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Gareth Bale, die hoog op het 
verlanglijstje stond van Go Ahead 
Eagles, is uiteindelijk toch niet 
neergestreken in de Adelaarshorst, 
maar bezweek voor de enorme zak met 
euro’s waarmee Real voorzitter Pérez 
bij hem aanklopte. Oud-PSV-er Labyad 
toonde berouw jegens zijn oude 
werkgever, stond even in de 
belangstelling van aartsrivaal Ajax, 
maar speelt tegen een jaarsalaris van 
2 miljoen gewoon nog in het tweede 
van Sporting Lissabon. Rein van Rooij 
besloot zijn hart te volgen, zijn 
contributie over te maken aan onze 
penningmeester, en zijn carrière nóg 
verder af te bouwen bij Vessem 4. 
Kortom de transfertermijn is gesloten 
en het nieuwe seizoen is begonnen.

Voor de mannen van Kees Mollen stond 
er meteen al een uitwedstrijd tegen 
het altijd lastige ETS uit Eindhoven op 
het programma. Onder een heerlijke 
najaarszon voelden vooral de spelers 
van ETS zich in hun element. Gelukkig 
voor Vessem bleek dat in de tweede 
helft diverse tegenstanders spontaan 

een siësta ingelast hadden, waardoor       
Vessem het initiatief compleet kon 
overnemen. De 0-1, door wie anders dan 
Bas de Laat, was het logische gevolg. 
Het laatste wapenfeit kwam van de 
grensrechter van ETS. Hij vond 90 
minuten met zijn vlag langs de lijn 
wandelen op een van zijn vele vrije 
dagen met een temperatuur van 24 ⁰C 
gekkenwerk. Daarom verdween hij 20 
minuten voor het eindsignaal 
plotseling naar de tribune en zocht daar 
een heerlijk plaatsje in de schaduw. Al 
met al een goede en verdiende 
overwinning van ons vaandelteam. 

Ook de redactie van ’t loeierke is weer 
aan een nieuwe jaargang begonnen. Een 
jaargang zonder Kevin en Matske. Beide 
heren, die jarenlang de 
ruggengraat vormden van ’t loeierke, 
konden hun taak als echtgenoot en 
de daarbij behorende huishoudelijke 
werkzaamheden niet langer combineren 
met ’t loeierke. Tijdens de laatste 
bijeenkomst van de redactie vorig 
seizoen moesten wij uit een 
diapresentatie begrijpen dat we het in 
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de toekomst zonder hen moesten doen. 
Graag wil ik Kevin en Stijn bedanken voor 
hun inzet en loyaliteit, maar zeker ook 
voor hun humor en gezelligheid tijdens 
de vergaderingen. Gelukkig hebben we in 
de persoon van Hans Couwenberg al een 
opvolger weten te strikken. Bijkomend 
voordeel is dat hierdoor de gemiddelde 
leeftijd van de redactie omlaag gaat. Na 
het lezen van de nieuwe rubriek 
“Slampamper van ut Joar” vrees ik echter 
dat door onze nieuwe aanwinst ook het 
IQ behoorlijk daalt! Daarom wens ik Hans 
behalve veel succes en plezier ook veel 
wijsheid toe! 

Wat kunt u zoal verwachten in dit 
loeierke? Nieuw is de strijd om de
“Slampamper van ut Joar”! Alle leden 
vanaf de A-jeugd en ook supporters van 
VV Vessem, die door uitspraken, 
handelingen en/of blunders de 
amusementswaarde binnen de 
vereniging verhogen, worden 
gehonoreerd met punten voor deze 
rubriek. Aan het einde van het seizoen zal 
dan blijken wie in de voetsporen van Han 
“Tarrel” Wouters treedt. Vanzelfsprekend 
wordt de winnaar op eerste pinksterdag in 
de feesttent verwacht alwaar hij of zij op 
passende wijze zal worden gehuldigd.

Ruud van Aaken liep dit jaar voor het eerst 
de 4-daagse van Nijmegen. Hij trachtte 
hiermee de vakantie kilo’s te beperken. Of 
dit helemaal gelukt is waag ik te 

betwijfelen. Tijdens de eerste 
redactievergadering hoefde je niet over 
een timmermansoog te beschikken om te 
kunnen zien dat zijn oren enkele 
centimeters verder van elkaar af stonden 
dan voor de vakantie. Misschien 
iets voor Ruud om volgend jaar 
Diekirch–Valkenswaard eens mee te 
fietsen. Zelf ben ik een paar weken 
geleden tijdens deze tocht van 260 
kilometer maar liefst 315 gram afgevallen! 
Vorig jaar, toen ik nog beschikte over een 
volgwagen met twee deskundige 
verzorgers in de personen van Daan 
Somers en Bert Sterken, ben ik door 
onderweg aangereikte pizzapunten, 
frikadellen en chocomel nog ruim 2 kilo 
aangekomen. 

Tot slot wil ik oproepen om indien je op 
vakantie gaat behalve een schone 
onderbroek en een tandenborstel ook ’t 
loeierke en ’n fotocamera in uw koffer te 
stoppen. Verder hoop ik, voordat dit 
loeierke weer in de papiercontainer bij 
Pietje Becx wordt gedeponeerd, dat jullie 
je met dit eerste loeierke van het seizoen 
nog een uurtje aan de dagelijkse sleur 
kunnen onttrekken. 

Groeten,

Henri Swaans.
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VAN HET BESTUUR
de eerste competitie weekend zit 
erop. Voor zowel de jeugd teams en de 
senioren, is de start gemaakt. En het 
eerste competitie weekend was voor de 
meeste teams een direct een goeie start, 
bij de senioren kwamen de volle 3 punten 
richting Vessem bij het 1e en het 3e , en 
speelde het 4e en het 5e gelijk, en moest 
het 2e het doen met nul punten. Bij de 
jeugdteams haalde 6 teams de volle 3 
punten naar Vessem en hadden 4 teams 
de pech om geen punten te halen. Het 
leek erop dat ze in riethoven toch net iets 
te sterk waren voor Vessem. Maar het is 
natuurlijk nog maar het prille begin van de 
competitie, en is er nog van alles mogelijk.

Ook is de start gemaakt voor de nieuwe 
bestuursleden Leon van der Heijden en 
Teun van der Heyden, beide zijn op de 
jaarvergadering al welkom geheten, en 
hebben hun taken voor het bestuur al 
gelijk opgepakt. Als er twee nieuwe 
bestuursleden aantreden wil dit natuurlijk 

ook zeggen dat we  we afscheid genomen 
van twee oude rotten uit het bestuur 
van onze club,  Jan Soetens en Jan de 
Laat. Beide heren hadden aangegeven 
te willen stoppen als bestuurslid.  Op 
de jaarvergadering zijn Jan en Jan 
voor hun bewezen diensten voor onze 
voetbalvereniging dan ook benoemt tot 
lid van verdiensten. En is Jan Soetens 
zelfs onderscheiden door de KNVB met 
een zilveren speld. Hier komen we verder 
in dit loeierke natuurlijk uitgebreid op 
terug. Ook is de trainer van de selectie 
“Kees Mollen” gestart bij  onze  club. 
Hij is samen met Riny van de Loo zeer 
enthousiast van start gegaan met de 
trainingen, en dit werpt z’n vruchten 
nu al af. Zo worden de trainingen 
afgewerkt met bijna de volledige selectie, 
en is het voetbal wat we tijdens de 
bekerwedstrijden hebben gezien veel 
belovend voor de komende copetitie.  

Groet en tot ziens op de Lille,

Hans van der Linden



‘ t  Loeierke

7

verwarming - loodgieterswerken - zinkwerken
sanitair - duurzame energie - ventilatie

Huybers
installatiebedrijf
Vessem - telefoon: 0497-844896
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Han Wouters behaalt titel Tarrel van ut 
joar 2012/ 2013
Met een overweldigend aantal van 19 
punten heeft Han Wouters de titel van 
Tarrel van ut joar in de wacht gesleept. 
Helaas kon of wilde (dat is niet helemaal 
duidelijk, red.) Han niet aanwezig 
zijn bij de uitreiking van de gouden 
pleeborstel tijdens de feestavond op 
eerste pinksterdag. De redactie van ’t 
Loeierke had hier gelukkig een creatieve 
oplossing voor door Han zijn nummer 
op een bord te schrijven en deze op het 
podium te zetten. Han heeft nog nooit 
zoveel sms’jes en telefoontjes op 1 avond 
gehad! De dag erop vond in de tent op 
het pinkstertoernooi de huldiging alsnog 

plaats in kleine kring. Het tegeltje heeft 
een prominente plek gekregen in Han zijn 
huiskamer.

De meeste punten behaalde Han toen 
hij zijn baan als slager verruilde voor 
de wegen¬bouw. Bij zijn allereerste 
klus ging het  mis. Han had een touwtje 
gespannen over een fiets¬pad zonder 
zich te realiseren dat over een fietspad 
wel eens fietsers komen. Toen even later 
een niets¬vermoedende fietser over de 
kop sloeg en kermend van de pijn het 
touwtje tussen zijn spaken zag, ging hij 
helemaal door het lint! Han kon niets 
beter bedenken dan “sorry”! Pas na 
tussenkomst van de politie en de baas van 

Han Wouters behaalt titel 
Tarrel van ut joar 2012/ 2013
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Han bedaarde het slachtoffer enigszins. 
Zijn sollicitaties bij defensie als specialist 
in het leggen van struikeldraden is tot 
op heden op niets uitgelopen. Ook zijn 
erefunctie als lid van de raad van 11 heeft 
Han punten opgeleverd. Tijdens carnaval 
deed Han letterlijk zijn best voor een 
Tarrel en in plaats van discreet met zijn 
ongelukje om te gaan vertelde hij aan 
iedereen die het horen wilde waarom hij 
even naar huis moest.

Oude vertrouwde puntenscoorders als 
Bart de Koning , Frans Maas en Pieter 

Huybers deelden de tweede plaats met 
een respectabel aantal van 10 punten. 
Opvallend veel punten werden gescoord 
op het gebied van het al dan niet bewust 
niet onder controle houden van blaas 
en darmen. Buiten Han scoorden ook 
Dirk Jacobs, Hans Couwenberg en Arno 
Somers hier punten mee.
Dat het als een eer gezien wordt om 
aan het eind van het seizoen als winnaar 
gehuldigd te worden, is te zien aan het 
aantal puntenscoorders in dit Loeierke 
voor de titel Slampamper van ut joar! Doe 
allemaal je best!
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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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GUS WILLEMSEN WINNAAR PENALTYBOKAAL 2013!

Op zaterdag 18 mei j.l. streden op sportpark de Lille 11 jeugdspelers van onze 
voetbalvereniging om de felbegeerde penaltybokaal 2013.  Deze spelers 
bereikten de finale door in de voorronde winnaar te worden van hun eigen team. 
Tijdens de finale mocht iedere finalist drie penalty’s nemen op respectievelijk Job 
de Laat, Daan Soetens en Vessem 1 doelman Merijn van Rooij. Deze drie 
seniorenkeepers vochten op hun beurt weer een onderlinge strijd uit wie zich tot 
beste penalty-keeper van VV Vessem mocht laten kronen. Na een zenuwslopende 
strijd was het uiteindelijk Gus Willemsen die met de bokaal aan 
de haal ging en daarmee de opvolger werd van Thomas Maas. 
Gus neemt hierdoor op passende wijze afscheid van VV Ves-
sem.  Zijn acties zijn vanaf heden namelijk te bewonderen op 
de sportvelden van RKVVO in Oerle. Uiteraard wensen wij Gus 
van harte proficiat met het winnen van de penalty-bokaal, maar 
ook veel succes bij zijn nieuwe club. Daan Soetens, doelman van 
het vierde elftal, bleek na afloop de minste keren een bal uit het 
net te hoeven vissen en bewees hiermee meer te kunnen dan  
het imiteren van zoogdieren, vogels en insecten. De bokaal van 
beste penalty-keeper van Vessem was zijn beloning. 

De finalisten achterste rij  v.l.n.r. Merijn  van Rooij, Job de Laat, Bas Buyvoets, 
Thijs van Lieshout, Robin Swaanen, Stijn Swaans en Daan Soetens. Voorste rij  
v.l.n.r. Danilo Gargiulo, Nick Liebregts, Gus Willemsen, Stan Nouwens, Robin 
Hupkens, Ties van de Sande en Mart van Heerbeek. 
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Lekker, het seizoen is weer begonnen, 
de eerste trainingen en wedstrijden 
zitten erop. De eerste oefenwedstrijd 
van Vessem 4 werd met grote cijfers 
gewonnen, maar over het kampioenschap 
praten we (net als bij PSV) bewust niet. 
’t Loeierke gaat vanaf dit seizoen verder 
zonder Kevin en Stijn, twee ervaren 
krachten die hun sporen meer dan 
verdiend hebben.  Na de hoogstaande 
quiz die Henri voor de redactie had 
georganiseerd, maakten zij bekend dat 
ze het tijd vonden om het stokje over 
te dragen. Ze keken even terug op hun 
hoogtepunten binnen de roemrijke 
geschiedenis van ’t Loeierke en zeiden 
ook met vertrouwen afscheid te nemen 
nu Thomas v/d Bliek en Ruud van Aaken 
ons een tijd terug zijn komen versterken. 
Natuurlijk zullen ze als vriend van ’t 
Loeierke op 29 november aanwezig 
zijn op het gelijknamige feest. Net als 
PSV zetten wij bij ’t Loeierke nu in op 
de jeugd, Hans Couwenberg heeft een 
contract voor onbepaalde tijd getekend 
en werd door Henri onder het genot van 
een glas champagne welkom geheten. 
Ondertussen blijft ons scoutingsapparaat 
op zoek naar talent. 

Kortgeleden werd ik afloop van een van 
de eerste trainingen door voormalig 
Loeierke collega  Matsie, met nog altijd 
een messcherp oog voor Loeierke 
onderwerpen gewezen op een gebouw, 
centraal gelegen tussen veld 1, veld 2, 
het trainingsveld en het korfbalveld. Hij 
vroeg zich hardop af wat de functie van 
het in aanbouw zijnde gebouwtje zou 
zijn.  Ik denk dat hij bang was dat nu zijn 
en Kevin zijn salaris zijn vrijgekomen, er 
in het budget ruimte is vrijgekomen voor 
een professionele redactieruimte van ’t 
Loeierke. Ik kan verzekeren dat dat niet 
het geval is, de vergaderingen vinden nog 
steeds gewoon tot diep in de nacht bij 
iemand thuis plaats.

Wat is het dan wel? Misschien is er nog 
geen bestemming voor het gebouw? Voor 
een extra luchtverkeerstoren van het 
vliegveld lijkt het in ieder geval te laag 
en te ver van het vliegveld afgelegen. 
Misschien heeft de nieuwe trainer een 
dermate grote begeleidingsstaf, dat in het 
gebouwtje de videoanalisten de training 
van de selectie bekijken. Ze kunnen dan 
precies vaststellen hoe ver de bal bij 
een aanname van bijvoorbeeld Adrie 

Bestemming 
Onbekend
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Huybers zijn voeten springt. Misschien 
heeft het sfeerteam een ruimte laten 
bouwen om de trommels, vlaggen, fakkels 
en de Gerwin-toeter in op te slaan. Een 
speelruimte voor de supporterende 
kinderen bij Vessem 4 zou op zijn plaats 
zijn, na de geboorte van nieuwste 
aanwinst Willem Blox en nog minimaal 
4 kleintjes op komst dit seizoen. Het 
gebouw zou ook als slachthuis kunnen 

fungeren om halal-vlees te produceren, 
gezien de tegenstanders die wij dit 
seizoen ontvangen misschien geen 
overbodige luxe. Ik raad mensen die een 
goede bestemming voor dit gebouw 
weten aan contact op te nemen met 
preses Hans van der Linden! 

Groeten,

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

’DE BROUWKETEL’
Clublokaal V.V. Vessem

’DE GRAANZOLDER’
Voor feesten en partijen

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

Auto en Bandenservice

Inkoop en verkoop van
gebruikte auto’s
APK-keuringen

Benzine en LPG station

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



‘ t  Loeierke

17

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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Laatst hoorde ik na afloop van de 
training van de selectie iemand hardop 
vragen aan de nieuwe trainer Kees 
Mollen: “Hé Kees, kunde gij volgende keer 
nie een keer ingrijpen wanneer die ouwe 
mannuh weer allemaal bij elkaar staan?” 
Op het moment van horen ging mijn hart 
tekeer en mijn wenkbrouwen fronsten 
zich eigen en plotseling verloor ik ook nog 
een paar haren. Al hoe wel dat laatste 
minder vreemd is de laatste jaren. Maar 
wat hoorde ik nou: Die ouwe mannen?? 
Ik snap dat je er niet tegen kunt als je 
compleet het bos ingestuurd wordt 
tijdens een trainingspartijtje. Maar om ons 
dan meteen ouwe lullen te noemen gaat 
me toch wat ver. Al hoe wel ik met mijn 
27 jaar toch al weer tot de oudste van de 
selectie behoor. Gelukkig maar dat Daan, 
Sander en Leon nog in de selectie zijn 
gebleven en gekomen anders was ik toch 
echt de oudste geweest in de selectie. Wie 
had dat toch ooit gedacht. Hieruit blijkt 
maar weer eens wat een 
metamorfose er is ondergaan de laatste 
jaren in de selectie van VV Vessem.  Ik zou 
het niet weten waarom er al zoveel 
personen  er vroegtijdig mee op zijn 
gehouden in de selectie. Want er is toch 
niks mooier dan ‘s middags te voetballen 
voor een honderdtal bezoekers? Of is het 
dan toch mooier om zondags ‘s morgens 
voor een man of 5 tegen een paar 
zatlappen of echt ouwe bokken te 

voetballen. Geef mij dan maar dat eerste. 
Vorig jaar hoorde ik nog van vele personen 
dat het voetbal allemaal zo slecht was bij 
de selectie. Het klopt dat het 
grotendeels ook heel slecht was maar als 
je naar bovenstaande alinea kijkt is dit 
door die reden toch wel wat te 
verklaren. Ik denk dat de gemiddelde 
leeftijd ongeveer 22 jaar was afgelopen 
jaren, dus zo gek is het niet dat het dan 
even wat minder gaat. Een eeuwenoud 
gezegde zegt namelijk: wie de jeugd 
heeft, heeft de toekomst. En deze zin 
moeten we koesteren. Ik weet zeker dat 
Vessem 1 binnen een aantal jaar, zo niet 
dit jaar al, mee gaat doen om het 
kampioenschap en zo een stabiele 4e 
klasser kan worden met alleen maar eigen 
jeugd. Dit in tegenstelling tot vele andere 
clubs in de regio die het doen met veel 
personen buiten de eigen dorpsgrenzen 
zoals bijvoorbeeld Wintelre. Want als je nu 
ziet wie er in de 4e klasse staan, dan kan 
Vessem daar eigenlijk niet in ontbreken.
 
Het is te hopen dat ze de bezoekers weer 
eens laten verbazen door eindelijk een 
goede pot voetbal op de mat te brengen 
met een nieuwe trainer die de poppetjes 
op de juiste plaats neer kan zetten. Dit 
hebben de trouwe supporters van de 
afgelopen jaren wel verdiend. Want je 
kunt lullen wat je wilt maar de meeste 
supporters bleven wel trouw naar de 

Peña’s Prietpraat
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wedstrijd komen kijken en bleven daarna 
ook trouw in de kantine zitten. Al hoe wel 
ik nou niet weet wat het belangrijkste 
voor hun was, de wedstrijd of de kantine? 

Maar even verder kijkend naast ons eigen 
Vessem. Voor sommige clubs is het beleid 
van Vessem zelfs een voorbeeld.  Neem 
nou een redelijk grote club als PSV. Ik 
denk dat Marcel Brands hier vorig jaar  op 
de Lille een gesprek gehad heeft met het 
technisch management van de club en die 
zag de totale verjonging in het vaandel 
elftal en die dacht bij zich zelf: dit 
moeten wij ook hebben. Het publiek is 
zelfs enthousiast bij een nederlaag, ze 
feesten gewoon door als er verloren 
wordt. Dit is de oplossing voor ons. En 
zie hier, de eerste wedstrijden van het 
seizoen waren onverwacht goed. Ik wil 

niet zeggen fantastisch, zoals enkele 
anderen die het zo wel omschreven, maar 
gewoon goed. En de laatste wedstrijden 
is het weer als vanouds ruk. En er kraait 
geen haan naar. Wat wil een club nog 
meer. Slecht voetballen en nog is iedereen 
tevreden. 

Nu maar hopen dat Vessem de  goede lijn 
wel in kan zetten en ook door kan zetten 
met overwinningen in de competitie. Als 
er weer een aantal overwinningen in de 
tas zitten en het voetbal is weer leuk om 
naar te kijken zal het na de wedstrijden 
ook weer ouderwets gezellig en druk 
worden in de kantine. 

Tot zondag in de kantine (met nieuwe 
muziek)

De groeten,
Peña
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Wij hebben weliswaar een aantal weken 
zonder voetbal door moeten brengen 
maar dat wil nog niet zeggen dat dan ook 
alles stil staat bij de VV Vessem. Met name 
de klusploeg blijft enorm actief en doet er 
alles aan om onze accommodatie tip top 
te krijgen en te houden.
Als sponsorcommissie kunnen wij ook een 
paar leuke ontwikkelingen melden.
Corneel Langermans heeft namens C.L 
Transportservice een bedrag direct 
beschikbaar gesteld voor aanschaf van 
materialen voor de jeugd. Hiervoor zijn 
nieuwe trainingshesjes (zie foto) en 
afbakenbollen aangekocht. Wij vinden het 
wel gepast om de naam van sponsor op 
de hesjes te vermelden.
 

Ook deze nieuwe spullen  dragen weer bij 
om de voorwaarden te scheppen voor een 
optimale voetbalsfeer.
Als dadelijk de reclameborden weer zijn 
opgehangen zal iedereen kunnen zien dat 
wij weer een aantal nieuwe bordsponsors 
bij hebben. Ook onze hoofdsponsor heeft 
zowel zijn bord aan het veld als de borden 
aan de dakrand van de tribune laten 
vernieuwen. Dit zorgt voor een frisse 
uitstraling en het zou mooi zijn als dat 
frisse terug te zien is tijdens de 
wedstrijden. Dat laten wij graag over aan 
met name de spelers van onze teams.

Daarnaast heeft Bertine een nieuwe 
advertentie geplaatst en zorgt zij 
regelmatig voor tips om blessures te 
voorkomen of voor een goede 
behandeling. Op de homepage van VV 
Vessem heeft Ruud van Aaken een 
mogelijkheid gemaakt om het logo van 
sponsors voorbij te laten komen. Wij 
hebben er voor gekozen om alle sponsors 
die zowel shirts, bord als advertentie in 
hun pakket hebben daar gratis gebruik 
van te laten maken. Mocht een van de 
andere sponsors daar ook aan toege-
voegd willen worden dan vragen wij hier 
een  vergoeding van EUR 25,-- per jaar 
voor. Zodra de competitie start zullen wij 
weer per team een foto maken en zorgen 
dat deze zowel in de kantine als op de site 
zichtbaar is. Tot die tijd laten wij nog even 
de foto’s van afgelopen seizoen staan en 
hangen.

Nieuws van de sponsorcommissie
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Ook mogen wij weer een sponsor uit 
Wintelre welkom heten.  Hij heeft zijn 
roots wel in Vessem liggen maar een 
sponsor uit Wintelre blijft bijzonder. 
 

Verder heeft Geert Olislagers zich 
aangemeld, ook dit bord is een aanwinst 
voor onze club.
 

De Gouden Leeuw heeft voortaan 2 
borden en de nieuwe borden mogen en 
zullen gezien worden.
 

Namens de sponsorcommissie wens ik 
iedereen opnieuw een seizoen om van het 
voetbal te genieten.

Toon van Helvoort



‘ t  Loeierke

22

Op de afgelopen jaarvergadering nam het 
bestuur van VV Vessem afscheid van 2 van 
haar leden. Dat dit niet zomaar 
bestuursleden waren blijkt uit het feit dat 
zij beiden bij hun afscheid van het bestuur 
zijn benoemd tot lid van verdienste. 
Uiteraard verdienen deze mannen het ook 
om in ’t Loeierke te worden gelauwerd. 
Hieronder kunt u teruglezen waarom Jan 
de Laat en Jan Soetens vanaf vrijdag 28 
juni 2013 lid van verdienste zijn!

Jan de Laat heeft vanaf 1994 bijna 20 jaar 
in het bestuur gezeten. In het bestuur was 
hij verantwoordelijk voor kantinezaken 
en samen met Kees van der Aa zorgt hij 
ervoor dat alles in de kantine vlekkeloos 
verloopt. Ook is hij bij elk evenement van 
de voetbalvereniging betrokken, 
misschien vandaar zijn bijnaam 
EvenementenFred. Jan blijft na zijn 
aftreden nog steeds lid van de 
kantinecommissie. Jan is ook een grote 
kindervriend en niet alleen voor zijn 
kleindochters Iris en Noor. Hij zorgt er op 
zondag voor dat de kinderen het naar hun 
zin hebben zodat de ouders in de kantine 
of op het terras rustig na kunnen praten 
en een pilsje kunnen drinken. Tussendoor 
zorgt hij ook voor de verkoop van loten. 

Wanneer een jeugdteam kampioen wordt 
staat Jan voor hen friet te bakken. Ook 
voor de oud ijzerophalers bakt Jan al jaren 
friet en frika(n)dellen.
Om het ophalen van oud ijzer mogelijk 
te maken regelde Jan via zijn voormalige 
werkgever Becx Transport altijd 
vrachtwagens en opleggers. Ook de 
befaamde kleedaccommodatie voor het 
Pinkstertoernooi werd op deze manier 
verzorgd. Voor zijn verdiensten voor 
VV Vessem heeft Jan tijdens het 75-jarig 
bestaan de zilveren speld van de KNVB 
ontvangen. 

Jan Soetens is al meer dan 50 jaar lid van 
onze vereniging en heeft vanaf 2001 ruim 
12 jaar deel uitgemaakt van het bestuur 
van Voetbalvereniging Vessem. In het 
bestuur was Jan verantwoordelijk voor 
bouw- en onderhoudzaken. In die 
hoedanigheid was Jan ook de initiator van 
de klusgroep, welke sinds 2009 actief is. 
Jan is bij elke bouwactiviteit van VV 
Vessem betrokken en we kunnen hem 
gerust de drijvende kracht achter de bouw 
van de nieuwe kleedlokalen noemen. 
Tijdens de bouw van die kleedlokalen was 
Jan bijna elke dag op het sportpark te 
vinden. Ook na zijn aftreden blijft Jan deel 

Verdienstelijk



‘ t  Loeierke

23

uitmaken van de bouw- en 
onderhoudcommissie.
Jan is ook 15 jaar jeugdleider geweest, 
onder andere van zijn zoon Bob. 
Jan is verder nagenoeg altijd aanwezig 
bij thuiswedstrijden van de senioren en 
springt overal bij, de ene keer als 
wedstrijdcoördinator, de andere keer 
helpt hij bij de verkoop van loten. 
Jan is ook de stem van VV Vessem, want 
vaak is zijn zoetgevooisde stemgeluid het 
medium waarmee op zondag het 
winnende lotje bekend wordt gemaakt.

Jan ontving tijdens de afgelopen
jaarvergadering voor zijn verdiensten ook 
de zilveren speld van de KNVB.

Zoals valt te lezen, is op beide heren het 
etiket “Clubman in hart en nieren” te 
plakken. Het bestuur en de leden van 
Voetbalvereniging Vessem feliciteren Jan 
en Jan met de benoeming tot lid van 
verdienste en zijn hen zeer erkentelijk 
voor hun inzet. Uiteraard hopen wij Jan 
en Jan nog vaak op het sportpark tegen te 
komen! 

Ted Blox
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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!

V Minigravers en Verhuur

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

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

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

www.verkooyenvessem.nl

Dealer minigravers
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Van Riet
Metaalbewerking

A. van Riet

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

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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Het mooiste deel van het voetbalseizoen 
is bij mij altijd het einde. De laatste 
wedstrijddag, het pinkstertoernooi en het 
Knoerttoernooi in Wentersel. Nadeel van 
deze tijd is ook dat het daarna gedaan is. 
Niet meer op donderdagavond een 
partijtje voetballen, wat buurten in de 
kantine en zondagochtend de drank van 
de vorige avond eruit zweten.

De kilo’s komen er dus wel aan, feestjes 
genoeg in de zomer. Ze gaan er alleen niet 
meer zomaar af. Het is dus zoeken in de 
zomer naar wat activiteiten om het vele 
eten en drinken te compenseren. Al 
enkele jaren worden er pogingen gedaan 
om in de zomer op het veldje in de 
schijnheilige hoek ‘Stroef zand’ elke week 
te gaan voetballen. Meer dan 1 of 2 keer 
per jaar lukt het alleen niet om voldoende 
mensen bij elkaar te krijgen. 

Een andere manier waar steeds meer 
dorpsgenoten voor kiezen is het fietsen. 
Op een wielrenfiets een kilometer of 
40 achter elkaar aan rijden in een strak 
wielrenpakje. Vreemde alleen is dat je 
dezelfde mensen normaal op het 
voetbalveld aantreft als ze uit hun auto 
stappen, fietsen was te ver. 

Ik ben echter meer van het lopen dan van 
het fietsen en dus had ik me, mede dankzij 
Mieke, dit jaar ingeschreven om met de 4 
daagse mee te gaan lopen in Nijmegen. De 
laatste jaren was ik daar ook al geweest 
maar dan als toeschouwer en bezoeker 
van de 4 daagse feesten en dat beviel me 
erg goed. Dit jaar moest ik dan zelf maar 
eens mee lopen anders zou ik de rest van 
mijn leven elk jaar moeten uitleggen 
waarom ik weer niet mee liep. We hadden 
ten slotte al meerdere keren een wat 
langere afstand gelopen en dat ging me 
altijd nog redelijk goed af. Als man van 
onder de 50 jaar ben je in Nijmegen alleen 
verplicht om de 50 KM te lopen. Boven de 
40 km waren we echter nog nooit 
gekomen. Maar ja, 10 km extra kan ook 
nog wel.

Als je de 50 km loopt moet je elke dag 
starten tussen 4:00 uur en 4:45 uur. Dat 
betekende dus elke dag om 3:00 uur op 
staan om een stukje te gaan wandelen. 
Terwijl ik dit aan het typen ben kan ik me 
ook helemaal vinden in de kritiek van 
Frank Bliek dat je gek bent als je daar aan 
mee gaat doen. De nacht 
voorafgaand aan de 1e dag was het heet 
op het zolderkamertje waar we sliepen. 

’t Is weer voorbij die 
lange zomer
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Tot mijn grote vreugde bleken er ook 2 
katten in dat huis rond te lopen en zat er 
geen deur in de kamer. Dit met gevolg 
dat ik makkelijk om 3 uur uit mijn bed kon 
want ik had ook nog niet geslapen. Een 
goed begin dus om in 4 dagen tijd 200 km 
te gaan lopen.

Om 4 uur liepen we samen met 
duizenden andere gekken aan en langs de 
kant van de weg stonden dronken 
studenten met lauwe pilsjes iedereen 
vrolijk toe te zingen. Gedurende de dag 
kom je door verschillende dorpjes waar 
mensen heel de dag in de voortuin staan 
met een partytentje, kratje bier erbij, een 
geluidsinstallatie met muziek van Lee 
Towers (Walk on) en af en toe een bbq. 
Overal staan tentjes waar je eten of 
drinken kunt kopen of krijgen en voor de 
verandering delen kinderen die aan de 
kant staan snoep uit aan de volwassen 
mensen. Het lopen lijkt dan ook eigenlijk 
vanzelf te gaan totdat je na een uur of 
8 lopen ongeveer aan de 40 km zit. Ze 
deelden nog wel gratis ‘Aquarius’ uit maar 
ondanks dat leek het elke dag of dat de 
man met de hamer de laatste 10 km ook 
mee liep. 

Als we dan eindelijk binnen waren was het 
eigenlijk tijd om te gaan feesten, hetgeen 
me de afgelopen jaren zo goed bevallen 
was in Nijmegen. Dit jaar lukte dat niet, 
afgepeigerd gingen we al snel weer terug 
naar het logeeradres om daar ongeveer 5 
seconden van de Tour de France mee te 
krijgen voordat ik in slaap viel.

Om 3 uur s’ nachts begon de hele 
happening weer opnieuw maar kwam er 
elke dag een kwaaltje bij en zo ging dat 
dan 4 dagen lang. De laatste dag werd 
je gelukkig op handen gedragen dus dat 
was een makkie, tenminste dat zeiden 
veel mensen. Ik denk dat ik iets te zwaar 
was want ik heb niemand gezien die mij 
wilde optillen en de snelheid was er deze 
dag ook helemaal uit. 1,5 uur later dan de 
andere dagen waren we eindelijk bij de 
finishlijn waar ongeveer 10 meter voor 
deze streep 2 pilsjes van Eric van Heijst 
stonden te wachten. Zelden was een 
pilsje zo lekker. Niet omdat het pilsje van 
het merk Grolsch was maar omdat het 
als teken stond dat ik het kruisje binnen 
had en vooral omdat ik niet meer verder 
hoefde te lopen.

Een sportieve vakantie dus en vol goeie 
moed kon ik weer de weegschaal op aan 
het begin van het nieuwe voetbalseizoen. 
Niet geheel tot mijn verbazing maar wel 
met enige teleurstelling was wederom de 
constatering dat een weekend Oostenrijk, 
Jaarmarkt, Feestjes, Terrasjes …. oftewel 
veel bier drinken het won van een 
kilometer of 200 gaan wandelen.

Ik begin het voetbalseizoen dus zoals de 
meeste spelers van de lagere elftallen met 
een grote achterstand op de gewenste 
conditie en wat extra kilo’s, net als de af-
gelopen jaren. Misschien toch maar eens 
met Kees Mollen gaan praten over het 
volgen van wat conditietrainingen?

Rudolf
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10 Punten – Adrie Huijbers
Adrie ging samen met Linda op vakantie naar Griekenland. Ze zouden vertrekken vanuit 
Eindhoven Airport want dat gaat toch net wat sneller dan Schiphol. Toch ging het in 
Eindhoven ook niet allemaal snel genoeg voor Adrie. Hij besloot een kortere weg naar 
de ‘Gate’ te nemen. In het vliegtuig zaten al andere mensen op hun stoelen en werden 
deze mensen daar al duidelijk op gewezen. Ondertussen zag Linda dat de kaartjes van 
alle mensen iets afweek van hun eigen kaartjes en dus besloten ze verder zwijgend het 
vliegtuig naar Berlijn te verlaten. Het vliegtuig naar Kos stond ondertussen verderop 
klaar voor vertrek te wachten op 2 passagiers die nog niet waren komen opdagen.

8 Punten – Kees Mollen
Kees had al het afgelopen jaar wekelijks rond half 1 de kantine gesloten in Wentersel. 
Deze traditie wilde hij ook doortrekken bij Vessem. De 1e donderdag in de kantine lukte 
het hem al meteen om als één van de laatste naar huis te gaan. Hij had er alleen geen 
rekening mee gehouden dat Carientje hier de kantine wel eens wat later wil sluiten. Om 
03:00 uur ging Kees dus naar huis en 3 uur later ging de wekker alweer.  Hij was nog 
iets te vroeg en ging dus nog maar ‘even’ op de bank liggen met als gevolg dat hij weer 
in slaap viel en 2 uur te laat op zijn werk kwam.  Gelukkig leert Kees snel en ging hij de 
week erop al om half 3 naar huis.

6 punten – Mervyn Bax
Mervyn wilde aan zijn dochtertje via zijn nieuwe smart TV een leuk filmpje van zijn 
telefoon laten zien. Hij hield er alleen geen rekening mee dat niet alle filmpjes die bij 
Vessem 3 rond gaan zijn geschikt voor kinderen onder de 18.

5 punten – Johan van Riet (Maaskantje)
Op Mallorca was de politie op zoek naar degene die vanaf het balkon naar beneden 
geürineerd had. Bij onderzoek op de kamer van Johan van Riet vonden ze een 
‘zeik’natte naakte mede vakantieganger die op een bed lag te slapen. Johan had 
daarmee meteen zijn onschuld bewezen.

De Slampamper
van ut joar
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4 punten – Ruud Verbaant
Ruud stond raar te kijken toen zijn bestelling van 20 ‘pakken’ melk werd bezorgd op zijn 
werk... Op een rolcontainer in een vrachtwagen. Het verschil tussen 20 dozen met 
pakken melk of 20 pakken is ook niet zo groot. 

3 punten – Rein van Rooij
Zoals hij zelf zei waren zijn acties afgelopen maanden eigenlijk geen punten waard. 
Iedereen komt namelijk wel eens een spookfile tegen op de snelweg en rijd zijn auto 
daar dan tegenaan. Zijn eigen analyse daarna levert hem alsnog de 3 punten op: “De 
auto was niet total loss maar het repareren zou wel meer kosten dan dat de auto nog 
waard was”

2 punten – Gerwin Koolen
Vierde vakantie in het zonnige Turkije met een graad of 40 op de teller. Anderhalve 
week in de zon en nog geen rode gloed te bekennen. Een middagje Oost-Belgie bleek 
vervolgens wel te veel van het goede te zijn. Het resultaat was een nieuwe bijnaam: 
“The lobster”.

1 punt – Bart de Koning
Onder het motto ‘1 punt per val’ maakt Bart een 
goede kans om dit jaar de 
‘Slampamper’ van het jaar te worden. Deze keer 
had hij na het gildefeest in Eersel wat moeite met 
het verschil tussen berm en fietspad. Het gevolg 
was een hoed die de volgende dag terug werd 
gevonden en een middenhandsbeentje dat 
gebroken was.

1 balletje – Hans Couwenberg
Iedereen vraagt zich wel eens af wie die mensen nou zijn die in het spelletje ‘Balletje 
balletje’ trappen op een vakantie in het buitenland. Nadat de handlanger van de balletje 
balletje kunstenaar al enkele keren gewonnen had en Hans het in zijn gedachten ook 
steeds goed had kon hij zich niet meer inhouden. Enkele seconden later stonden zijn 
vrienden hem uit te lachen en was Hans 100 balletjes armer. Het spelletje ging blijkbaar 
toch wat sneller bij een Nederlandse toerist.
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1. Vanaf zondag 18 augustus tot 13 oktober kan er ingeschreven worden voor deelname 
aan de Vessemse kwis. Dit kan door het inschrijfformulier te downloaden op www.
dnboogerd.nl . 
2.Het is slim om met minimaal 7 tot 10 personen deel te nemen, maar ook grotere 
groepen zijn van harte welkom. 
3. Deelname kan met een teamcaptain vanaf 16 jaar. Bedenk een leuke naam voor je 
team en vul het formulier helemaal in. 
4. Doe het volledig ingevulde formulier samen met EUR 10,-- inschrijfgeld in een envelop 
en deponeer dit in de brievenbus bij: Marloes van Maasakkers (Hemelrijk19) of Toon Ver-
baant (Molenberg 10).  
De teamcaptain ontvangt binnen 1 week bevestiging inschrijving via een email. 
5.De kwis bestaat uit 10 categorieën,  
1. Ons mooie Vessem                  6. Ge moet ut mer wete
2. Er op uit   7. Eten en drinken 
3. Logisch denken   8. Geo & geschiedenis 
4. Sport      9. Afgelopen jaar 
5. Media       10. Muziek                
met een totaal van 100 vragen, die weer onderverdeeld kunnen zijn in 2, 5 of 10 
deelvragen. Dit alles dient in 4 uur tijd te worden opgelost en ingeleverd te zijn. 
6. Een deel van de vragen is met goed nadenken op te lossen, een ander deel met 
vragen die vrij eenvoudig op internet terug te vinden zijn, maar voor een aantal vragen 
zal diepgaand onderzoek op internet of andere bronnen noodzakelijk zijn. 
7. Zorg dus dat je een “werklocatie” hebt op de kwisavond (vrijdag 25 oktober) waar 
diverse computers/tablets beschikbaar zijn, zodat een aantal mensen tegelijk op zoek 
kan naar de antwoorden. 
8. Er zijn ook onderdelen van de kwis waarvoor opdrachten in het dorp moet worden 
uitgevoerd. 
9. Daarnaast is er ook nog een vaardigheidsproef die door 2 groepsleden uitgevoerd 
moet worden. Deze is tussen 22.30 u en 22.45 u in d’n Boogerd. 
10. Van 23.00 u tot 23.15 u kunnen er vragen worden gesteld aan de mystery guest 
(onderdeel van één van de vragen uit de kwis). 
11. Op vrijdagavond 25 oktober tussen 19.00 en 19.30 uur kan het losbladige kwisboek 
worden afgehaald in de foyer van gemeenschapshuis d’n Boogerd. 
12. Diezelfde dag uiterlijk 23.30 uur (teleteksttijd) moet het kwisboek weer ingeleverd 
zijn.  
13. Dn Boogerd is op 25 oktober de gehele avond geopend. 
14. Op vrijdagavond 1 november kan er volop nagebuurt worden op de feestavond met 
prijsuitreiking in de Rabozaal van d’n Boogerd. Een regionaal bekende presentator zal 
samen met een lieftallige kwismiss de prijzen uitreiken. Aansluitend zorgt een DJ voor 
de juiste muziek om er een gezellige feestavond van te maken.  
 

De Vessemse kwis, hoe werkt het?
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CDL
V E R H U U R

Domineeshof 5
5512 BR Vessem

Coen de Laat
Tel.: 06-11011273

5512 CH Vessem
Hoefseweg 2

Telefoon 0497-592200
0497-592261

Fax 0497-592245

MACHINEFABRIEK
van knegsel b.v.
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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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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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Zo aan het einde van de transfermarkt is 
het ‘t Loeierke gelukt om zich te 
versterken met de allrounder Hans 
Couwenberg. Nu is Hans geen onbekende 
voor mij en is uit het verleden gebleken 
dat we wel met elkaar kunnen 
samenwerken. Al snel kwamen we met 
het idee om personen die verbonden zijn 
met de voetbalclub te gaan interviewen. 
De komende weken gaan wij aan tafel 
zitten met deze mensen om hun kijk op de 
club te bekijken.

Met onze eerste gast hebben we 
afgesproken om na de training even aan 
tafel te gaan zitten in de kantine. Wij aan 
de ene kant, hij aan de andere kant. Drie 
volle glazen bier staan klaar en de wekker 
wordt gezet. We zitten tegenover de man 
die elke dinsdag, donderdag en zondag 
naar Vessem afreist om de selectie op 
gang te helpen. Met het boekwerk dat 
hij uitdeelde de eerste training heeft hij 
al een serieuze indruk gemaakt. Ook niet 
geheel onbelangrijk is dat Vessem 1 
bovenaan de competitie staat op dit 
moment. Onze eerste 24 minuten 
brengen we door met niemand minder 
dan de nieuwe hoofdtrainer; Kees Mollen

      Kees Mollen
      dorp: Hoogeloon
      leeftijd: 57
      werk: Lekkerland afdeling retour
      hobby’s: voetbal, bier drinken
      muziek: nederlandstalig
      favoriete vrouw: die van ons

24 minuten 
met...



‘ t  Loeierke

39

Wat is de voetbalgeschiedenis van Kees 
Mollen?
In 1978 en 1984 ben ik kampioen 
geworden met Hoogeloon en 
gepromoveerd naar de 4de klasse. Ik heb i 
altijd als laatste man gevoetbald.

Wat is de trainersgeschiedenis van Kees 
Mollen?
Met Tuldania zijn we twee keer kampioen 
geworden. Met Hoogeloon zijn we 
gepromoveerd. Ook met Wintelre zijn we 
gepromoveerd. 

Wat is je mening over Vessem en de 
bijbehorende voetbalclub?
Vessem en V.V. Vessem hebben een goede 
indruk op mij gemaakt. 

Dré had zijn drie jaren plan. Maar wat zijn 
jou toekomstplannen voor Vessem 1?
Dré heeft in zijn drie jaren goed gezaaid, 
het oogsten is er niet van gekomen bij 
hem dus daar ga ik mee verder. Het 
voetballen staat voorop en erg belangrijk 
vindt ik dat de selectie moet beschikken 
over een goede conditie. 

Hoe gaat de samenwerking met de 
technische staf?
Riny doet veel werk voor de club. Huub en 
het 2de zijn erg belangrijk voor het eerste 
team. De samenwerking met Huub gaat 
goed en we bespreken veel dingen. 

Gaat Vessem boven Dees eindigen aan 
het einde van het seizoen?
Uiteraard eindigen we boven Wentersel!

Zit er met deze selectie een kans in om 
periodekampioen te worden? 
Het is nog even uitproberen met deze 
groep en kijken wat werkt. We 
moeten samen op dezelfde weg zitten en 
periodekampioen worden is een mooie 
uitdaging.

Vessem 1 voor het kampioenschap of is 
dat dan te hoog gegrepen?
We zijn nu begonnen met een goede start 
dit moeten we kunnen volhouden. We 
moeten zorgen dat we in de winter
bovenaan meedraaien.

Wat vind je van de nieuwe regel van de 
tijdstraf bij een gele kaart in de lagere 
elftallen?
Waardeloos! als dat in mijn tijd was had ik 
vaak eraf gekund. 

Wat vindt je vrouw ervan dat je zoveel 
tijd met voetbal bezig bent?
Die is er wel aan gewend.

Wie wordt er dit jaar kampioen in de 
eredivisie?
Ajax.

En wat zou je doen met een miljoen?
Een goed feestje geven!

Wij wensen namens ‘t Loeierke Kees veel 
succes als hoofdtrainer de komende tijd. 
We hopen dat er flink geoogst gaat 
worden.

Hans & Thomas
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In de voorbije maanden is er voldoende 
amusement te beleven geweest in 
Vessem, waarbij er naast de activiteiten, 
‘een natje en een droogje’ centraal stond. 
Denk aan de zaterdag en zondag van de 
Jaarmarkt en de niet-te-vergeten 
Boerendag, ook wel bekend als de 
Trekkertrek. Verder timmeren onze 
sportverenigingen op sportief gebied 
hard aan de weg met het organiseren van 
toernooien en 
evenementen. Als fanatiek verslaggever 
van het meest grandioze clubblad binnen 
‘de Kempen’, zal ik een tweetal 
toernooien uitlichten aangezien ik aan 
beide ook deel heb genomen.  

Tennis-voetbal toernooi (14 juni):

In het groepsgesprek van onze 
Loeierke-whatsapp ging het er fanatiek 
aan toe. Een weekend voor het toernooi 
plaats zou vinden werd er al vol 
enthousiasme getraind op de bruinrode 
kunstgras mat die er heerlijk bij lag. Het 
volgende weekeinde was het eindelijk 
zover, het Tennis-voetbal toernooi. Dit 
jaar, prima georganiseerd in de Spaanse 
sferen, was het goed toeven op een 
zonnige vrijdagavond. 

In totaal  hadden er een vijftal teams  zich 
ingeschreven waarvan iedere equipe 
minimaal een drie á vier deelnemers 

moest hebben. De onderlinge strijd ging 
tussen de Viejas Estrellas, de Biggies, de 
Forasteros, Campeon poco en het 
onvertaalbare Loeierke. De wedstrijden 
werden om en om afgewisseld met een 
wedstrijd tennis en een wedstrijd 
tennis-voetbal. Onder het genot van 
een koude fles Estrella en uiterst culinair 
Spaanse hapjes die prima verzorgd waren 
was dit uitstekend vol te houden. 

Na de bekendmaking van de 
toernooiwinnaar werd er nog gezellig wat 
gedronken in de tenniskantine aangezien 
het buiten beetje bij beetje frisser werd.  
Al met al, een mooie avond vol sport en 
gezelligheid waar voor iedere sporter wel 
wat bij is. 

Mix toernooi (17 augustus):

Een maand of twee na het Tennis-voetbal 
toernooi is de aanvang van het Mix 
toernooi, op dezelfde dag als mijn 
verjaardag. Een zomertoernooi 
georganiseerd namens de 
voetbalvereniging waarbij ieder lid vanaf 
de A-jeugd tot de senioren mee mag doen. 
Vervolgens werd ieder ingeschreven lid 
opgedeeld bij een aantal teams. Ook dit 
jaar was er veel animo voor. Uiteindelijk 
deden er nabij de vijftig á zestig 
deelnemers mee en waren er acht teams 
opgezet.

Op z’n Frans
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Net als bij het Tennis-voetbal toernooi was 
het weer ook prima. Er was nauwelijks 
een wolkje te bekennen. Misschien was de 
temperatuur wel iets té, maar dat 
minderde de pret uiteraard niet. Het was 
een goed opgezet voetbaltoernooi voor 
jong en oud, waar af en toe de trukendoos 
ook nog open getrokken kon worden. 
Het is mooi om te zien dat, ook al is het 
vriendschappelijk toernooi, iedereen er 
toch met volle inzet en mentaliteit voor 
gaat om alle wedstrijden naar zich toe te 
trekken. Ik merkte al meteen dat ik mijn 
verjaardagscadeau niet prijs kreeg.

Het was een mooie voetbalavond op de 
Vessemse velden, vol met mooi opgezette 
aanvallen, strijdlustigheid en uiteraard 
bier. 

Zoals iedereen weet is het laatste van 
essentieel belang in het weekend op 
Sportpark de Lille. Na het toernooi was er 
voor de liefhebber nog PSV – Go Ahead 
Eagles te zien op groot scherm en kon 
iedereen na de prijsuitreiking richting de 
zaterdagavond van de Jaarmarkt. 

Ik moet concluderen dat beide toernooien 
voor de volle honderd procent geslaagd 
zijn. Voor de echte voetballiefhebber is 
er het mixtoernooi en voor diegene die 
graag van afwisseling houden het 
tennis-voetbal toernooi. Wat gaat er nu 
boven Vessemse gezelligheid? Niets, lijkt 
mij.

Salutations,
Frans
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Wilhelminalaan 6
5512 BK Vessem

Telefoon 0497-592286

BELEGDE (STOK)BROODJES
FRITES
SNACKS

(MEENEEM)SCHOTELS
SOEPEN & SALADES

(SOFT)IJS
MILKSHAKES

(WARME)DRANKEN

baro-lux
sportprijzen, bekers, vaantjes, 
trofeeën, medailles e.d.
Zéér concurrerende prijzen

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

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

Hoogeindseweg 21 013-5142657
06-54272650

Oostelbeers
�
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Vandaag 31 augustus rond de klok van 
1uur kriig ik een berichtje op mijn telefoon.  
Met als tekst “ He Boes, heb jij zin om een 
stukske te schrijven voor sponser in het 
licht? Volgens mij zijn jullie nog niet aan de 
beurt geweest. Groeten Geert.”

Natuurlijk doe ik dat Geert, wanneer wil 
je mijn stukske hebben?  Voor dinsdag 3 
september krijg ik als antwoord terug. Dus 
ik meteen aan de gang om een stukske in 
elkaar te zetten zodat het voor de dinsdag 
bij de redactie aanwezig is. Het zal vlug 
moeten gebeuren, want de fanatieke 
bezorgers staan al met het fietske klaar 
om ze weer bij iedereen in de bus te doen.

Bouw en timmerbedrijf van den Bosch, 
daar is ons pa zon’n 17 jaar geleden mee 
begonnen. In het begin vanaf de 
molenkap, en sinds een jaar of 13 op het 
bedrijven terrein de hoefse weg. Sinds 
begin 2011 heb ik het overgenomen van 
ons pa. Na vele veranderingen in het 
bedrijf in alle opzichten, heb ik samen met 
ons pa de keuze gemaakt om in een klei-
nere variant door te gaan. Geen tien man 
personeel, maar met zijn vieren. Zodat wij 
altijd bij alle werkzaamheden aanwezig 
kunnen zijn vanaf het begin tot het einde. 
Twee vessemse jongens erbij die vak goed 
verstaan en juiste scholing gevolgd 
hebben,  zodat wij met zijn vieren het 

vertrouwde gezicht van bouw en 
timmerbedrijf van den Bosch kunnen zijn!

Of het nu gaat om nieuwbouw, renovatie, 
restauratie, verbouw of onderhoud  voor 
bedrijf of particulier kunnen wij alles 
verzorgen vanaf het begin tot het einde. 
Vanaf het begin tot het einde zijn wij zelf 
het aanspreek punt van het bedrijf. En 
klus van klein tot groot is voor ons geen 
probleem, en kunnen alles verzorgen waar 
de klant naar vraagt. Eigenlijk alles kunnen 
wij verzorgen voor de klant. 

Ik zal nu maar op houden over hoe het bij 
ons allemaal in elkaar zit. Als iemand iets 
meer moet weten kun je het gewoon een 
keer vragen. Ik ga nu maar weer verder 
mee waar ik gebleven was voor het 
berichtje van Geert. Zodat ik kan gaan
rusten en mijn krachten kan gaan sparen 
voor de eerste oefen wedstrijd van het 
seizoen voor vessem 3.

Iedereen veel speelplezier, en succes met 
de competitie!!! 

Redactie van het Loeierke, ga zo door. Het 
is een skon blaaike, Chapeau!!!!!!

Groeten,

Mark van den Bosch

��
���
�����

Bouw en timmerbedrijf
van den Bosch
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Braak 9 
5512 CC VESSEM 
Telefoon:  (0497) 592028 
E-mail:  marinka.liebregts@hetnet.nl 

Marinka LiebregtsMarinka Liebregts  
Schoonheidsspecialiste en Pedicure 

 Pigmentvlekken  
 Acne behandeling  

 IPL-behandelingen 

Schoonheidsspecialiste   en Pedicure 

Marinka Liebregts 

 Haarverwijdering 
 Rimpelbehandeling 
 Couperosebehandeling 

René Willems
Predikant 8

Electrotechniek 5512 BW Vessem

Tel. 06-12648872

   Electrotechnische installaties, 

   datainstallaties en verlichting.

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

F2 1 3 3.00 21 0 21 

C1 1 3 3.00 3 0 3 

A1 1 3 3.00 3 1 2 

D1 1 3 3.00 4 3 1 

E1 1 1 1.00 4 4 0 

F1 0 0 0.00 0 0 0 

D2 1 0 0.oo 1 3 -2 

E2 1 0 0.00 3 6 -3 

B1 1 0 0.00 0 9 -9

‘De SUPERCUP’
Jeugd - Clubcompetitie 2013-2014

TUSSENSTAND 
SUPERCUP 

SEIZOEN
2013-2014

SPONSOR:
Super Service

Henst

STAND BIJGEWERKT T/M 14 September 2013

WINNAAR VORIG SEIZOEN:
VESSEM D2
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PRIKBORD
De voetbalclub is op zoek

naar iemand die tegen een

vergoeding de trainingspakken

van Vessem 1 wil wassen.

Geinteresseerden kunnen zich 

melden bij Kees Henst

telnr. 06-44634621

2 Oktober 2013

Voetbalinstuif

14:00 Sportpark de Lille
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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, 1e Loeierke nu 

al op de mat?

Ja, je merkt meteen dat Matske en Kefin gestopt zijn!


