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En ja hoor, voor de tweede maal wordt 
mij de eer voor het schrijven van de 
onmisbare aftrap vakkundig in de 
schoenen geschoven door onze redac-
tieknuffelbeer Henri. Waar hij vorige 
keer gewoon het land was uitgevlucht 
om onder een van zijn weinige plichten 
uit te komen had hij deze keer twee 
smoezen. Ten eerste schijnt in huize 
Swaans al wekenlang geen internet 
beschikbaar te zijn op beide computers 
die toch echt nog geen 20 jaar oud zijn. 
Zijn tweede smoes is echter vele malen 
sterker: hij moet zich voor gaan stellen 
aan de schoonouders van zijn dochter. 
Aangezien zoonlief met de familie 
Swaans op vakantie gaat wilde de oud-
ers van deze jongen toch wel weten 
onder wiens supervisie dit allemaal ge-
beurt. Het onderzoek naar het verleden 
van onze hoofdredacteur leverde echter 
dermate opvallende gebeurtenissen op, 
dat ze de man achter de verhalen toch 
maar eens persoonlijk wilde ontmoeten, 
voordat ze hun zoon zomaar mee lieten 
gaan in de blinkende Toyota zonder tie 
ribs aan de gordel.

Terwijl Henri dus zit te zweten op de 
bank in een wildvreemde huiskamer, 
zitten wij te zweten om het laatste Loe-
ierke van dit seizoen nog de deur uit te 
krijgen voordat heel Vessem naar de zon 
rijdt. Het is zowaar toch nog gelukt om 
deze editie goed te vullen. Dit had niet 
gekund door twee ingezonden stukken: 
Huub Soetens blikt (inmiddels tradition-
eel) terug op het seizoen van Vessem 2 
en Wido Brouwers geeft een sfeerim-
pressie van het voetbalkamp. Vanuit de 
redactie zijn er nog een aantal mensen 
die de vakantiemodus opzij hebben 
kunnen zetten om ons te verblijden met 
leesvoer. Al moet gezegd worden dat 
zowel Stijn als Ted er bij het schrijven 
van hun stuk al een vakantie op had-
den zitten. Frans schrijft nog even wat 
EK-frustatie van zich af. Wie wat minder 
EK-frustatie zal hebben gehad is Niels 
Wirken, hij mag zich de winnaar noe-
men van de Loeierke EK-poule, hij wordt 
geëerd in de terugblik door de organisa-
toren. 
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Andere evenementen waarop met beeld 
en tekst wordt teruggeblikt wordt zijn 
de penaltybokaal, de eindstand van de 
supercup en de bijzondere prestatie van 
Kiki Fellinger. Vorig Loeierke was ze al 
aanwezig in ’t Profieltje, nu kregen we 
van haar coach een verslag over het KNVB 
Calve Nederlands Kampioenschap Straat-
voetbal samen met drie andere meiden uit 
de regio een derde plaats wist te behalen. 
Wij van het Loeierke wensen haar profi-
ciat. 

Een aantal andere leden van onze verenig-
ing die een felicitatie verdienen hebben 
niet echt een fysieke prestatie geleverd. 
Zij werden tijdens een drukbezochte 
jaarvergadering gehuldigd voor hun trouw 
aan de club. Cees Schriders heeft al 40 
streepjes achter zijn naam staan. Een aan-
tal waarop mijn generatie nog 15 jaar moet 
wachten. Met in totaal 8 man (Twan en 
Bart Claassen, Bob Soetens, Hein de Laat, 
Joost Roefs, Ruud Verbaant, Roy Hakkens 
en ondergetekende) zorgde we meteen 
ook voor bijna de helft van de opkomst 
tijdens de vergadering. 

Tijdens de bloemlezing door de voorzitter 
werd maar weer eens duidelijk dat we de 
geschiedenisboeken ingaan als de net-
nietgeneratie. Voor de laatste hoofdprijs 
moest hij terug naar de C1……Iemand 
die dus niet tegelijkertijd met dit groepje 
gehuldigd wilde worden is de kampioen-
schappenaanelkaarrijgende Rob Verbaant. 
Bewust kwam hij pas ver na de vergader-
ing binnen waardoor hij apart gehuldigd 
kon worden door de voorzitter, die het 
ook niet droog hield.

Rest mij alleen nog iedereen namens de 
voltallige redactie van ’t Loeierke een 
fantastische vakantie te wensen! 

Gr. Kefin 
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VAN HET BESTUUR
Dit is alweer ‘t laatste Loeierke van 
het seizoen 2011/2012. Afgelopen jaar 
is er natuurlijk weer veel gebeurd op 
de Lille, zo hebben we natuurlijk onze 
competitie die voor de meesten vrij 
positief is verlopen, qua resultaat dan 
natuurlijk. Jammer genoeg heeft het bij 
de senioren net niet geresulteerd in een 
kampioenschap van het 3e elftal. Na twee 
bloedstollende wedstrijden zat het er net 
niet in om kampioen te worden. Ook het 
eerste elftal heeft een flinke eindsprint 
getrokken, die bijna resulteerde in een 
periodetitel. Maar ook hier was de sprint 
net iets te laat ingezet. Toch neem ik m’n 
petje af voor de manier waarop werd 
gevoetbald in het laatste deel van de 
competitie.

De jeugd heeft de competitie 
traditiegetrouw afgesloten met het 
pinkstertoernooi. Tijdens pinksterzondag 
en maandag trad hier de jeugd van 
Vessem aan. Er is flink gevoetbald wat 
geresulteerd heeft in een uitpuilende 
prijzenkast want er zijn namelijk veel 
bekers in Vessem gebleven. Tijdens het 
jeugdleiders- en bedrijventoernooi op 
zaterdag had de sportiviteit en het goeie 
weer zeker de overhand.
Maar de grootste prestatie van het 
seizoen is iets wat we daadwerkelijk 
hebben kunnen zien groeien in de loop 
van het seizoen, namelijk de nieuwbouw 
van onze gezamenlijke kleedlokalen. 

Wij zijn als voetbalvereniging ontzettend 
trots op het resultaat dat geleverd is. Het 
is een topprestatie van een groot aantal 
vrijwilligers, maar zeker komt er veel eer 
toe aan de mensen die hier veel tijd en 
energie in hebben gestoken. Namens 
het bestuur van de voetbalvereniging 
en de korfbalvereniging wil ik dan ook 
zeker alle medewerkers bedanken voor 
deze geleverde topprestatie. Natuurlijk 
wil ik ook de rest van de vrijwilligers 
bedanken voor het laten slagen van de 
competitie. Want zonder vrijwilligers kan 
een club niet bestaan dus wil ik iedereen 
van de klusgroep, leiders, trainers, 
bouwcommissie, oudpapierverzamelaars, 
oudijzerophalers, kampcommissie, 
veldverzorgers, kantinemedewerkers, 
interieurverzorgsters, bezorgers 
en redactie van ‘t Loeierke, 
toernooicommissie, activiteitencommissie, 
sponsorcommissie, scheidsrechters, 
bouw- en onderhoudscommissie, 
terreinverzorger, materiaalverzorger, 
jeugdcommissie en -coördinatoren, 
hoofdbestuur en verder natuurlijk 
iedereen die ik vergeten ben in dit lijstje, 
bedanken voor weer een geweldig 
seizoen op de Lille.
Rest mij nog om namens het bestuur 
iedereen een prettige en goeie vakantie 
toe te wensen en natuurlijk zien we elkaar 
volgend seizoen weer op de Lille!

Groet, Hans van der Linden
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verwarming - loodgieterswerken - zinkwerken
sanitair - duurzame energie - ventilatie

Huybers
installatiebedrijf
Vessem - telefoon: 0497-844896
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Na de overwinning in de eerste wedstrijd 
tegen Hulsel (4-1) hoor ik de jongens 
tegen elkaar zeggen,                                regel 
de platte wagen maar vast want het 
gaat gebeuren dit jaar! Die platte wagen 
konden we al snel weer afbellen want de 
volgende 5 wedstrijden werden verloren, 
met als diepte punt DOSL uit (9-0).

Het bleek toch een zware competitie met 
bijna allemaal 2e elftallen waarvan het 1e 
in de 4e klasse speelt .Ook hadden we een 
hele jonge groep die moesten wennen aan 
het verschil tussen A jeugd en spelen in de 
selectie.
Maar ondanks de vele nederlagen is er 
gemiddeld genomen met voldoende inzet 
en motivatie gevoetbald. Iedereen heeft 
zo zijn ups en downs gehad maar vooral 
na de winterstop zijn de meeste spelers 
beter gaan voetballen, vooral enkele 
jongeren zijn behoorlijk gegroeid in hun 
spel afgelopen seizoen. 

Ik wil van een paar spelers effe iets kwijt 
die in mijn ogen de meeste progressie 
gemaakt hebben. Ik kan niet van iedereen 
iets vertellen want dan staat het Loeierke 
al vol alleen van het 2e,  we hebben 
namelijk afgelopen seizoen toch nog 48 
spelers gebruikt.

Erik van de Ven, gaat soms als een 
wervelwind over het veld, sjouwt van 
voor naar achter, maakt vaak de meeste 
kilometers, soms iets te goed want dan 
zijn we hem weer een paar weken kwijt 
aan het 1e.

Harm Rijkers, is vaak een rots in de 
branding, als je denkt dat de spits erdoor 
is schuift Harm zijn lange benen er nog 
gauw voor en zijn we weer in balbezit, 
begint zelfs zoveel zelfvertrouwen te 
krijgen dat hij regelmatig inschuift of 
zelfs voorin  te vinden is, met als hoogte 
punt een mooi doelpunt in de voorlaatste 
wedstrijd.

Joris van Ham, begon het seizoen als 
nieuweling wat onzeker, is in de loop van 
het seizoen enorm gegroeid en is nu een 
volwaardige back, ook hij maakte zijn 
eerste doelpunt in het 2e.

Hein van Riet, had tot april nog maar 2 
hele wedstrijden gespeeld i.v.m. diversen 
fysieke klachten, is de laatste weken 
fitter dan ooit en dat zie je ook in zijn 
spel terug, heeft de laatste 5 wedstrijden 
probleemloos de 90 min. vol gemaakt. 
zoals hij de laatste tijd speelt is het dood 
zonde als hij lager zou gaan voetballen. 

“Het begon zo mooi”
Seizoensterugblik 2011-2012 door Huub Soetens
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Chris van Spreuwel, ook voor hem was het 
behoorlijk wennen in het eerste jaar in het 
2e, het tempo lag vaak te hoog, maar het 
mag gezegd worden ook Chris heeft zich 
goed hersteld en staat de laatste weken 
zijn mannetje op het middenveld. 

Rob de Koning, is zowel binnen als buiten 
het veld een voorbeeld voor de rest, slaat 
bijna geen  training over, heeft altijd de 
juiste instelling, pept zijn medespelers 
zowel voor als tijdens de wedstrijd op 
een positieve manier op, en gaat voorop 
in de strijd. Om deze redenen heb ik 
besloten dat Rob volgend seizoen onze 1e 
aanvoerder is.

Ik ben er van overtuigd dat het volgende 
seizoen qua prestaties zowel voor Vessem 
1 als 2 alleen maar beter wordt, de jeugd 
heeft zich goed ontwikkeld en nemen de 
ervaring van een jaar senioren voetbal 
mee naar het volgende seizoen.
We hebben ook net als afgelopen seizoen 

weer iedere wedstrijd punten gegeven 
aan iedere speler, zodat we aan het eind 
van het seizoen een speler van het jaar 
kunnen aanwijzen.
Om daar voor in aanmerking te komen 
moest je wel aan een paar regels voldoen, 
een daarvan is dat je minimaal de helft van 
de wedstrijden minimaal 45 min mee hebt 
gedaan.

De speler van het jaar is dit keer Erik van 
de Ven, hij heeft een goed en fanatiek 
seizoen gedraaid en heeft deze titel 
verdient.
Rest mij nog jullie allemaal te bedanken, 
ondanks de vele nederlagen vond ik het 
een leuk seizoen de sfeer was goed en we 
hebben ervoor gedaan wat we konden.

Tot over een paar maanden!

Huub

Huub Soetens zichtbaar 
tevreden na een leuk 
seizoen. Zo te zien denkt 
Geert van Aaken nog 
niet aan een overstap 
naar Vessem 2



‘ t  Loeierke

10

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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De Slipper
van ut joar

‘t Loeierke feliciteert 
     Rein van Rooij! 
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Het voetbalseizoen is weer afgelopen. 
Normaal gesproken is dit een tijd van 
rust, even de koppies leeg maken en 
voorbereiden op het nieuwe seizoen. Zo 
niet deze keer! Op Jan Smuldersstraat 54 
staat namelijk een uitdaging in de vorm 
van een boerenschuur, die bij aanvang 
van het komende seizoen volledig 
operationeel moet zijn. Omdat vele 
handen licht werk maken en mij duidelijk 
werd gemaakt dat alle hulp welkom is, 
zelfs die van mensen die niks kunnen 
(in die categorie val ik), besloot ik een 
zaterdag vrij te houden zodat ik mezelf 
nuttig kan maken voor de club. 
Een maat van mij, niet toevallig ook de 
architect van onze nieuwe accommodatie, 
had een oproep geplaatst onder de 
vrienden om een zaterdag mee te 
helpen aan ‘D’n Bauw’ van de nieuwe 
kleedlokalen.

Uiteindelijk gingen we op zaterdag 16 juni 
met zijn 6en helpen op het sportpark. 
Ik had al mijn gereedschap (een geërfd 
schroefmachientje) meegenomen, dus ik 
was er helemaal klaar voor!

Onze hulp werd zeer op prijs gesteld en 
we kregen vanaf het begin behoorlijk wat 
verantwoordelijkheid toegespeeld. Vanaf 
het begin zat ik helemaal in de flow en 
voelde me een echte Nico van Eigen huis 
en tuin. Onder de deskundige leiding van 
een aantal oer-vrijwilligers gingen we aan 
de slag. 

Deze nestor-vrijwilligers heten vrijwel 
allemaal Jan, behalve Ad want die heet 
Piet (Appels). Volgens mij heeft deze 
groep ook hun steentje bijgedragen aan 
de bouw van de oude accommodatie......
We werkten in groepjes van 2 en het 
werk schoot prima op. Op een gegeven 
moment werden mijn maat en ik gevraagd 
om een wat lastigere klus op te pakken, 
namelijk het plaatsen van de dakisolatie 
onder de laagste gording*. We voelden 
ons vereerd dat ons deze lastige en 
belangrijke klus werd gegeven en gingen 
vol trots aan het werk. Liggend op onze 
ruggen namen we de maten op, tekenden 
zaaglijnen af en plaatsten we de isolatie 
die ons straks in de winter warm gaat 
houden! Natuurlijk bevat ons werk wel 
eens een schoonheidsfoutje (of 2), maar 
wij beschouwen onszelf als kunstenaars 
die in elke opdracht toch iets van zichzelf 
mee geven. 

Na een tijdje hadden we met de hele 
groep pauze waarbij goed werd gezorgd 
voor de inwendige mens. We vertelden 
elkaar waar we mee bezig waren en 
iedereen was enthousiast. Er werd 
goedkeurend geknikt toen ik vertelde 
waar mijn maat en ik mee bezig waren. 
Mijn hart maakte een sprongetje. In 
het dagelijks leven ben ik een simpele 
pensioenadviseur die hele dagen op 
kantoor zit en dat ik nu in de harde 
bouwwereld werd geaccepteerd, deed mij 
erg goed. 

Op d’n Bauw
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Ik kon dan ook niet wachten om na de 
pauze weer aan te gang te gaan!
Toen we weer een tijdje bezig waren, 
maakte ik met Jan de Laat nog even een 
uitstapje buiten de deur voor een ander 
belangrijk karwei. Ik voelde me de koning 
te rijk! Mijn vrienden (onder anderen) 
verwijten me dat ik niets met mijn handen 
kan, maar hier bewijs ik dan toch (weer 
eens) het tegendeel! 
 
Moraal van dit verhaal, je kunt veel meer 
dan je denkt en de voetbalclub is al 
gauw blij met je! Dus kom nog voor het 
nieuwe seizoen een handje helpen bij de 
nieuwe accommodatie van de voetbal- en 
korfbalvereniging! 

De laatste loodjes wegen het zwaarst 
maar zoals gezegd maken vele handen 
licht werk!
 
Toen ik aan het einde van die zaterdag 
met een nuttig en voldaan gevoel mijn 
fiets pakte om naar huis te gaan, hoorde 
ik 2 mensen met elkaar praten; “Gelukkig 
komt er voor de laagste gording nog een 
knieschot^”. “Ja, ik ben erg blij dat we die 
Blox geen zichtwerk hebben laten doen!” 
 
Th. de Bie
 
* dwarsbalk van de dakconstructie
^ plaat om al het werk erachter uit het 
zicht te houden

D’n Bauw op een archieffoto (nov-11)
(met de zichtbare constructieonderdelen)
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Jan Smuldersstraat 24 / NL-5512 AZ Vessem 
+ 31 (0)497 591252 / www.goudenleeuwvessem.nl 
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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
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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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Op vrijdag 29 juni zijn we rond de klok van 
18.15uur met 52 enthousiaste kinderen en 
begeleiding vertrokken naar Het Caves in 
Wintelre voor ons jaarlijkse voetbalkamp. 
Allemaal gearriveerd op het Caves was het 
de spullen zoeken en je bed cq slaapplaats 
inrichten.

Nog even was er twijfel, “hoe moet het 
zonder Hannie”?. Gelukkig knapte Hannie 
op  en hebben Conny en Danielle, samen 
met de ervaren Jeanette, haar taken heel 
goed waargenomen.

Vrijdagavond hebben alle kinderen 
deelgenomen aan het 1e gedeelte van 
het voetbaltoernooi namelijk het acht 
zaligheden tournooi. We hadden 8 teams 
samengesteld, gemengd van F t/m D-C 
jeugd. Allemaal waren ze lekker fanatiek. 
De vrije tijd werd door de kinderen o.a. 
besteed aan; uiteraard voetballen, kamp-

vuurtje stoken/spekkies opwarmen, pok-
eren, poolen, rond de tafeltennis, rellen, 
in onderbroek over het veld rennen, enz... 
en uiteraard zo lang mogelijk wakker 
blijven wat de tentslapers ook wel gedaan 
hebben. Deze hebben zo ongeveer de 
hele nacht Danielle en Conny wakker 
gehouden.
 
Zaterdagochtend hebben we, na een heer-
lijk ontbijtje, minute to win it gespeeld. 

In groepjes van 3 hebben de kinderen 
makkelijke, leuke spelletjes gespeeld en 
gestreden tegen elkaar. De spelletjes war-
en bijvoorbeeld: een fles water zo gooien 
dat deze rechtop de tafel beland, met 
beide armen in een panty en proberen een 
munt eruit te halen, met de neus in een 
pot vaseline en dan een watje van tafel 
pakken en vervolgens in een bakje gooien. 

Uurtje chillen  en rond de middag geno-
ten van een lunch met tomaten soep en 
héél veel knakworstjes!  Na alles weer 
opgeruimd te hebben zijn we verder ge-
gaan met het middagprogamma.
  
Rond 13.30 uur zijn we richting ons mooie 
dorpje gefietst voor een fototocht. Men 
kreeg een blaadje met opdrachten mee 
waar de groepjes foto’s van moesten 
maken.

Voetbalkamp 2012
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Bijvoorbeeld van; Iemand in bikini, zoveel 
mogelijk mensen opelkaar gestapeld, 
een briefje van 100, iemand met zijn arm 
of been in het gips. De kinderen hebben 
samen met de leiding érg creatieve foto’s 
gemaakt. Wat dacht je van iemand met 
zijn arm in een zak (knauff) gipspoeder! 
Tja, die zit ook in het gips dan!
Ook was de opdracht om de leiding zo 
mooi/gek mogelijk te schmincken, nou dit 
was gelukt. 

Tijdens het middagprogamma was er ook 
nog een pauze op het kermisterrein waar 
wat gedronken en gegeten kon worden. 
Zo rond de klok van 17.00 uur zijn we weer 
bergafwaarts gefietst richting Caves.

Toen werd de barbecue aangestoken en 
konden we lekker eten, een lekkere ham-
burger of frikandel gaat er tenslotte altijd 
wel in na zo’n intensieve middag. Toen 
hebben we even kunnen rusten, voetbal-
len, op het springkussen, in de kantine 
biljarten of tafelvoetballen, gewoon wat 
buurten met de kamergenoten of even 
lekker douchen.

Ook Kiki heeft zich toen bij de groep 
gevoegd. Ze was met een samengesteld 
meidenteam uit de Kempen, na wat voor-
rondes gespeeld en gewonnen te hebben, 
naar Amsterdam geweest en daar uitein-
delijk met haar team 3e van Nederland 
geworden!   

 Zo rond de klok van 22.15 uur begon-
nen we met de eerste groep voor het 
avondspel, een geluiden-spel in de bossen 
rondom het Caves.

De leiding en ouders maakten op ver-
schillende plaatsen dierengeluiden die 
de kinderen zoveel als mogelijk moesten 
traceren en daar een letter vragen, dit om 
een woord te kunnen maken. Alleen ze 
moesten uitkijken voor de boswachters 
want die konden een letter afpakken als 
ze gezien werden. Zo rond een uur of 1 
’s nachts was het spel  afgelopen en de 
meeste groepen waren binnen.  
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Er was echter een “duif” achtergebleven 
in het bos die, naar wij dachten, altijd de 
weg feilloos en snel naar huis weet te 
vinden? Nog wat keten en een kussen-
gevecht zijn onze voetballers uiteindelijk 
toch maar weer even gaan slapen.

Zondagmorgen kwamen de eerste rond 
8 uur uit bed en de laatste zo rond 9 uur, 
lekker ontbijtje met een gekookt eitje 
erbij. Toen was het de tas inpakken en de 
kamers en tent leegmaken. De tent kwa-
men ze afbreken en ophalen evenals het 
luchtkussen.  Toen hebben de kinderen 
het 2e gedeelte van het acht zaligheden 
tournooi uitgespeeld met daarnade 
prijsuitreiking van de verschillende activ-
iteiten.

Ondertussen werden de kamers uit-
gemest (en dit is niets teveel gezegd!), 
alles opgeruimd en schoongemaakt. Na-
dat de frietkar was gearriveerd en het vet 
op temperatuur was, hebben we nog al-
lemaal gesmuld van een vette hap, daarna 
nog een ijsje na als toetje.

En toen allemaal, heel moe, weer richting 
Vessem. De moeders en vaders stonden 
de kampgangers al op te wachten om ver-
volgens de bagage te zoeken en de kroost 
mee naar huis te nemen.

Wat ons betreft was het weer een héél 
leuk en geslaagd voetbalkamp, met heel 
veel enthousiast helpende ouders en vri-
jwilligers, onze grote dank aan jullie!

De foto’s staan inmiddels op de voetbal-
site.

Groeten van de kampleiding 2012,

Jeanette, Conny, Danielle, Wido, Hans, 
Tinus, Dennis, Robert, Marco, Jos en Daan
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Voor iedere klant
een specifieke oplossing

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

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

Service in metaal

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

Nederland
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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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Nu, al weer een aantal weken na de 
pijnlijke, maar ook terechte uitschakeling 
van het Nederlands elftal op het EK in 
Polen en Oekraïne, heerst er nog een 
grote teleurstelling binnen een groot deel 
van het oranje gekleurde legioen. Ik vraag 
mezelf wel eens af of de kleur al weer van 
rood terug is gegaan naar oranje. Veel 
geschreeuw in de café’s terwijl de glazen 
bier richting de beamer vlogen. Zo kan 
elke wedstrijd in een gezellig Nederlands 
kroegje wel omschreven worden denk ik.

Er was veel kritiek op het meenemen 
van de verkeerde spelers, het gebruiken 
van de verkeerde tactiek en de inzet 
en nonchalance van meerdere spelers. 
Natuurlijk is het achteraf altijd gemakkelijk 
om te klagen en dingen te roepen, maar 
bij dit EK zat er gezien het vertoonde spel 
ook niet meer in dan een laatste plaats 
in de groepsfase. De statistieken zeggen 
eigenlijk al vrijwel alles: Nul punten, twee 
doelpunten vóór en vijf tegen. 

De voorbereiding verliep redelijk goed. 
Nederland won van de 12 gespeelde 
wedstrijden er vijf. Speelde er vier gelijk 
en verloor van Duitsland, Bayern Munchen 
en Bulgarije. Na de verloren finale van het 
WK in Zuid-Afrika waren de verwachtingen 
nog zeer hoog. Veel fanatieke fans 
kochten hun kaartjes en overnachten 
op de zogenoemde ‘Oranje-camping’ in 
Oekraïne. 

De aanloop naar de eerste wedstrijd 
tegen Denemarken ging niet vlekkeloos. 
Mathijssen raakte geblesseerd en 
Huntelaar wist het niet meer. De hevige 
concurrentie in de spits spande tussen 
de topscorer van de Bundesliga .1 en de 
topscorer van de Barclays Premier League. 
Van Marwijk koos uiteindelijk voor Van 
Persie als nummer 1 omdat hij een betere 
‘voetballer’ was dan Huntelaar. Toch 
denk ik dat Huntelaar met een geniepige 
lach op de bank zat tijdens Nederland - 
Denemarken. Van Persie miste kans op 
kans en er werden continue verkeerde 
keuzes gemaakt. 

De twee bittere weken 
van juni
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Oud Ajacied Michael Krohn-Dehli maakte 
de onverwachte 0-1 en zette heel 
Denemarken op zijn kop. Verschillende 
Nederlandse spelers zakten in elkaar en 
zagen niet wat er gebeurde. Tussen de 
benen van Stekelenburg door schoof 
hij de bal in het net. Nederland kreeg in 
de resterende tijd nog een aantal grote 
kansen, maar zette deze niet om in 
doelpunten.

Vanaf deze avond barstte alles in de media 
los. In de kranten werden de harde feiten 
beschreven zoals ‘Legoland vs Egoland’, 
‘Nederland viel uit elkaar als een te lang 
sudderend lapje draadjesvlees’, ‘geen 
aanval én geen verdediging’ en ‘de leeuw 
in zijn hemd’. Er was veel kritiek op het 
meenemen van de verkeerde spelers, het 
gebruiken van de verkeerde tactiek en 
de inzet en nonchalance van meerdere 
spelers. Huntelaar zou moeten spelen 
en Willems zou te jong en te onbeheerst 
zijn voor Oranje. Natuurlijk is het achteraf 
altijd gemakkelijk om te klagen en dingen 
te roepen, maar nu blijkt maar weer dat je 
zonder te scoren ook niet kunt winnen. 

Met vrijwel dezelfde elf start Nederland 
tegen de oosterburen. Duitsland, dé ploeg 
in vorm speelde Nederland aan flarden. 
In het begin van de wedstrijd toonde 
Nederland lef en durf, maar dit verdween 
al vrij snel en al na een kwartier liepen 
ze achter de bal aan. De stand na 38 
minuten was duidelijk. 2-0 in het voordeel 
van Duitsland met twee doelpunten 
van Gomez en twee assists van 
Schweinsteiger. Tijdens het juichen van 
die schitterende tweede goal van Gomez, 
zag je aan hem dat hij de supporters van 

Nederland begreep. Hij hield zich in bij 
het juichen en vierde de goal met zijn 
teamgenoten. Een kwartier voor tijd kon 
Van Persie nog iets terug doen, maar dit 
mocht niet baten. 

Met een klein beetje hoop streefde Oranje 
naar de laatste groepswedstrijd tegen 
Portugal. Huntelaar en Van Persie vormde 
samen het hart van de voorhoede. In 
het begin leek dit toch hetgeen wat 
Nederland nodig had. Van der Vaart 
schoot de bal er met een afstandschot 
geweldig in en de zon begon voor veel 
mensen weer te schijnen. Uiteindelijk 
was Nederland niet tegen Portugal 
opgewassen. Nederland was niet tegen 
Ronaldo opgewassen. Zo simpel als 
het leek prikte hij twee ballen achter 
Stekelenburg in het doel en het EK was 
definitief ‘finito’. 

Nederland was Nederland niet en de 
feiten liegen er niet om: nul punten, twee 
doelpunten vóór en vijf tegen. 

Op naar het WK van 2016 en kijken of 
‘admiraal Van Gaal’ ons er heen kan 
brengen. 

De groeten.

Frans
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108 jeugdspelers vuurde in de voorronde in totaal 324 ballen 
op de 6 geselecteerde keepers af. Uiteindelijk moest in de 
finale een heuze shootout tussen 3 spelers bepalen wie de 
beste penaltyschutter van 2012 is. Alle drie maakte ze in de 
finale acht van de negen strafschoppen. In de shootout moest 
Marnick Olislagers zijn meerdere erkennen in Thomas Maas 
en Niels de Koning. Pas bij de zesde penalty viel de beslissing 
en mocht Niels de Koning de Penaltybokaal 2011-2012 op gaan 
halen.  Daan Soetens werd gekroond tot beste keeper.

PENALTY BOKAAL
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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

                       
 

LLIIEEBBRREEGGTTSS  EELLEEKKTTRROO  

VVEESSSSEEMM  BBVV  
 

 

     Elektrotechniek    Zonne-energie       

        Partner    

     Telecom / Data-installaties  Beveiliging 

 

     Centraal stofzuigsystemen  Klimaattechniek 

    

   De Hoefse Weg 25 - 5512 CH Vessem  

   Tel (0497) 592322 - Fax (0497) 592342 -  Mob 06-53133188  

   info@liebregtselektro.nl    www.liebregtselektro.nl  

harrie soetens
KWALITEIT IN STUCWERK

KUILENHURK 27B 5512 CA  VESSEM
TELEFOON 0497-591834
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van ut joar

10 punten voor Kees Henst. 
Zorgde voor de grootste (Van) Dijenkletser van de afgelopen weken. Zoals bij wel meer 
punten deze ronde begon het in het populairste café van Vessem: de Brouwketel. Het 
hele incident bleek te berusten op een misverstand. Waar de eigenaresse van een huis 
aan de Mr de la Courstraat allemaal maar zei: “Ik heb lekker een nieuw bubbelbad in 
mijn achtertuin” dachten Kees H. en Rob van D. dat ze zei “Komen jullie lekker in jullie 
blote kont in mijn nieuwe bubbelbad zitten?” Toen ze later die nacht met z’n tweeën 
bij het bewuste huis aankwamen besloten ze toch maar even voor de zekerheid aan te 
bellen aangezien alles al donker was. Toen er open werd gedaan met het verzoek om 
op te rotten, verstonden ze het opnieuw geheel verkeerd en dachten dat hij zei: “kom 
gezellig achterom en spring erin, wij slapen wel rustig door.” Het laatste misverstand 
ontstond toen de bewoner van het huis de beide schoonzwemmers wilde helpen om 
eruit te komen waardoor de kleren van Rob per ongeluk over de schutting vlogen en 
Kees eerst met zijn hoofd op de grond landde in plaats van op zijn voeten. Naar verluid 
is het later weer goed gemaakt onder het genot van een glaasje bubbels.

  deTARREL
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8 punten voor Erwin Ven 
Erwin heeft zich op de laatste speeldag bij de Hakkens urenlang rot gezocht naar zijn 
fietssleutel. Deze pogingen zijn op een gegeven moment gestaakt en hij is maar  te voet 
naar huis gegaan. De dag erop ging hij met Kitty nog eens kijken en toen bleek dat z’n 
sleutel toch echt gewoon op z’n hangslot zat.

Bart de Koning, 5 punten
is op dezelfde dag op weg naar huis achtervolgd door de politie omdat hij zonder licht 
fietste. Hij deed alsof hij ze niet zag en fietste zo hard als hij kon (het ging alleen niet 
meer zo hard) naar huis. Toen hij de pas werd afgesneden door de politiewagen was zijn 
antwoord dat hij ze echt niet gezien of gehoord had. Na een kleine reprimande werd 
hem geadviseerd om snel onder de wol te kruipen.

Arno Somers 3 punten lag op de eerste zondag dat Vessem 3 geen kampioen werd 
buiten bij de Hakkens kwijlend tegen de gevel. Om te voorkomen dat hem iets zou 
gebeuren is hij netjes ingebouwd met behulp van fietsen. Toen het tijd was om naar huis 
tegen is hij vervolgens zachtjes wakker gemaakt met een emmer water vanaf het dak.

Rein - de slipper - van Rooij 2 punten
Op dezelfde dag kwam Vessem 4 per taxi terug van een dagje zuipen bij de Beerse boys. 
Rein van Rooij wilde netjes aan de wens van de taxichauffeuse voldoen en verzamelde 
alle glazen bier die in de taxi waren gesmokkeld en gooide deze op de parkeerplaats 
achter de achterband van een geparkeerde auto en sprak de woorden ‘ik snap niet dat 
jullie altijd zo onverantwoordelijk moeten zijn en dat ik altijd alles moet oplossen’.

Adrie Huybers 1 punt
had een paar weken eerder toen het vierde op stap was in alle stilte in zijn eentje de 
vastgelegde taxi toegeëigend en opdracht gegeven onmiddellijk naar Vessem te rijden 
waardoor de rest niet meer naar huis kon.
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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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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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Elke sportliefhebber kijkt al maanden uit 
naar de sportzomer van 2012. Een sport-
zomer met topevenementen zoals het 
EK-voetbal in Polen en Oekraïne, de Tour 
de France én de Olympische Spelen in 
Londen. Je kunt het bijna vergelijken met 
een heerlijk driegangen dagmenu van een 
topklasse restaurant met Michelin ster. 
Het voorgerecht hebben we, vanwege de 
vroegtijdige uitschakeling van het Ned-
erlands elftal, met een wrange nasmaak 
tot ons genomen en het hoofdmenu staat 
de komende weken op het programma. 
Hopen dat het hoofdgerecht wat lek-
kerder smaakt!

Het Nederlandse succes op een dergelijk 
sportevenement is erg belangrijk voor 
ons enthousiasme bij de wedstrijden. Of 
er moet wat anders opvallends gebeuren 
met onze landgenoten. Denk bijvoorbeeld 
nog eens terug aan de Tour van vorig jaar. 
Wie herinnert zich niet de ongelukkige 
aanrijding van Flecha en de sympathieke 
Zeeuw Johnny Hoogerland? Vanuit het 
niets werd Johnny vorig jaar ineens BN-er 
door met nagenoeg blote billen “volle 
sjas” de prikkeldraad in te vliegen. Ik denk 
dat hij liever op een andere manier bekend 
had willen worden… Net voor de start van 
deze Tour van 2012 lees ik in een column 
op het internet dat het gedoe rondom de 
aansprakelijkheid voor dit ongeluk nog 
steeds niet is opgelost. Schijnbaar wijst 
iedereen naar elkaar. 

De chauffeur van de auto geeft het 
verhuurbedrijf van de auto de schuld, het 
verhuurbedrijf wijst naar de tourorgani-
satie ASO. De tourorganisatie zelf geeft 
nog steeds niet thuis. Pas nu begrijp ik de 
betekenis van de afgekorte naam ASO van 
deze organisatie! 

Ook de Nederlandse media proberen 
volop te profiteren van de aandacht voor 
deze sportevenementen en het eventuele 
succes van onze Nederlanders. De laatste 
jaren concurreren de NOS en RTL om de 
kijkcijfers bij het voetbal en het wielren-
nen. De NOS probeert het met Studio 
Sportzomer, RTL met VI Oranje en Tour 
du Jour. Beide programma’s met ieder 
een eigen stijl van presentatie, gasten en 
publiek. Dit jaar wilden wij het wel eens 
van dichtbij meemaken. Op rondreis door 
Polen gingen we ons best doen om bij een 
uitzending aanwezig te zijn…

Het is zaterdagavond, net na de eerste 
verloren wedstrijd van het Nederlands Elf-
tal tegen Denemarken. Met een teleurg-
esteld gevoel na de vele kansen op een 
overwinning tegen de Denen lopen we 
terug van de Fanzone naar het stadscen-
trum van Krakow, een prachtige stad in 
Zuid Polen. Krakow is de vijfde stad van 
Polen, de stad waar geen EK-wedstrijd 
gespeeld wordt. Toch ademt de hele stad 
Euro 2012. Italië, Engeland én Nederland 
heeft hier haar thuisbasis. 

SPORTZOMER
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Monique in gesprek met Ayolt Kloosterboer 
(NOS)

Bij het Sheraton Hotel aangekomen zien 
we net de bus van Nederland vertrekken 
naar het vliegveld, om onze helden op 
te pikken na een vlucht vanuit Oekraïne. 
Samen met een persploeg van de NOS 
besluiten we om oranje op te wachten. Al 
snel raken we in gesprek, want ook deze 
drie heren staan toch maar de tijd te ver-
doen. Maar ja, wel in de baas z’n tijd, dus 
betaalde uren denk ik...!

De verslaggever van de NOS is Ayolt 
Kloosterboer. Ayolt werkt al jaren voor 
de NOS en is bekend als verslaggever van 
onder andere skispringen, schaatsen, 
judo, zeilen, volleybal en korfbal. Samen 
met camera- en geluidsman hebben ze dit 
mooie klusje gekregen. Misschien kunnen 
de beelden van de bus van Oranje nog net 
in de uitzending van Studio Sportzomer, 

aldus Ayolt. Hij wijst naar boven. Op 50 
meter naast het Sheraton Hotel bevindt 
zich hotel Pod Wawelem. Bovenop het 
dakterras verzorgt Jack van Gelder met 
z’n team elke avond Studio Sportzomer.

Ik wacht geen moment af en informeer 
direct of we daar ook eens bij kunnen zijn. 
Ayolt wijst snel naar de blonde eindredac-
trice, die na het einde van de show van de 
NOS haar collega’s even komt begroeten. 
“Zijn ze er nou nog niet?”. Inmiddels is 
het rond middernacht en we hebben nog 
steeds geen bus terug gezien. De blonde 
dame geeft aan dat we ons de volgende 
avond even moeten melden rond 22 uur, 
en dan zo kunnen aanschuiven! “Indien 
het droog is. Want bij regen zitten we 
binnen, zonder publiek.” Het reserveren 
van een plekje bij Jack is nog eenvoudiger 
dan een treinkaartje kopen voor onze 
volgende bestemming…

Na de klok van één uur ’s nachts horen 
we dan eindelijk de loeiende sirenes. Daar 
zijn ze. Binnen 10 minuten is iedereen uit 
de bus het hotel binnen. Snel worden kof-
fers gepakt. Alleen bij Sneijder kan er een 
handtekening vanaf voor een klein Pools 
manneke, de rest snelt zonder te kijken 
naar binnen. Oh nee, Arthur Numan niet. 
Die zwaait gewoon terug als ik hem be-
groet. Tja, we zagen toen al dat de sfeer 
niet geweldig was…

Een dag later zijn we wel op tijd terug om 
ons aan te melden voor de tv-uitzending. 
Net voordat we ons willen melden lopen 
we op straat bijna Nick en Simon omver. 
Monique schrikt ervan en is volledig de 
weg kwijt. 
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Op het moment dat ze weer een beetje 
bij haar positieven is, stappen ze net in de 
taxi om de stad in te gaan. Weg fotomo-
ment. Een half uurtje later, wanneer we 
ons bijna moeten gaan melden, komt de 
regen met bakken uit de lucht. Onweer 
in Krakau. Weg tv-moment. Het zal toch 
niet…

Maandag 11 juni 2012. Uiteindelijk een 
zeer bijzondere dag om nooit te ver-
geten. Onze laatste dag in Polen voordat 
we doorreizen naar het Tatra-gebergte 
in Slowakije. Overdag brengen we een 
bezoek aan de voormalige concentratieka-
mpen Auschwitz en Birkenau. Bijzonder, 
bizar, bibberen… Ook daar zien we col-
lega’s van de NOS rondlopen. Op afstand 
zie ik Jack van Gelder. Zouden we hem ’s 
avonds gaan ontmoeten?

Na een lange en emotionele dag op beide 
kampen begint de avond in de Sportsbar 
in het Sheraton Hotel vlakbij de NOS stu-
dio. De Sportsbar is openbaar toegankelijk 
en terwijl we rustig naar een wedstrijd van 
de Oekraine kijken zit Wesley Sneijder een 
tafeltje verderop in gesprek met Pierre 
van Hooijdonk en Maarten Stekelenburg. 
Achteraf had ik graag de inhoud van dat 
gesprek mee willen luisteren. Wanneer 
Pierre rond de klok van 22 uur vertrekt 
richting studio lopen wij achter hem aan. 
Daar worden we opgevangen met zo’n 
30 landgenoten en per vier personen met 
de lift naar de 6e etage getransporteerd. 
Daar aangekomen lopen we zo de set 
op en zien we de mannen al klaar zitten 
aan de tafel. Prachtig om Jan Mulder zo 
relaxed te zien zitten. 

Boudewijn en Pi Air krijgen een dekentje 
voor de kou. Gertjan Verbeek zit in het 
publiek en mag niet eens meepraten. 
Op de set zien we twee tv schermen han-
gen. Op een scherm komen de reportages 
tussendoor in beeld, op een ander scherm 
zien we wat uitgezonden wordt. Op het 
moment dat we in beeld komen drink ik 
direct van mijn gratis gekregen pilsje van 
de Nederlandse Omroep Stichting. Be-
taald van eigen belastingcenten dus… Na 
de uitzending wordt het tijd om de rugzak 
te pakken!
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Ik sjouw natuurlijk niet voor niks heel de 
vakantie met ons welbekende clubblad 
rond. Pierre vraagt zich direct af voor welk 
bedrijf ik sluikreclame wil maken. Ken-
nelijk is hij niet bekend met ’t Loeierke. 
Jan Mulder wel. Dit is alweer de tweede 
keer dat hij met het clubblad van de 
groen-witten op de foto gaat. Eerder was 
het Ted Blox die het voor elkaar kreeg bij 
de wereld draait door. Na de uitzending 
kletsen we na en genieten we na voor 
een bijzonder dag om nooit te vergeten… 
Zou het ook effect gehad hebben op de 
kijkcijferverschillen tussen RTL en NOS. Ik 
wil het niet weten…
Tijdens het schrijven van deze column is 
de Tour de France al in volle gang. Elke 
avond (of de dag erna) kijk ik naar de 
avondetappe en kijk ik nauwkeurig of ik 
op de achtergrond een dorpsgenoot in 
het publiek zie zitten. Bij de bergetappes 
probeer ik de altijd schaars geklede mee-
rennende supporters te herkennen. 

Er zitten inmiddels genoeg leden van onze 
vereniging ergens op de camping in Zuid 
Frankrijk. En hoe zal het straks in Londen 
zijn? Zijn daar nog mensen van plan naar 
toe te gaan? 

Ik daag jullie uit en zie het dan wel op tv. 
Vergeet ’t Loeierke niet! 

Do widzenia! En voor op de camping: Na 
zdrowie! 
Matske.
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Wilhelminalaan 6
5512 BK Vessem

Telefoon 0497-592286

BELEGDE (STOK)BROODJES
FRITES
SNACKS

(MEENEEM)SCHOTELS
SOEPEN & SALADES

(SOFT)IJS
MILKSHAKES

(WARME)DRANKEN

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

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

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

Hoogeindseweg 21 013-5142657
06-54272650

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

Marinka LiebregtsMarinka Liebregts  
Schoonheidsspecialiste en Pedicure 

 Pigmentvlekken  
 Acne behandeling  

 IPL-behandelingen 

Schoonheidsspecialiste   en Pedicure 

Marinka Liebregts 

 Haarverwijdering 
 Rimpelbehandeling 
 Couperosebehandeling 

René Willems
Predikant 8

Electrotechniek 5512 BW Vessem

Tel. 06-12648872

   Electrotechnische installaties, 

   datainstallaties en verlichting.

r.willemselectro@kpnplanet.nl
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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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Teamfoto met v.l.n.r. : Birgit Manders (RKSV Heeze), Marit de Greef (DVS), Lotte van 
Veldhoven (v.v. Bladella), Kiki Fellinger (v.v. Vessem) en KNVB coach Ronny Everaerts
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Kiki Fellinger behaalt de 3e plaats op 
het KNVB Calve Nederlands 

Kampioenschap Straatvoetbal 
in Amsterdam! 

Een aantal weken geleden was er in Rijen 
(bij v.v. Rijen) de voorrondes van het 
KNVB Calve Straatvoetbal toernooi, wed-
strijden 4 tegen 4. Een van de deelnemers 
bij de E-pupillen meisjes was het team uit 
de regio Eindhoven / de Kempen.
Dit team bestond uit speelsters van ver-
schillende verenigingen en heeft zich daar 
weten te plaatsen voor de Districtfinale 
van Zuid 1 in Breda.

De winnaar van de districtfinale zou een 
ticket bemachtigen om op 30 juni op de 
Dam in Amsterdam te mogen gaan stri-
jden om het Nederlands Kampioenschap.
In een mooie finale won “Eindhoven” van 
het team uit de regio Tiel en dit betekende 
dus plaatsing voor het Nederlands kam-
pioenschap.

Op 30 juni ging het team op weg naar de 
Dam in Amsterdam, hier speelde de beste 
6 teams van Nederland tegen elkaar (uit 
alle districten van Nederland)

Eindhoven verloor helaas de 1e wedstrijd 
tegen de uiteindelijke winnaar: Streetsoc-
cergirls uit Gennep en won de 2e wedstrijd 
van BZS uit Beusichem (Betuwe)
Dit betekende een finalewedstrijd om de 
3e en 4e plaats tegen het team van Victo-
ria uit Hilversum.

Deze wedstrijd won “Eindhoven” met 
mooi en aanvallend voetbal en behaalde 
hiermee een zeer verdienstelijke 3e plaats 
op het Nederlands Kampioenschap.
Bij de prijsuitreiking was er nog een extra 
prijs want het team van “Eindhoven” 
heeft ook de Fair Play prijs gewonnen als 
team dat het sportiefst heeft gespeeld.
Al met al een knappe prestatie om trots 
op te zijn !

Het Loeierke feliciteert Kiki met deze 
knappe prestatie! 
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EK-POULE
Niels Wirken winnaar Loeierke EK Poule 2012

Met nog 10 minuten op de klok rekent Willem van 
Aaken zich al rijk op een Spaans terras. Hij is namelijk 
naar Spanje afgereisd om erop toe te zien dat Spanje 
na een 1-1 gelijkspel of 2-0 overwinning de finale naar 
zich toe trekt. In dat geval heeft hij het totaal aantal 
doelpunten op dit EK juist voorspelt en scoort hij 25 
punten extra en dat is voldoende voor de overwinning 
in onze EK-poule. 

Spanje vond de 2-0 echter niet genoeg en maakte er in 
de 84ste minuut nog even 3-0 van. Hierdoor mag niet 
Willem van Aaken zich te midden van feestende Span-
jaarden, maar Niels Wirken zich met een totaalscore 
van 206 punten kronen tot winnaar van ‘t Loeierke EK 
poule 2012! 

Het voorspellen van de uitslagen in de poulefase ging Niels niet bovengemiddeld goed 
af, maar met 135 behaalde punten in de finalerondes heeft hij dit rechtgetrokken. Zo 
blijkt maar weer dat op het eind de prijzen pas verdeeld worden en is hij de terechte 
winnaar! Omdat Spanje er in de finale ook nog 4-0 van heeft gemaakt, heeft niet Dennis 
Willemsen maar Rob van Dijen de tweede plaats behaald, omdat hij naast de winnaar 
van het toernooi ook het aantal gescoorde doelpunten juist geraden heeft. Iwan van 
Hout maakt het podium compleet en blijft kleine broer Pim 2 puntjes voor omdat hij de 
uitslagen in de poulefase beter ingeschat heeft.

Bas v/d Heijden heeft erg lang bovenaan gestaan, maar heeft het op het laatst af laten 
weten waardoor hij geëindigd is op een roemloze 15e plek. 
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Beste vrouw in het klassement is Anne 
Rijkers met een verdienstelijke 9e plek. Bij 
winst van Italië in de finale zou zij er met het 
prijzengeld vandoor gegaan zijn. Wat verder 
opvalt is dat geheel tegen de gewoonte in 
er dit keer eens geen redactielid van ’t Loe-
ierke in de top-3 te vinden is.

Al met al mogen we met 131 deelnemers van 
de voetbal- en korfbalvereniging terugki-
jken op een geslaagde ‘t Loeierke EK poule 
2012. Speciale dank gaat uit naar de 30 wel 

betalende, maar niet deelnemende opgaven! Succesfactor blijkt toch om op de laatste 
speeldag rond te gaan om deelnemers te strikken.

Het gerucht gaat dat Rob van Dijen van zijn prijzengeld een nieuwe palmboom gaat 
kopen, of het moet zijn dat Brusje binnenkort gratis een nieuwe komt afleveren.

Groeten van de organisatie en tot over 2 jaar bij ‘t Loeierke WK 2014 poule in Brasil!

Ruud, Pena en Geert
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‘De SUPERCUP’
Winnaar E2 2011-2012
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PRIKBORD

Clubblad ‘t Loeierke wenst u 

een prettige zomervakantie! 

We zien u graag volledig uit-

gerust terug op

Sportpark de Lille...

P.S. vergeet ‘t Loeierke 

niet in uw koffer, 

caravan of rugzak!
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ROEKOE! 

ROEKOE!

Zitte gij 
hier nou nog?


