van de andere 
kant vindt Cees het voor de jonge groep 
wel leerzaam om nu tegen tegenstanders 



‘ t  Loeierke

32

met wat extra kwaliteit te spelen. Toch 
was tijdens de eerste competitiewedstrijd 
tegen Unitas ’59 even schrikken, met 
name de eerste helft waarin Vessem 
niks te zeggen had. Maar ook dit zijn 
leermomenten en je speelt toch tegen 
waarschijnlijk één van de titelkandidaten 
in de 4e klasse. Je zag dat we de tweede 
helft wel wat beter stonden en we zelfs 
nog kansen kregen, vond Kees. Zo zullen 
we dit seizoen voldoende kansen krijgen. 
Dat niet alleen de spelers veel leren maar 
ook de trainer geeft Kees onmiddellijk toe. 
“Het eerste jaar in de nacompetitie heb ik 
fouten gemaakt door bijvoorbeeld maar 
een beperkt aantal spelers te laten spelen. 
Dit ging ten koste van het groepsgevoel 
en dus uiteindelijk ook van de prestaties. 
Afgelopen seizoen zijn we de nacompetitie 
met 18 man ingegaan. We hebben het 

meer als een team opgepakt en iedereen 
heeft zijn aandeel kunnen leveren, dit 
resulteerde uiteindelijk ook in promotie.” 
Op de vraag of hij het mislopen van het 
kampioenschap afgelopen jaar ook als een 
eigen falen ziet is Kees duidelijk. “Ik vind 
het niet dat het mijn fout is. We hebben 
het in de beginfase van het seizoen laten 
liggen. Elke week waren er spelers op 
vakantie, was er ergens een kermis of een 
ander feest waardoor er veel wisselingen 
plaatsvonden. Het blijft een jonge groep en 
daar hoort dat ook een beetje bij. Toen we 
later in het seizoen begonnen te draaien 
was de achterstand al te groot geworden.”

Cees verwacht niet dat hij deze taak als 
assistent coach jaren zal blijven doen. Hij 
is in het verleden meerdere malen bij de 
selectie betrokken geweest maar heeft dit 
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nooit teveel jaren achter elkaar gedaan. 
Als coach van het eerste moet je ook elke 
week weer mensen teleurstellen. Als dit 
jaar in jaar uit hetzelfde blijft gaan is er 
uiteindelijk toch kans dat mensen je anders 
gaan zien of zelfs tegen je keren. Dat is het 
niet waard, ik wil toch met iedereen gezellig 
in de kantine terug kunnen kijken op mooie 
tijden. Met het woord kantine veert Kees 
ook meteen weer wat op, dat is toch ook 
een belangrijk deel van het voetballen. 
Zowel Kees als Cees zijn vaste bezoekers 
van de kantine op donderdagavond. 
Volgens Cees is hij toch net wat fanatieker 
in de kantine dan Kees maar die is dan weer 
wat beter in de punten van het Loeierke. 
“Tja, als sportman wil je toch uiteindelijk 
alles winnen” geeft Kees als reden van 
de vele punten op.” De gekregen punten 
hebben ook wel wat verband met de 
trainersloopbaan van Kees, zo is hij 
trainer van clubs die steeds dichter bij huis 
gevestigd zijn zodat het fietsen ook veiliger 
wordt. Maar, zo vult hij zichzelf aan, sinds 
dat Arie heeft gezorgd dat de randen van 
het fietspad zijn verbeterd gaat het mij ook 
een stuk beter af.

Ondanks dat Cees nog niet meteen stond 
te springen voor deze functie heeft hij er 
zeker geen spijt van. “Als je ergens spijt 
van gaat krijgen had je er niet aan moeten 
beginnen”, zegt hij wijs, “maar als je bij dit 
team de kleedkamers binnenkomt en je 
ziet hoe die mannen ermee bezig zijn dan 
wordt je vanzelf ook enthousiast”. Cees 
kan het weten want heeft zelf verschillende 
lichtingen in Vessem onder zijn hoede 
gehad. Hij heeft jaren een geweldig goed 
team gehad maar van de instelling van 
die jonge mannen van nu daar hadden ze 

nog veel van kunnen leren. Dat hij met dit 
goede team het tweede van een paar jaar 
geleden bedoeld ontkent hij stellig, daar 
ontbrak meer aan dan alleen de instelling 
zo kunnen we opmaken uit zijn lach. Al 
heeft hij het tegeltje van zijn afscheid nog 
goed bewaard, denkt hij. 

Op de vraag of je de passie waarmee 
steeds weer het Loeierke wordt gemaakt 
ook verwacht terug te zien bij de selectie 
reageert Cees dat je dit natuurlijk door 
heel de vereniging wilt zien. Voor een 
groot gedeelte ziet hij dat ook overal in 
terugkomen bij v.v. Vessem, van de vele 
vrijwilligers tot de grote groep supporters 
die elke week weer aan de kant van 
de lijn staan. Dat aantal supporters is 
zeker vergeleken met veel andere clubs 
erg groot en trouw. Ook het tweede is 
erg betrokken en je merkt dat het één 
selectie is vinden beide heren. Hierdoor 
is ook de stap van het tweede naar het 
eerste makkelijker overbrugbaar. Na zijn 
2 doelpunten in de eerste 2 wedstrijden is 
ook Chris van Spreuwel al voorbij gekomen 
in de besprekingen van de technische 
staf maar helaas zorgt de studie van 
Chris er voorlopig nog voor dat hij veel 
trainingen mist en dus niet in aanmerking 
komt voor een basisplaats. Over Rob de 
Koning zijn ze beide ook zeer te spreken, 
“Terecht dat hij aanvoerder is vindt Kees, 
gezien zijn takenpakket die hij opgelegd 
heeft gekregen past dat goed bij hem.” 
Cees vult hem aan dat hij Peña de meest 
positieve “oudere” vindt in de selectie en 
waardeert het dat hij in de selectie is blijven 
voetballen om zo de jeugd op sleeptouw 
te nemen. Ook heeft Cees nog wel eens 
nagedacht over Joris van Dijk in het eerste 
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als Ausputzer. “Enkele jaren terug heb ik 
tegen BES nog samen met Joris gespeeld, 
was een geweldige ervaring! Toch mist hij 
tegenwoordig wel iets om in het eerste 
mee over te kunnen denk ik.” 

Nee, in de lagere elftallen gaan Kees en 
Cees niet meer zoeken maar de jeugd 
sluiten ze zeker niet uit. Regelmatig zijn 
ze te vinden op het sportpark om te 
kijken wat de toekomst ons mogelijk gaat 
brengen. “In principe hebben we meer dan 
voldoende man in de selectie, ik denk dat 
zeker de helft van de selectie goed met het 
eerste mee over kan” zegt Cees. “Maar als 
er iemand in de jeugd uitspringt, dan zullen 
we het zeker niet laten om die speler een 
keer mee te nemen” vult Kees hem aan.

Over zijn eigen verdere carrière is Kees niet 
zo uitgesproken. Hij is niet van mening dat 
de ‘Arsène Wenger’ methode werkt. Na 
een paar jaar is het van beide kanten op. 
Of dit na 3 jaar of na 5 jaar is kan hij nog 
niet zeggen. “Zowel ik als de spelers zullen 
moeten blijven bekijken of de klik er nog is 
en of we nog vooruit blijven gaan. Op dit 
moment is deze klik zeker aanwezig wat 
mij betreft.”

Kees en Cees zitten in ieders geval nog vol 
strijd. Zowel voor het voetballen in de 4e 
klasse als om de punten van het Loeierke.

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

Nu hair-extensions
en 

bruids- & 
dagmake-up!

Geopend van dinsdag t/m zaterdag tot 17.30 uur
Op woensdagavond tot 20.00 uur
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Loeierke v.v. Vessem 1 competitie POOL

De kans is groot dat Nederland niet naar Frankrijk gaat en we dus misschien wel geen 
Loeierke EK-Poule 2016 krijgen. Aangezien hier toch altijd naar werd uitgekeken hebben 
we dit seizoen iets nieuws, de Loeierke v.v. Vessem 1 competitie POOL.

Het idee is het zelfde maar dan dichter bij huis. Voorspel de rust en eindstand van alle 
competitiewedstrijden van v.v. Vessem 1. Dit kan nu al voor het hele jaar maar elke 
wedstrijd kun je wijzigen tot het moment dat de wedstrijd begint.

De puntentelling staat beschreven op de site maar je krijgt voor zowel bij de rust als 
eindstand punten als je de winnaar, verliezer of het gelijkspel correct hebt als je het 
aantal doelpunten per team goed hebt en het is helemaal bonus als je de volledige uitslag 
goed hebt. 

Voor zowel een correcte ruststand als eindstand kun je 20 punten krijgen. Aan het eind 
van het jaar zullen we zien wie de meeste kennis heeft over de kansen van ons eerste in 
de 4e klasse.

Om nog even in te komen zijn de eerste 3 competitiewedstrijden nog ‘vriendschappelijk’. 
Vanaf de wedstrijd Acht 1 – Vessem 1 op 27 september 2015 wordt de stand gereset en 
gaan we pas echt beginnen maar je kunt je het hele jaar nog blijven aanmelden. 

Deze eerste jaargang houden we het nog zonder inleg en is de hoofdprijs dus niets 
anders dan heel veel eer. Maar zeg nu eerlijk, wat is er mooier dan dat? Ga dus snel naar 
vvvessem.nl, log in op de site en meld je aan onder het kopje ‘Pool’. Je gebruikersnaam is 
je volledige naam (incl. spaties) en je wachtwoord is hetzelfde als bij de WK-Poule, ben je 
deze vergeten dan kun je even appen  (06-54983568) of mailen (raaken@live.nl).

Veel succes met de voorspellingen!
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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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AUTOBEDRIJF VAN DOORMAAL
ALLES VOOR U EN UW AUTO ONDER ÉÉN DAK!

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

• Werkplaats
• Tankstation

• APK keuringen
• Quick-bandenservice
• Wasserette
• Transport

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

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

w w w . V A N D O O R M A A L . c O M
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Jaren geleden tijdens mijn opleiding 
bedrijfskunde kregen we alles te 
weten over bedrijfsmodellen om de  
bedrijfsprocessen te verbeteren. Dat 
kon al een eenvoudig model zijn zoals 5s, 
wat niks anders betekend dan je rotzooi 
opruimen zodat je meer overzicht hebt in 
je werk hebt. Een wat ingewikkelder model 
was Lean Manufacturing, doel hiervan was 
dat er beter gefocust werd op wat echt 
belangrijk is voor de klant en het bedrijf 
en waarbij andere verspillingen zoveel 
mogelijk geëlimineerd werden.

Voor de voetbalclub is 5s niet zo van 
toepassing, want onder het toeziend oog 
van Ad Nouwens gaan we na de trainingen 
altijd al keurig met de trekker door de 
kleedkamers. Daarnaast wordt het terrein 
ook altijd weer netjes onderhouden door 
Jan de terreinman en de kluscommissie. 
Om het principe van Lean op onze 
voetbalclub toe te passen gaat een beetje 
ver, al is er afgelopen zomer toch al een 
stap gemaakt. Bij de voetbalclub ligt de 
focus op het gezamenlijk met plezier 

spelen van een potje voetbal. Dit zou 
volgens de geleerden ook kunnen met 
een Japanse mix in de kantine in plaats 
van de duurdere tijgernootjes. Buiten het 
implementeren van dergelijke modellen 
was er echter altijd één onderdeel 
nog belangrijker. Je kon de mooiste 
oplossingen of verbeteringen bedenken 
maar altijd werd één ding overschat: 
veranderen gaat bij mensen niet vanzelf! 
Dat was ook te merken bij het ontbreken 
van de tijgernootjes na de eerste training. 
Iedereen keek wat onwennig naar de 
goedkopere Japanse mix en vroeg zich af 
waar ze dit aan verdiend hadden. Pas toen 
menig kantinebezoeker op vrijdagochtend 
minder last had van buikkrampen en 
lange wc bezoeken konden de meeste 
v.v. Vessemnaren de ingreep van de 
kantinecommissie toch waarderen. 

Het bestuur was deze zomer echter 
niet alleen druk bezig geweest met het 
verwijderen van tijgernootjes uit de 
kantine, nee het assortiment werd ook 
weer wat aangevuld. De zeer gewilde Ice 

Change management, op z’n Vessems
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Tea Green is nu ook aanwezig, en als klap 
op de vuurpijl staat deze in de koeling van 
een spiksplinternieuw stijlvolle bar. Uit de 
eerste reacties bleek dat de oude kantine 
een groot gemis was: “Daar was toch niks 
mis mee”, “Waar moet ik nu mijn dienblad 
neerzetten, da gaat toch niet zo” en “In 
welk hoekje kan ik nu op dinsdagochtend 
met carnaval gaan zitten” waren enkele 
van de geluiden die rond gingen.

Men vroeg zich ook hardop af of de 
besparing op de tijger nootjes niet beter 
in een nieuwe vloer of plafond gestopt 
kon worden in plaats van het aanschaffen 
van een nieuwe bar. Toch blijken er binnen 
v.v. Vessem meer mensen te zitten die 
vroeger wat geleerd hadden over change 
management. Zo is de eeuwenoude tekst 
van V.V. VESSEM boven de bar gebleven 
zodat het toch nog wat vertrouwd bleef en 
wordt de rest van het meubilair stapsgewijs 
vervangen zodat het niet allemaal in één 
keer teveel is. Wat ik persoonlijk wel kan 
waarderen is dat iedereen er nu al wat op 
voorbereid wordt dat we binnenkort ook 
kunnen kiezen Hertog Jan in de kantine. 

Naast het Dommelsch logo prijkt namelijk 
ook het Hertog Jan logo al op de tapkraan. 
We zijn nu inmiddels al weer met de 
competitie begonnen en hebben er al 
verschillende trainingen met aansluitende 
donderdagavonden in de kantine op zitten. 

De rust lijkt weer een beetje teruggekeerd 
bij de Vessemse medemens. De geluiden 
zijn ook weer wat positiever geworden: 
“De bar ziet er eigenlijk toch wel mooi 
uit”, “Het wordt tijd voor de nieuwe, 
bijpassende barkrukken” en het dienblad 
wordt ondanks het gebrek aan ruimte toch 
al weer regelmatig goed gevuld, voorlopig 
alleen nog even met Dommelsch in plaats 
van Hertog Jan.

Vessemnaren kunnen dan misschien 
wel stug zijn en houden niet van grote 
veranderingen. Toch blijkt het altijd weer 
goed te komen…. zolang Carien op 
donderdag maar gewoon achter de bar 
blijft staan!

Rudolf
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Haha. Op het moment dat ik de 
bovenstaande titel aan het typen was 
schoot ik in de lach en kwamen ineens al 
mijn creatieve ideeën naar boven drijven. 
‘Op z’n Frans’. Een beetje gevoelig met 
het vooruitzicht op de zomer van volgend 
jaar in Frankrijk. Ik kan wel zeggen dat 
ik de leeuw de afgelopen weken in z’n 
hempie heb laten staan. Man, man, 
man. Het leek net een uitgehongerde 
leeuwenkolonie die er vanuit ging dat er 
toch geen eten te vinden was. Om er nog 
maar een woordgrap tegen aan te gooien: 
het Nederlands elftal en Danny Blind zijn 
misschien wel voor de leeuwen gegooid 
na de tegenvallende resultaten gedurende 
tijdperk Hiddink, maar een excuus is het 
niet. Heel veel slechter kon het toch ook 
niet gaan? Althans, dat leek me.

Tot dat ik in een tijdsbestek van drie 
minuten Robben geblesseerd het veld zag 
verlaten en vervolgens onze vriend Martins 
Indi met rood zag vertrekken. Hij heeft er 
in ieder geval nog iets aan over gehouden. 
Naast zijn warme douche kon hij ook nog 
eens genieten van het record ‘meeste 
directe rode kaarten bij het Nederlands 
elftal’. Gefeliciteerd!

Verliezen van IJsland en Turkije, 
respectievelijk nummer 23 en 46 op de 

wereldranglijst. Ik moet zeggen dat ik er 
van te voren nog best veel vertrouwen 
in had. Een “fitte” Robben, een nieuwe 
trainer op de bank met een vers strijdplan 
en Depay in topvorm die twee keer tegen 
Club Brugge scoorde namens Manchester 
United. Mijn excuses. Memphis moet ik 
zeggen. Gelukkig ben ik niet de enige. Ik 
heb Frank Snoeks zich namelijk ook een 
keer of tien horen verbeteren tijdens de 
wedstrijd. 

Een risico van professioneel voetballer of 
trainer zijn is de mening van het Hollandse 
volk. Het is net een soort spel. We zijn we 
hier in Nederland altijd goed met mensen 
de schuld ergens van geven. Laten we het 
Nederlands elftal dan ook maar eens onder 
de loep nemen. Optie 1: Guus 
Hiddink? Tja, het was niet best. Maar hij 
speelde in ieder geval nog gelijk tegen 
Turkije! Optie 2: Bert van Oostveen? 
Hmm, valt wel iets voor te zeggen. 
Ronald Koeman laten lopen, Guus 
Hiddink aanstellen/ontslaan, Danny Blind 
als opvolger. Het zijn vooralsnog niet 
zijn meest briljante keuzes geweest van 
ons KNVB directeurtje. Optie 3: Danny 
Blind? Opgeteld. Twee wedstrijden, 
vier doelpunten tegen, nul doelpunten 
voor. Zelfs in de Trompettercup zou het 
Nederlands elftal nog onderin staan, onder 

Op z’n Frans
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het motto van ‘Scoren is winnen!’. Optie 
4: de spelers zelf? Sneijder en van Persie 
haalden hun oude niveau niet, Narsingh is 
veel te voorspelbaar en van der Wiel gaat 
twee wedstrijden op rij de fout in. 

Stel dat we het uiteindelijk niet halen, waar 
het nu wel op begint te lijken, dan zijn er in 
ieder geval nog genoeg mensen waar we 
het op kunnen verhalen. Vier opties. Toch 
wil ik daar nog wel een vijfde en zesde 
optie aan toevoegen. We kunnen het ook 
anders beredeneren. Het is allemaal de 
schuld van Louis van Gaal, die ons allemaal 
op het verkeerde been zette vorige zomer 
met die absurde derde 

plaats van ‘m. Of is het gewoon de schuld 
van Janmaat, met die rare terugkopbal 
tegen Tsjechië. Er valt allemaal wel wat 
voor te zeggen. Misschien is het achteraf 
wel het geheel. Te veel spelers, trainers en 
beleidsbepalers die verzaken.  

Nu, the day after, heb ik mezelf er wel bij 
neergelegd. Een rustige zomer van 2016, 
geen supporters met Oranje shirts, geen 
gezelligheid in cafés, minder televisie, 
betere resultaten op school. Het is best 
confronterend als ik op Google eens zoek 
wanneer het laatste EK plaatsvond zonder 
Nederland. Dat was in 1984. Nederland 
miste het EK toen door een dubieuze 12-0 
overwinning van Spanje op Malta. Dat 
soort uitslagen gaan tegenwoordig direct 
de boeken in als matchfixing. In oktober 
wordt alles duidelijk. Ik denk nu gewoon 
bij mezelf, we zien wel. Het kan alleen 
maar meevallen. En anders? Even goede 
vrienden. Dan ga ik gewoon naar België. In 
Lommel staat er bij de kerk altijd een groot 
scherm en ik heb nog ergens een Jupiler 
shirt liggen. Mooi alternatief!

Groeten,

Frans
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René Willems
Predikant 8

Electrotechniek 5512 BW Vessem

Tel. 06-12648872

   Electrotechnische installaties, 

   datainstallaties en verlichting.

r.willemselectro@kpnplanet.nl

CDL
V E R H U U R

Domineeshof 5
5512 BR Vessem

Coen de Laat
Tel.: 06-11011273
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Na het daverende succes van vorige editie,
inclusief een even succesvolle feestavond,

prolongeert ’t Loeierke de succesformule en komt met:

Vrienden van ’t Loeierke 4.0

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

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

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

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

Alle Vrienden van ’t Loeierke 4.0 worden uiteraard uitgenodigd 
voor een exclusieve en legendarische feestavond!
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elftal wed.   pnt.   gem.       voor    tegen saldo

F2 1 3 3.00 22 0 22

D1 1 3 3.00 13 0 13               

C1 1 3 3.00 12 2 10

E2 1 3 3.00 11 2 9

B1 1 3 3.00 5 1 4

A1 1 0 0.00 2 3 -1

F1 1 0 0.00 1 2 -1

E1 1 0 0.00 1 10 -9

‘De SUPERCUP’
Jeugd - Clubcompetitie 2015-2016

TUSSENSTAND 
SUPERCUP
 SEIZOEN
2015-2016

SPONSOR:
Super Service

Henst

Stand bijgewerkt t/m 12 september 2015

WINNAAR VORIG SEIZOEN: VESSEM F3
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PRIKBORD
24 oktober is het

weer oud ijzer laden

wie helpen er mee?

opgeven bij 

Leon van der Heijden

Op 27 september staat de 
uitwedstrijd Acht 1 - Vessem 1 

op het programma. Bij genoeg 
aanmeldingen willen we een bus 

regelen voor onze supporters. In de 
kantine van Acht zal na de wedstrijd 
een zanger aanwezig zijn voor de 

nodige entertainment. opgeven kan 
via vvvessem@live.nl

donderdag 15 oktober

HANENTOEPEN

Na de training

 in de kantine
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INDUSTRIAL
P A C K A G I N G

EMBALLAGE
OP MAAT

Dirk Boutslaan 28
Eindhoven
Tel. 040-2115460

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

Restaurant Smaeckvol - Driehuizen 3 te Vessem

 
 
 

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

Reserveren aanbevolen 
Kijk voor actuele openingstijden op onze website
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Officieel

dealer van 
de Kempen

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

V E S S E M
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Oh, Cees Soetens 

weer terug bij de 

selectie?

Ja, 7 maal is scheepsrecht!





‘t Loeierke goes 
around the world!

...


