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Tijdens Vessem kermis werd de redac-
tie overstelpt met verzoeken om de 
douchefoto die de achterzijde van ’t 
vorige loeierke sierde in posterformaat 
uit te brengen. De resolutie van het 
origineel is echter te laag om deze tot 
een levensgrote poster te vergroten. 
Helaas moeten we Franka Liebregts 
daarom teleurstellen! Goed nieuws wel 
voor	Boris	Soetens!	De	korfbaldames	
willen niet achterblijven en gaan daarom 
een soortgelijke foto uitbrengen. Wel 
zullen zij uit privacy overwegingen het 
kurfke	voor	hun	gezicht	houden!
Goed nieuws ook van de redactie. Op 
zondagmiddag 18 november is het ons 
gelukt om tijdens een speciaal inge-
laste redactievergadering twee nieuwe 
redactieleden te strikken. Terwijl in 
Gerwen de aftrap tussen RKGSV en Ves-
sem	plaatsvindt	heffen	wij	onze	glazen	
omdat onze eerste kandidaat Ruud van 
Aaken ons zijn ja-woord heeft gegeven. 
Om ook de buitenwereld hiervan op de 
hoogte te brengen stijgen er enorme 
pluimen witte rook op uit de schoor-
steen van huize Blox. Over de duur van 
zijn contract wordt nog onderhandeld. 
Ons voorstel is een minimale periode 
van 8 jaar. 

Om 16.00 uur wordt besloten om onze 
tweede kandidaat Thomas van den Bliek 
wakker te bellen en hem te vragen of hij 
zich per direct op Groenewoud 66 wil 
melden. Thomas arriveert (waarschijnlijk 
zonder ontbeten te hebben) 11 minuten 
en	7	seconden	na	onze	oproep	per	fiets	
op ons vergaderadres. Ondanks dat 
hij beweert dat hij wakker is heeft hij 
geen	flauw	benul	waarvoor	hij	is	komen	
opdraven. Precies 4 minuten na zijn bin-
nenkomst	heffen	wij	het	glas	opnieuw	
omdat Thomas geen nee durft te zeg-
gen op onze vraag om ons redactieteam 
te komen versterken. Omdat Ted maar 
één blok witte berkenhout had liggen 
blijft de witte rook dit keer achterwege. 
De taak van Thomas zal in hoofdzaak 
bestaan uit het schaduwen van Rein 
“slipper” van Rooij. Ook weet hij een 
manier om bij de Gemeente Eersel 
subsidie te verkrijgen voor ons clubblad. 
Onze derde kandidaat is Frans Maas. 
Helaas voor ons vliegt Frans de laatste 
tijd voor zijn werk zowat de hele wereld 
over. In zijn spaarzame vrije tijd heeft hij 
zijn handen vol aan hun Hannie en is hij 
nog steeds op zoek naar een adjudant 
die hem komend carnaval terzijde kan 
staan. 
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Volgend seizoen dus nog maar eens pro-
beren! Graag wil ik Ruud en Thomas veel 
succes en vooral ook veel plezier wensen 
met hun nieuwe baan! 

Wat kunnen jullie in dit dubbeldik ker-
stnummer zoal verwachten. Met enige 
trots kan ik melden dat we er maar liefst 
drie “vrienden” bij hebben. Dat twee 
hiervan hun wortels in Wentersel heb-
ben zal hopelijk weer reacties uitlokken 
bij dun Billy en Sanchez. Het stukje van 
Gijs	Leermakers	is	een	openlijke	flirt	met	
VV Vessem. Vorig jaar nog zou bij een 
eventuele fusie tussen Vessem en Dees 
alleen het binnenbroekje groen mogen 
zijn. Nu stelt Gijs al voor om het wit van 
Vessem en het blauw van Dees te nemen 
als nieuwe clubkleuren. Weer een bewijs 
dat de nood bij de klepbroeken toeneemt. 
Het stukje van Erik Jansen is regelrechte 
propaganda om “vriend van ’t Loeierke” 
te worden. De exclusieve feestavond bij 
café van Hoof heeft bij Eric een onuit-
wisbare indruk achtergelaten. Helaas zal 
Whitney Houston op de “vrienden van 
’t Loeierke”-feestavond verstek moeten 
laten gaan. Sandra van Nieuwland heeft 
echter al geïnformeerd of ze enkele num-
mertjes mag komen zingen. Als derde 
vriend (dit keer niet tussen aanhalingstek-
ens) niemand minder dan ex-collega Ruud 
Verbaant. Met 50 tinten grijs voegt Ruud 
op vermakelijke wijze een vierde deel toe 
aan deze veelbesproken erotische trilogie 
die je beter niet aan je oma kunt uitlenen. 
Het is Ruud trouwens niet ontgaan dat 
ondergetekende ook al een beetje grijs 
begint te worden. 

Terug van weggeweest is de Grote Omni 
Fairsports	Loeierke	Kerstpuzzel.	Kefin	en	
Matske zijn er wederom in geslaagd om 
een google-bestendige puzzel samen te 
stellen waarmee urenlang puzzelplezier is 
gegarandeerd. Wil ook jij meedingen naar 
de prachtige prijzen beschikbaar gesteld 
door Fairsports Oirschot blijf dan na de 
kerstdagen niet in je luie stoel hangen, 
maar	fiets	eens	langs	de	sportparken	in	
de omliggende dorpen of wandel door 
ons prachtige Vessem. De voldoening zal 
groot zijn als je weer een antwoord hebt 
gevonden waar je al nachten van wakker 
lag. Op tweede kerstdag kan er uiteraard 
ook gewoon weer gepuzzeld worden 
tijdens en na de traditionele kerstwandel-
ing. Meer hierover verderop in dit 
Loeierke.

Tot slot wil ik jullie namens de gehele 
redactie	fijne	kerstdagen	en	bovenal	een	
gezond en sportief 2013 toe wensen. Als 
ervarings-ondeskundige wil ik daar nog 
aan toevoegen om vooral voorzichtig te 
zijn met het afsteken van vuurwerk!
Henri Swaans.
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VAN HET BESTUUR
De laatste weken is het woord respect 
veelvuldig uitgesproken. Natuurlijk in 
verband met de dood van grensrechter 
Richard Nieuwenhuizen van de 
voetbalclub Buitenboys. Maar ook 
bij de KNVB is respect een begrip aan 
het  worden, zo hebben de spelers en 
scheidsrechters rouwbanden gedragen 
met het woord respect en zijn de 
wedstrijden bij het amateurvoetbal 
afgelast, naar aanleiding van de onzinnige 
dood van Richard van de Nieuwenhuizen . 
Wat de betekenis is van het woord respect 
is heb ik eens opgezocht op Wikepedia.
Het woord respect betekent : 
aanzien,eerbied of waardering, die men 
heeft voor (of ontvangt van) iemand 
vanwege zijn kwaliteiten, prestaties 
of vaardigheden. Het woord betekent 
oorspronkelijk om zien naar, en vandaar 
rekening houden met. Zo kan men ook 
een link leggen van respect hebben voor, 
naar het  respecteren van. Men kan een 
opvatting van een ander respecteren, ook 
als men de opvatting niet deelt. Men laat 
hierbij de ander in zijn waarde.
Natuurlijk kunnen wij als vereniging 
respect tonen naar mensen binnen onze 
vereniging  en naar andere verenigingen. 
Ik denk dat we dit dan ook terug mogen 
verwachten, ook al zijn we het eens niet 
eens.  

Maar ook op persoonlijk vlak (spelers 
en supporters) kunnen wij best wel 
eens, vaak uit emotie, reageren naar 
andere mensen die natuurlijk ook respect 
verdienen voor wat zij doen voor ons. 
Zo zouden we best eens een keer niet 
kunnen mopperen als een scheidsrechter 
een in onze ogen een verkeerde  
beslissing neemt. Of de grensrechter die al 
dan niet vlagt voor buitenspel; respecteer 
deze beslissing. Vaak reageren mensen 
uit emotie en hebben ze het zelf niet in de 
gaten wat ze zeggen, en hoe kwetsend 
het kan zijn voor de ander. Ik vind dat we 
elkaar hier op een respectvolle manier 
op aan mogen spreken. En zoals Johan 
Cruijff	zei,	het	begint	bij	de	jeugd.		Hier	
schamen de kinderen tot 12 jaar zich 
regelmatig voor het gedrag van ouders 
langs het veld, voor kinderen tussen de 12 
en 18 wordt dit gedrag gekopieerd en al 
normaal gevonden. Dus houd  er rekening 
mee  als je langs de kant staat te kijken en 
denk goed na over wat je zegt. 
Natuurlijk kan  het woord respect ook en 
positieve klank hebben,  zo hebben wij 
met z’n alle natuurlijk veel respect voor 
de najaarskampioenen. Zaterdag zij de E2 
en de F2 kampioen geworden spelers en 
leiders  van harte gefeliciteerd.
Rest mij nog iedereen namens het bestuur  
fijne	feestdagen	toe	te	wensen	en	vooral	
een gezond , sportief en een respectvol 
2013 toe te wensen. 

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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Elk	jaar	is	er	in	de	fotografie	wereld	
een zeer belangrijke prijs te verdelen, 
welke ongeveer vergelijkbaar is met een 
kampioenschap van het vaandelelftal. 
Aangezien dat laatste er dit jaar zeer 
waarschijnlijk niet in zit wil ik het vandaag 
is over het eerste onderwerp hebben. 
Deze belangrijke prijs heet de “World 
press Photo”. 
World	Press	Photo	is	een	onafhankelijke	
non-profitorganisatie,	opgericht	in	1955	
door de Nederlandse Vereniging van 
Fotojournalisten. De organisatie zetelt in 
Amsterdam. 

World Press Photo organiseert jaarlijks ‘s 
werelds grootste en meest prestigieuze 
fotografiewedstrijd.	Na	de	wedstrijd	
worden de foto’s bijeengebracht in een 
reizende expositie die door meer dan 
een miljoen mensen in 40 landen wordt 
bekeken. Elk jaar wordt een boek in 
zes talen met de prijswinnende foto’s 
uitgebracht. Een ander doel van de 
organisatie is om ontwikkelingen in de 
fotojournalistiek te stimuleren en de 
uitwisseling van kennis aan te moedigen. 
De World Press Photo tentoonstelling 
van het huidig jaar bevat de foto’s van 
de 57 prijswinnaars, onder wie dit jaar vijf 
Nederlanders. Er zijn negen verschillende 
categorieën te onderscheiden: Hard 
nieuws, Reportage, Mensen in het nieuws, 
Sport, Hedendaagse kwesties, Dagelijks 
leven, Portretten, Kunst & Entertainment 
en Natuur. 

Naast de winnende foto’s is er tevens 
achtergrondinformatie over de winnende 
foto’s te lezen en zijn er interviews met de 
fotografen te bezichtigen.
Waarom wil ik het hier graag over 
hebben. Nou het volgende is het geval. 
De prijswinnaar van de categorie Kunst & 
Entertainment ( ook wel K&E genoemd) 
is een goede bekende van velen die dit 
magazine lezen. Het gaat namelijk over 
de bekende fotograaf T Olieslagers. 
Misschien neemt hij wel niet zo veel 
foto’s maar degene die hij neemt mogen 
er zeker wezen. Dan weet u als lezer 
natuurlijk al over welke foto het gaat. Het 
is de foto die in de vorige editie van dit 
magazijn achterop te bezichtigen was. 
Maar waarom valt zo’n foto nu toch in de 
prijzen? 

Nou dat kan ik u vertellen. Op deze foto is 
zeer veel emotie te ontdekken. Let vooral 
op het gezicht van de persoon zittend 
in het midden. Deze gezichtsuitdrukking 
zegt genoeg over de grootte van een 
lichaamsdeel van de persoon linksboven. 
Het bijzondere hieraan is dat het 
lichaamsdeel voor de kijker bedekt wordt 
door de cover van het magazine. Maar 
daarentegen kijkt de persoon zittend in 
het midden achter het boekje door. Dus 
de kijker kan hier zelf een conclusie uit 
trekken, niet wetend wat werkelijk de 
waarheid is. Maar jammer genoeg is dit 
na het verspreiden van de uitnodiging 
voor zijn bruiloft een publiek geheim 
geworden. 

WORLD PRESS PHOTO 2012
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Tevens is er op deze foto het stukje 
cultuur en historie niet vergeten. Rechts 
onder in beeld is namelijk een Boeddha 
geplaatst welke precies past binnen de 
omgeving waarin deze foto genomen 
is.  Daar er verder nog een aantal 
volstrekt andere ofwel eigenaardige  
persoonlijkheden op staan geeft deze foto 
nog meer cachet. 
Ook het lef van 4 van de 6 personen 
dat zij het aandurfden om de destijds 
nog	stoffige	ruimte	te	betreden	
zonder voorbehoedsmiddelen tegen 
voetenschimmel geeft perfect weer 
waarom deze foto in de prijzen is gevallen. 
Dus deze foto voldoet perfect aan de 
punten emotie, cultuur, historie en lef. 

Om het verhaal achter deze foto te 
achterhalen is er onderzoek gedaan in 
de	betreffende	regio	waarin	deze	foto	is	
genomen. 
Het feit wil dat er in hetzelfde gebouw 
nog andere personen dan het mannelijk 
geslacht rond liepen. Jawel,  het bleken 
personen van het vrouwelijk geslacht. 
Dit maakt de omgeving natuurlijk 
nog bijzonderder. Zij bleken zelf ook 
redactielid te zijn of ondertussen lid te 
zijn geweest  van een maand / kwartaal 
blad van hun vereniging. Na een poosje 
doorvragen bleek dat deze “personen” de 
foto heel aangenaam vonden om naar te 
kijken. Ze vroegen zich af of er niet meer 
van zulke foto’s gemaakt konden worden. 
Deze foto’s konden ze dan bundelen en 
hiervan zou er zelfs een kalender gemaakt 
kunnen worden. 

Aan inzicht in marketing geen probleem 
bij deze “personen”. Maar één foto van 
dit bijzonder gezelschap lijkt me wel 
voldoende. Anders is het bijzondere er 
meteen vanaf. 

Wat daarentegen wel bijzonder leuk zou 
zijn als de vrouwelijke (ex) redactieleden 
de concurrentie aan zouden gaan. Op 
het moment van onderzoek bleken de 
dames er totaal geen problemen mee te 
hebben. De mannen van de huidige foto 
zouden zelfs mee mogen helpen om een 
aantal ballen vast te houden om bepaalde 
lichaamsdelen te bedekken. 
Misschien valt deze foto dan wel in de 
prijzen voor de World Press Photo voor 
het jaar 2013. 

En mochten deze foto’s misschien nog 
mooier zijn, dan kan hier misschien een 
kalender voor 2014 van gemaakt worden. 

We will see.

De groeten,

Peña
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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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Na het daverende succes van vorige editie,
inclusief een even succesvolle feestavond,

prolongeert ’t Loeierke de succesformule en komt met:

Vrienden van ’t Loeierke 2.0

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

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

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

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

Alle Vrienden van ’t Loeierke 2.0 worden uiteraard uitgenodigd 
voor een exclusieve en legendarische feestavond!



‘ t  Loeierke

12

VV DESSEM
een utopie of nie?

Na 2 jaar vonden mijn maat Eric Jansen en 
ondertekende het wel weer plezant om 
een stukje te schrijven voor het mooiste 
voetbalblad in De Kempen, Het Loeierke. 
Het schrijven is leuk, en de waardering in 
de vorm van een groots schrijversfeest op 
het eind van het seizoen maakt het zeker 
de moeite waard om weer in de pen te 
klimmen.

Terugblikken op wat ik 2 jaar geleden 
heb geschreven voegt niets toe en dat 
is eenmaal geweest. In dit stukje zal 
ik daarom eens een blik op de (nabije) 
toekomst werpen. Pak hem beet een 
maandje geleden stond de van vroeger 
uit beladen derby Vessem 1 – Dees 1 op 
het programma. Inderdaad je leest het 
goed, van vroeger uit.. Inmiddels maakt 
het allemaal niet meer zo veel uit of je nu 
tegen Vessem, Dees of een andere club 
speelt. De oude rivaliteit is een heel stuk 
minder. Is dit erg? Mijns inziens niet. Wat 
behalve de rivaliteit minder is geworden is 
ook zeker het niveau. Zeker de afgelopen 
editie was van een bedenkelijk niveau. 
Op passie en strijd heeft Vessem na 4 jaar 
weer eens gewonnen en op basis van de 
tweede helft terecht ook.  Nadien in de 
kantine was het echter weer gemoedelijk 
en gezellig als altijd. Wel dacht ik laatst 
hoelang de derby nog blijft bestaan. Zoals 
ik ertegenaan kijk is het een kwestie van 
tijd, of dit nu een paar jaar is of langer 
weet ik niet. 

De gedachte aan een samenwerking/
fusie/overname	is	geen	luchtfietserij.	De	
geboorte van de fusieclub zal er toch 
een keer van komen. Ledenaantallen en 
omzet nemen af en kosten stijgen. Een 
mooie naam voor de nieuwe club heb ik al 
bedacht: VV Dessem, uitleg overbodig lijkt 
me. Qua kleuren is het ook makkelijk: het 
wit van Vessem en het blauw van Dees, 
dan kan hier ook geen discussie over zijn. 
De nieuwe fusieclub kan dan uitgroeien 
tot een nieuw bolwerk in De Kempen. 
Wellicht dat het dan mogelijk is de 5e 
klasse en misschien wel de 4e klasse ooit 
structureel te ontstijgen.  De Meren of De 
Lille wordt dan een opleidingscentrum 
alias de Herdgang en het streven voor 
de pupillen is dan spelen op het andere 
sportpark.  

Een andere optie is om halverwege 
Vessem en Wintelre een nieuwe 
multifunctionele accommodatie aan te 
leggen met een kunstgrasveld, hoofdveld 
met	dito	tribune,	fitnessmogelijkheden	
etc. Een klein probleem is er in de vorm 
van de beschikbare middelen. Dit is op 
te lossen door een of andere oliesjeik 
uit Dubai of een criminele oliebaron uit 
Rusland te benaderen.  Een invasie van 
wat Afrikanen of Oost – Europeaanse 
spelers moeten we dan nog wel zien te 
voorkomen. Al is de gedachte aan Wilfred 
Bony spelend voor Dessem of Lionel Messi 
in het blauw-wit een aardig beeld. 
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Tot het zover is zullen Dees en Vessem 
nog	menig	maal	elkaar	treffen	in	de	kelder	
van het amateurvoetbal. In deze kelder 
van het amateurvoetbal worden wel eens 
woorden gebruikt die niet echt sjiek zijn 
en het gaat er ooit hard aan toe, maar 
wederzijds respect is er in ieder geval wel. 
Afgelopen week bleek maar weer eens, 
dat dit respect soms ver is te zoeken; 
totaal ontspoorde jongeren die een 
grensrechter de dood in schoppen, in en 
in triest. 

Het is maar goed dat wij het bij ons bij een 
geintje over en weer houden. Dus of tot 
ziens op één van beide sportparken of tot 
ooit bij VV Dessem.

Gijs Leermakers

Gijs poseert alvast voor de fotograaf met zijn zelfontworpen sjaal.

D



‘ t  Loeierke

14

Jan Smuldersstraat 24 / NL-5512 AZ Vessem 
+ 31 (0)497 591252 / www.goudenleeuwvessem.nl 

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

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

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

’DE BROUWKETEL’
Clublokaal V.V. Vessem

’DE GRAANZOLDER’
Voor feesten en partijen

Jack en Kitty Hakkens
Jan Smuldersstraat 40
5512 AZ Vessem
Tel. 0497-591846
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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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Na 6 jaar terug van weggeweest! 

DE GROTE
OMNI

LOEIERKE
KERSTPUZZEL

2012
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Speciaal voor de koude wintermaand is-ie er weer! Het dubbeldikke 
kerstnummer van ‘t Loeierke is dit jaar weer voorzien van een echte, 
ouderwetse omnipuzzel! Een puzzel om lekker voor de kachel in te 
vullen, eventueel samen met je gezinsleden. Meespelen is geheel gratis 
en er zijn grote prijzen te verdienen voor de beste puzzelaars! 

De kerstpuzzel bestaat uit 6 onderdelen, oude 
bekende onderdelen en enkele nieuwe zoals Around 
the World en Balletje-balletje. Uiteraard ontbreken de 
foto’s van sportparken ook in deze uitgave niet.

De antwoorden kun je invullen in bijgevoegd deel-
nameformulier dat samen met het loeierke in de bus 
gevallen is. Vermeld op dit formulier duidelijk je naam en adres zodat de 
organisatie weet waar de prijzen naartoe moeten. Voor de echte luie 
puzzelaars onder ons kun je het formulier ook downloaden via de 
website www.vvvessem.nl en digitaal versturen. 

Door deel te nemen aan de puzzel maak je kans op de volgende prijzen, 
geschonken door Fair Sport Oirschot:
1e prijs:  cadeaubon t.w.v. 50 euro
2e prijs: trainingsjack V.V. Vessem met logo
3e prijs: sokken V.V.Vessem met logo
Via deze weg danken we onze sponser voor de gulle bijdrage! 

De prijzen zijn leuk om te winnen of om cadeau te geven ! 

Het inleveren van het deelnameformulier kan tot zondag 13 januari bij 
Kevin van Helvoort of Stijn van Rijen. Prijswinnaar krijgen automatisch 
bericht en over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Zeker niet 
met ons ! 

VEEL SUCCES, WIE ZIEN JE DEELNAMEFORMULIER GRAAG TEGEMOET! 

DE GROTE
OMNI

FAIRSPORTS
LOEIERKE

KERSTPUZZEL
2012



‘ t  Loeierke

20

onderdeel 1: sportparken
Bij welke verenigingen in de omgeving zijn deze foto’s gemaakt?

1a

1B
1c
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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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Hé Jongens,
de scheids hoort er ook bij !

Bovenstaande tekst staat op een 
reclamebord langs de lijn in Vessem, 
ongeveer ter hoogte van de middellijn. 
De tekst is feitelijk correct. Tijdens 
elke voetbalwedstrijd maakt een 
scheidsrechter deel uit van de groep 
mensen die op het veld staat. Een 
voetbalwedstrijd begint niet voordat de 
scheidsrechter	op	zijn	fluit	heeft	geblazen.	

De scheidsrechter heeft in het voetbal 
een relatief grote rol vergeleken met 
andere sporten. Er zijn zelfs sporten 
waar geen scheidsrechter (nodig) is. Bij 
2 andere sporten die ik beoefen komt de 
scheidsrechter nooit in beeld. De edele 
dartsport kent een schrijver, degene 
die de score bijhoudt. Deze schrijver is 
ook de scheidsrechter. Ik dart nu 10 jaar 
in competitieverband en alle discussies 
die we met de ‘scheidsrechter’ hebben 
gehad gingen over rekenfouten. Wanneer 
er discussie over het rekenen ontstaat 
wordt het spel stilgelegd en kijkt iedereen 
rustig naar de geworpen pijlen en/of de 
opgeschreven score. Op het moment dat 
je je pijlen uit het bord haalt, kun je niet 
meer protesteren tegen de opgeschreven 
score voor die beurt. Iedereen weet 
dat en iedereen accepteert dat. Er zijn 
ook geen vaste schrijvers wat betekent 
dat iedereen schrijver en daarmee 
scheidsrechter is. 

Ook in het ordinaire golf heb je geen 
scheidsrechter, de spelers zijn namelijk 
hun eigen scheidsrechter. Iedere golfer 

heeft ooit de regels bestudeerd en zelfs 
examen gedaan. Wanneer je dat examen 
niet hebt gehaald, mag je niet golfen. 
Bij extreme verschillen van interpretatie 
is er een soort van commissie achter 
de hand welke uiteindelijk de beslissing 
neemt. Maar echte gentlemen komen er 
natuurlijk altijd uit. 

Hoe zit dat dan bij het voetbal? Zoals 
gezegd, de scheidsrechter bepaalt 
wanneer de wedstrijd begint. Hij (of 
zij) bepaalt ook wanneer de wedstrijd 
is afgelopen. Maar de scheidsrechter 
kan alle regels niet in zijn eentje 
toepassen. Hij heeft zelfs minimaal 2, 
en tegenwoordig vaak 4, assistenten 
nodig. Dit komt vooral door 1 bepaalde 
regel, buitenspel. De buitenspelregel 
is een relatief ingewikkelde regel 
waarvoor handhaaftechnisch gezien 
extra handjes nodig zijn. Maar zelfs met 
die extra handjes blijft het lastig om een 
buitenspelsituatie goed te beoordelen. 
Het is namelijk noodzakelijk om te zien 
waar de spelers lopen op het moment 
dat de bal wordt gespeeld. Het is ook een 
vereiste dat goed wordt bepaald wanneer 
de bal wordt gespeeld. 
De plaats waar de bal wordt gespeeld en 
de plaats waar de spelers lopen dienen 
dus eigenlijk tegelijkertijd te worden 
bekeken. Maar deze plaatsen kunnen 
meer dan 50 meter uit elkaar liggen! 
In het woord scheidsrechter zit ook het 
woord rechter. Een rechter dient regels 
toe te passen. 
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Regels kunnen vaak op meerdere manier 
worden geïnterpreteerd. De rechter 
maakt dan de beslissing. Tegen de 
beslissing van een rechter staat altijd 
hoger beroep open. Tegen de beslissing 
van een scheidsrechter niet. Een rechter 
dient	onafhankelijk	en	onpartijdig	te	zijn.	
Bij lagere elftallen heb je bijna altijd te 
maken met clubscheidsrechters, deze 
zijn vaak lid van 1 van de verenigingen die 
tegenover elkaar staan. Dit wekt de schijn 
van partijdigheid. Bij de grensrechters 
gaat het nog een stapje verder. Deze 
maken vaak onderdeel uit van het elftal 
dat op het veld staat. Natuurlijk is het 
lastig om onpartijdig te zijn als je na 
de wedstrijd nog de hele middag in 
de kantine wil zitten met je elftal! Een 
bepaalde mate van partijdigheid bij 
grensrechters lijkt zelfs door iedereen te 
worden geaccepteerd. 

Waarom worden in het voetbal 
beslissingen van de scheidsrechter dan zo 
vaak (zinloos) aangevochten? Soms met 
verbaal geweld en heel af en toe zelfs met 
fysiek geweld. Omdat voetbal door alle 
lagen van de bevolking wordt gespeeld? 
Nou, in het darten komen we ook niet 
alleen maar advocaten, notarissen en 
dokterszoontjes tegen!

Volgens mij heeft het er mee te maken 
dat, vergeleken met andere sporten, de 
regels in het voetbal veel ruimte voor 
interpretatie (van de scheidsrechter) 
laten. Zelfs de simpelste, meest duidelijke 
regels blijken in de praktijk lastig toe 
te passen. Hoe vaak wordt er niet 
gediscussieerd over of een bal nu wel of 
niet over de doellijn is geweest? 
Volgens sommigen is het vele discussiëren 
en protesteren juist de charme van het 
spel. Van een beetje protesteren en 
discussiëren ben ik zelf ook niet vies, maar 
men moet wel goed weten waar de grens 
ligt. In principe bepaalt de scheidsrechter 
de grens, maar de spelers en trainers 
kunnen zelf ook nadenken. En wanneer 
protesteren en discussiëren uitmondt in 
het doodschoppen van een grensrechter, 
dan is de charme er wel af!
In Vessem hoor ik geregeld dat 
clubscheidsrechters van Vessem eerder 
tegen	Vessem	fluiten	dan	voor	Vessem.	
Als dat zo zou zijn, zou ik dat niet eens 
erg vinden. Ik zou het erger vinden 
wanneer scheidsrechters in Vessem de 
thuisploeg altijd bevoordelen. Dat andere 
verenigingen naar hier komen en meteen 
het gevoel krijgen dat ze tegen 12 man 
spelen. Daar zou ik me op een gegeven 
moment zelfs voor gaan schamen....
Het baantje van scheidsrechter is weinig 
benijdenswaardig.	Je	offert	je	vrije	zondag	
op, krijgt vaak een hoop gezeik over je 
heen en niet zelden wordt je uitgemaakt 
voor rotte vis. Scheidsrechters krijgen 
vaak weinig respect en dat is niet terecht. 
Zonder (respect voor de) scheidsrechter 
geen voetbal! 

Th. de Bie
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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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De Tarrel
van ut joar

10 punten Han Wouters die het vak 
als slager verruilde voor de wegen-
bouw. Bij zijn allereerste klus ging 
het echter alweer 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	bedaarde	het	slachtoffer	enigszins.	Misschien	kan	Han	beter	
solliciteren bij defensie als specialist in het leggen van struikeldraden. 

8 punten Marijn van Zoeren, heeft twee dingen die fantastisch zijn om 
binnendoorwegen in de regio te ontdekken: teveel tijd over en een groene auto met 
de pk’s van een Porsche Panamera en de banden van een tractor. Geen wonder dus dat 
wanneer Vessem 3 naar RKVVO moet dat hij kiest voor de route dwars over de 
grafheuvels.	Alleen	jammer	dat	het	groene	monster	toch	niet	helemaal	tegen	de	
omstandigheden	bestand	was.	En	dat	hij	de	tenues	in	de	kofferbak	had	liggen…..	
(zie foto bij Op z’n Frans)
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6 punten De Foep, die door zijn messcherpe analy-
ses het voetbal kan vereenvoudigen tot een simpel 
spelletje. Zijn laatste metafoor aan een van de hang-
tafels in de kantine: “Een goei voetbalelftal moet 
het zelfde zijn als een huis!” “Daar moet van alles 
in zijn zoals een keuken, een wc, ……een douche 
……………en ehh……???”. “Carientje zet er hier nog 
een paar neer!”.

4 punten Bert Sterken en Hans van Diessen, die als 
supporter ons vaandelteam ook in mindere tijden 
trouw blijven en dus ook de uitwedstrijd tegen RKGSV 
in Gerwen bezochten. Op de terugweg besloten 
chauffeur	Hans	en	zijn	vaste	navigator	Bert	om	een	
kortere weg te nemen. In Geldrop raakten ze het 
spoor geheel bijster. Zelfs passagier Ad Nouwens kon 
geen uitkomst meer bieden. Drie kwartier later wisten 
Hans en Bert plotseling weer waar ze waren. Volgens 
Ad was dit “toevallig” net bij de rode 
“verkeerslichtjes” bij de Edisonstraat in Eindhoven!

3 punten Adrie Huijbers, iemand die waarschijnlijk 
hoopte dat de kermis niet meer telt voor deze Tarrel-
ronde, maar helaas. In een ultieme poging om zijn 
eigen achterdeur open te krijgen zonder sleutel, was 
het hem gelukt om ervoor te zorgen dat de deur even 
later ook niet meer door Linda mét sleutel openge-
maakt kon worden. Dan zit er nog maar 1 ding op: 
instampen die raam! Ook hier miste hij niet en dus 
scoort hij net als voor de topscorerstitel ook hier 
punten.

2 punten Joris van Dijk, vestigde een nieuw record 
tegen ZSC 4. Twee eigengoals binnen 5 minuten 
zorgde voor een 2-1 achterstand bij rust zonder dat de 
tegenstander gescoord had. Het leverde 
Vessem 4 uiteindelijk 0 punten op en Joris 2 punten 
voor de Tarrel van ut joar en -2 punten in de 
topscorerslijst van VV Vessem.
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onderdeel 2: ANAGRAMMEN
Welke prominenten uit onze vereniging zitten verstopt in de anagrammen?

   Voorbeeld:

   wiens harnas = henri swaans

2A richard series =  

2B van tekeer gaan =  

2C HETEN SEKS =   

2D ASTROLOGIESNOL =  

2E BIJNA LEK =   

2F AARSJE KINDERKOOR = 

2G LONNEKE AIRCO =   

2H  VIA RODE NYLON = 

2I theo busneus = 

2j tandwielen vormde volvo = 
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onderdeel 3: logo’s
Welke voetbalclub hoort bij onderstaande logo’s?

3A     3B  

 3C     3D  

3E     3F 

 3G     3H  

3I     3j 
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Zoute Pepsels
’t Loeierke blijft een geweldig medium. 
In de moderne tijd waarin social media 
en korte online nieuwsberichten steeds 
populairder worden, en papieren uitgaven 
van tijdschriften en kranten het moeilijk 
hebben,	staat	’t	Loeierke	nog	altijd	fier	
overeind in Vessem en omstreken.
Wel moet de toekomst van ons clubblad 
gewaarborgd blijven. De social media 
hoeven in mijn ogen niet als bedreiging 
te worden gezien, maar kunnen ingezet 
worden als middel om bijvoorbeeld 
Wenterselse twitteraars als Vriend van ’t 
Loeierke te activeren een stukje voor ons 
clubblad te schrijven. Dat ’t Loeierke leeft 
in Vessem is te merken aan bijvoorbeeld 
het feit dat het geregeld onderwerp van 
gesprek is tijdens feestjes en partijtjes. 

Laatst vierde kersvers redactielid 
Ruud van Aaken dat hij de leeftijd van 
29	heeft	behaald,	maar	vooral	dat	hij	
is toegetreden tot het redactieteam 
van ’t Loeierke. Toeval wil dat tijdens 
dit spetterend feest in een bomvolle 
huiskamer, ook titelhouder ‘Slipper van ’t 
Joar’ Rein van Rooij aanwezig was. Rein 
wordt door mijzelf gezien als graadmeter 
om af te lezen hoe populair ’t Loeierke 
is. Hij raakte deze avond niet uitgepraat 
over hoe geweldig hij ’t Loeierke vindt en 
kan met name genieten van de gegeven 
punten voor domme acties, met enige 
regelmaat door hemzelf uitgevoerd. 

In het kader van de nodige verjonging bij 
’t Loeierke ben ik blij dat we Daan Somers 

tegen alle verwachtingen in, toch nog 
hebben kunnen lozen op de transfermarkt 
waardoor er met Thomas v/d Bliek ruimte 
is gekomen voor een jonge, frisse gast. 
Naar voorbeeld van Voetbal International, 
waar ze op elke topclub een watcher 
hebben aangesteld die alles wat rond 
een club gebeurd in de gaten houdt, gaat 
Thomas full time aan de slag als eerste 
officiële	Rein	van	Rooij-watcher.

Ik wil dit stuk eigenlijk gebruiken om 
mensen bewust te maken van een serieus 
onderwerp waarover Rob de Koning en ik 
het altijd roerend eens zijn. Zoute pepsels. 
Niets is ergerlijker dan wanneer er het 
verkeerde merk zoute pepsels op tafel 
staat. 

Enkel en alleen Bolletje zoute sticks 
wil	ik	nog	aantreffen	tijdens	Loeierke	
vergaderingen en op feesten en partijen. 
Bolletje heeft 3 verschillende smaken 
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pepsels, namelijk zoute pepsels, 
pindapepsels en kaaspepsels. Het vaakst 
tref je de zoute pepsels aan. De zoute 
pepsels van Bolletje zijn heel krokant en 
hebben een goede smaak door de juiste 
combinatie van ingrediënten. Het zout 
geeft een hartige smaak waardoor de trek 
die tijdens het bier drinken soms ontstaat 
wordt gestild. Het is een verantwoorde 
after midnight snack, omdat er maar 4,5% 
vet in zit. 

Hierdoor kan ook Ted Blox na 00:00 
snacken. De pepsels hebben een dus 
vooral een zoute smaak, maar op de 
achtergrond proef je ook de uienextracten 
die in het product zitten. 
Het zout wat aan de buitenkant van 
de pepsels zit, geeft designtechnisch 
een extra dimensie aan het pepseltje, 
op het moment dat het zoutbolletje je 
tong	raakt,	geeft	dat	een	fijne	zoute	
smaaksensatie. 

De pepsel is heel krokant, als je erin bijt 
dan krakt de pepsel en de kleine stukje 

pepsel vallen langzaam in je mond uit 
elkaar. Als je aan de pepsel ruikt komt de 
tarwe, het zout en de uienextractgeur 
naar boven. 

Pepsels van andere merken zijn vaak taai, 
te dik, hol van binnen, bevatten te weinig 
zout of hebben een slechte verdeling 
van het zout. Ook tref je vaak te grove 
zoutkorrels aan. Bovendien breken de 
pepsels van Bolletje minder snel, dan de 
pepsels van een ander merk. Die zitten 
vaak al gebroken in de verpakking.
Het kan zijn dat veel mensen hier helemaal 
nooit bij stil hebben gestaan, en bij 
aanschaf van pepsels de fout maken zich 
te laten leiden door de prijs. Ik hoop dat 
dit na het lezen van deze uiteenzetting 
nooit meer voorkomt! Bij zoute pepsels 
geldt: de duurste is de beste. Dat wil 
niet zeggen dat ze duur zijn. Voor om en 
nabij 72 eurocent schaf je namelijk al 150 
gram	van	deze	dunne	staafjes	aan	in	de	
supermarkt.	Laat	goedkopere	staafjes	
van andere merken alstublieft in het rek 
liggen. Geef voor mijn part de kat een 
week geen eten of zet de verwarming een 
halve graad lager, maar bezuinig niet op 
zoute pepsels! 

Ik wens iedereen een pepselvolle kerst en 
2013! Geert
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onderdeel 4: 
ONTDEK-JE-PLEKJE
Waar in Vessem zijn de volgende foto’s genomen!
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4D 4E

4F

4G
4H
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Maandag vrij?
Een weekend waarvoor je de maandag 
vrij moet hebben!? Of het slechts een 
voorgevoel was weet ik niet maar toch 
had ik enkele maanden terug besloten 
om maandag 12 november de hele dag 
vrij te pakken. Achteraf gezien één van de 
wijzere besluiten van dit jaar.
Nadat we op donderdag de kantine 
bij Carien mee gesloten hadden en op 
vrijdag het slaapmutsje bij de kuiper nog 
meegemaakt had moest ik op zaterdag 
met enige haast douchen, schone kleren 
aan doen,  wat eten en tanden poetsen 
om via de pinautomaat om 12:10 uur en 
dus net iets te laat op de parkeerplaats 
bij de hakkes aan te komen. Gelukkig was 
hier de boetepot niet van toepassing. 
Voor het vrijgezellenfeest van Geert van 
Aaken moesten we een bus instappen. 
Zoals bekend rijd er in Vessem enkel de 
buurtbus en die is te klein voor 20 man 
dus moest het wel een ander type bus 
zijn. De rook die uit de bus kwam toen de 
deuren open gingen voorspelde niet veel 
goeds, en met de net gewassen haren en 
schone kleren stapte we toch maar de 
partybus in.

Over het vrijgezellenfeest zullen we 
het niet te lang hebben enige wat nog 
van toepassing was op de dag erop was 
de wedstrijdselectie van PSV voor de 
wedstrijd tegen Heerenveen die hing in de 
kleedkamers op de Herdgang waar Adrie 
zijn naam aan toe wilde voegen maar 
vervolgens om 10:00 uur  ‘s ochtends (net 
als de rest) dramatisch stond te voetallen 

bij Vessem 4. De uitslag van 50 pogingen 
om een Bavaria kratje van een goal af te 
schieten door Geert mag iedereen zelf 
raden. 

Een mooi weekend, maar toen moest 
de zondag nog komen, ook wel super 
Sunday genoemd. Waarom dit super 
genoemd werd was bij het 4e om 10:00 
uur nog niet helemaal duidelijk. Nog 
altijd strijdend om ‘champions league 
plaatsen’ moest tegen de nummer 1 (van 
onderuit gezien) worden aangetreden op 
sportpark de Koolakkers in Westerhoven. 
Een slecht begin tegen een nog slechtere 
tegenstander leverde al snel een 
voorsprong voor Vessem op. Niets aan de 
hand en de gedachten gingen al stiekem 
uit naar de verdere activiteiten van die 
middag. 2 eigen goals van Joris van Dijk 
binnen 5 minuten zette vervolgens de 
ondergang in van een zoveel belovend 
‘kampioensjaar’ voor Vessem 4.  De uitslag 
van 6-2 op deze dag en de resultaten in de 
weken erna bevestigde deze conclusie.

Maar goed, het was super Sunday dus 
snel vergeten en door. Nog even thuis 
de site van v.v. Vessem aanpassen zodat 
de topscoorders tegenwoordig ook in 
de min kunnen gaan en op naar de Lille. 
Daar, al ruim 10 minuten na de aftrap, 
aangekomen bleek dat er nog niemand 
was van het 4e maar die zouden zo wel 
komen was ik nog hoopvol. 
Dan maar voor het eerst dit jaar een 
wedstrijdje van ons eerste kijken. 
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Gezien de 3 behaalde punten tot dan toe 
was ik nog met een enigszins negatief 
gevoel over ons vaandelteam een plaatsje 
aan het zoeken langs de lijn. Daar stonden 
nog altijd dezelfde mensen die ook 5 
jaar geleden daar al stonden. De eerste 
helft bleek dat wentersel ook niet meer 
zo goed was maar toch één keer mocht 
scoren. De 2e helft waren we inmiddels 
met maar liefst 4 man van het 4e en zagen 
we dat er zeker hoop is voor de toekomst 
met deze jonge vessemse ploeg. Ondanks 
het geluk van Ad Nouwens bij de 2 – 1 
dat hij weer een half jaar mensen uit 
wentersel kon gaan vervelen verdween dit 
goede gevoel al snel toen Bram Dekkers 
niet zijn knapste gezicht op zette toen 
hij juichend naar de toeschouwers toe 
rende.  Maar goed, Vessem had sinds jaren 
weer eens gewonnen van Wentersel en 
wij hadden ondertussen in de persoon 
van Ted Blox de 5e persoon van Vessem 
4 gevonden.  Twintig euro lappen was 
ondertussen niet meer genoeg aangezien 

we met z’n 5e daarmee niet de Super 
Sunday korting konden pakken en dus 
verhoogden we al snel in de middag 
wederom de inleg. 

Na wat buurten hier en daar kwam ik bij 
Henri Swaans terecht. Bij v.v. Vessem ook 
wel bekend als Hoofdredacteur van dit 
blad. Hij wees me erop dat ik zeker moest 
komen bij de volgende vergadering. 
Na wat doorvragen waar Henri het in 
hemelsnaam over had kreeg ik een 
duidelijker antwoord:  “oh dan heb ik 
denk ik iets teveel gezegd.” Aangezien de 
redactie al langere tijd opzichtig aan het 
zoeken was naar nieuwe leden bleek dat 
ze mij ook wilden vragen alleen was Henri 
hier net wat te vroeg mee gekomen.
De avond ging voorbij en ik besloot nog 
wel even de kantine mee te sluiten maar 
de Hakkens achterwege te laten. Niet 
enkel omdat onze pot met nog ruim 60 
euro aan geld en bonnen erin door ’t 
eerste was ontvreemd en we daardoor 
geen geld meer hadden maar meer omdat 
het alweer half 11 was en ik ook ouder 
begin te worden.

De maandag werd ik om half 8 wakker 
zonder dat ik een wekker had gezet. Ik 
had dus eigenlijk geen vrije dag nodig 
gehad om bij te komen van het weekend. 
Toch was het goed dat ik deze dag vrij 
had. Zo had ik alvast alle tijd om het drama 
van Vessem 4, de criminaliteit bij Vessem 1 
maar verder een super Sunday (weekend) 
rustig op papier te zetten als nieuw 
redactielid van het Loeierke.

Rudolf

Ruud en Henri toosten op een mooie toekomst ! 
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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

 

 



‘ t  Loeierke

44

      THOMAS TREIN

Het is maandagochtend en ben onderweg 
naar een leerzame dag op school. 
Normaal gesproken zou ik liggen te slapen 
in de trein na weer de wekelijkse routine 
op zondag gehad te hebben die bestaat 
uit de 3 K’s; kantine, kuiper en koster. Wat 
me wakker houdt is wat er die dag ervoor 
is gebeurd. 

Omdat ik dit seizoen mezelf heb benoemd 
tot rustend lid bij het 4de kon ik een keer 
mijn roes uitslapen op zondag. Rond de 
klok van 4 uur krijg ik een berichtje met 
daarin de vraag of ik even zou kunnen 
komen naar het huis van Ted Blox. Ik vraag 
of dat het lang duurt en het antwoord 
daarop is nee. 

 en de vraag waar elke 
jongen van droomt

Ook Thomas toost met Henri op een mooie carriere bij clubblad ‘t Loeierke! 



‘ t  Loeierke

45

Een goed excuus om even een pauze 
te nemen van mijn huiswerk en uit 
nieuwsgierigheid	fiets	ik	naar	het	
Groenewoud.

‘’Station ‘s-Hertogenbosch’’ hoor ik 
omgeroepen worden en mijn aandacht 
verdwijnt even bij de gedachte aan de dag 
ervoor. Op dit station stappen namelijk de 
knapste vrouwen in tijdens mijn dagelijkse 
treinreis richting het Gelredome. Het 
blijkt echter geen topdag te zijn en 
mijn gedachte dwalen weer af naar het 
Groenewoud.
Ik	parkeer	mijn	fiets	bij	Ted	onder	het	
afdak en zie bij binnenkomst de gehele 
redactie zitten van dit schitterende 

clubblad. Ted doet alle moeite om een 
stoel voor mij te vinden en ondertussen 
krijg	ik	al	2	flessen	bier	aangeboden.	Nog	
voordat ik een slok kan nemen wordt 
de grote vraag gesteld; Thomas, zou jij 
het niet wat vinden om bij de redactie te 
komen? Zonder enige twijfel zeg ik ja en 
voordat ik het weet sta ik voor de camera 
de hand te schudden met Henri. 

Groet, 
Thomas Trein

Een tafel vol met drank @ Thdebie staat garant voor een goed gevulde kersteditie 
van clubblad ‘t Loeierke! 
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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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onderdeel 5: 
balletje-balletje
Welke personen zitten verstopt achter de voetballen?

DE GROTE
OMNI

FAIRSPORTS
LOEIERKE

KERSTPUZZEL
2012

5a
Van wie leert Linda het vak ??

5b
Wie loopt hier nog achteraan ??

5c
Wie is zijn bril kwijt ??

5d
Wie zorgt er voor een fris 

luchtje in de kantine ??

5f
Wie heeft hetzelfde IQ  

als onze hoofdredacteur?

5h
Wie is deze clown naast Jack Sparrow?
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5a
Van wie leert Linda het vak ??

5c
Wie is zijn bril kwijt ??

5e
Met wie heeft Koos 
een intiem momentje ??

5f
Wie heeft hetzelfde IQ  

als onze hoofdredacteur?

5g
Met wie past Pim onder deze schotel ??

5h
Wie is deze clown naast Jack Sparrow?

5i
Wie wil Latenzo’s adjudant wel zijn??

5j
Wie draagt graag 
een badjas?
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elftal wed.   pnt.   gem.       voor    tegen saldo

  E2  10 24 2,40  87  32  +55

  D1  12 27 2,25  31  13  +18

  E1  11 22 2,00  76  43  +33

		F2	 	9	 18	 2,00	 	34	 	33	 		+1

  C1  10 15 1,50  36  35   +1

  B1  12 17 1,42  27  27    0

  F1  12 14 1,17  61  40  +21

  D2  10 6 0,60  14  47  -33

		A1	 	9	 3	 0,33	 		9	 	54	 	-45

‘De SUPERCUP’
Jeugd - Clubcompetitie 2012-2013

TUSSENSTAND 
SUPERCUP 

SEIZOEN
2012-2013

SPONSOR:
Super Service

Henst

STAND BIJGEWERKT T/M 15 DECEMBER 2012

WINNAAR VORIG SEIZOEN:
VESSEM E2
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PRIKBORD

KERST
WANDELING

2E KERSTDAG

in de kantine

AANVANG 

13.00 UUR
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50 tinten grijs...
Lectori Salutem,

Hebben jullie bij het vorige Loeierke de 
achterkant gezien? Zes zelfverzekerde 
kanonnen van de redactie stonden met 
HUN Loeierke bijna naakt geposeerd 
in de nieuwe, inmiddels al in gebruik 
genomen, douches. En het mag gezegd 
worden dat ze zich niet voor hun torso’s 
hoeven te schamen. Echter miste ik nog 
een zevende redactie lid, die er naar mijn 
inziens ook bij hadden moeten staan. 
Dan hadden namelijk alle leden van de 
voetbalclub een extra dikke oplage van 
het Loeierke in ontvangst kunnen nemen. 
Ik ben overigens benieuwd hoe de dames 
van	de	korfbalclub	drie	Loeierkes	omhoog	
kunnen houden. 
Ook las ik een ingezonden stuk van de 
korfbal.	Zij	gaven	in	een	aantal	korte	
opmerkingen weer, wat zij van de nieuwe 
kleedlokalen vonden. 

In één van deze opmerkingen stond en ik 
citeer: “Shit… we kunnen niet meer naakt 
naar de wc.” En dan denk ik, hoezo kan 
dat niet? Is er iets mis met de deurklinken 
van de wc’s? In dat geval moet zoiets 
direct gemeld worden aan het bestuur van 
de voetbalclub.

Maar goed, laatst zat ik bij de kapper 
en hadden de aanwezige vrouwen het 
allemaal over de boeken van ’50 tinten 
grijs’. Dit schijnt een erotische Roman 
te zijn en wordt zelfs door Editie.NL ‘het 
porno boek voor vrouwen’ genoemd. Het 
boek bestaat uit drie delen dat wereldwijd 
het hoofd van alle vrouwen die het boek 
hebben gelezen op hol brengt. Direct 
daarop kwam de eerste tint grijs Toon van 
Helvoort binnengestapt (het verhaal lijkt 
nu wel een hele rare wending te krijgen). 
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Toon werd al vrijwel direct bij het 
onderwerp betrokken en had zelfs DEEL I 
en II al gelezen! Hij was toch erg benieuwd 
naar de gedachtegang van de vrouw 
en probeert daar waarschijnlijk nu de 
vruchten van te kunnen plukken. Maar 
Toon voegde daar snel aan toe toch wel 
een goed huwelijk te hebben.

Toen bedacht ik me dat er bij de 
voetbalclub nog veel meer diverse grijze 
tinten rondlopen. Op donderdag zie ik 
naast Toon ook vaak de grijze tinten; Henri 
Swaans, Hans van Diessen, Frans Maas, 
Jan Soetens, Jan Bliek, Cees Soetens, 
Frank ‘Peppi’ van Hoof, Roland ‘Kokki’ 
Verkooijen  en last but not least Mervyn 
‘Earl Grey’ Bax. Maar wat hebben deze 
George Clooney’s dan wel allemaal met 
elkaar gemeen, waardoor ze een grijze 
tint op hun hersenpan hebben?? Is daar 
een gemeenschappelijk verband in te 
vinden?? Bezitten deze grijze tinten 
allemaal een soort van voetbalgokme? 

Nee, met Peppi en Kokki erbij, is daarmee 
het eerste verband al aan diggelen 
geslagen. Zijn het dan allemaal handige 
grijze tinten die de voetbalclub goed 
kan gebruiken? Nee, helaas kan ook dit 
verband weer opzij worden geschoven. 
Want ik bedoel te zeggen, wie is de 
eerste…. die mij een foto kan sturen….. 
van Toon van Helvoort…… die een Ikea 
kastje aan het monteren is?? 

Vervolgens heb ik nog gekeken naar 
hun leeftijden; Nee, daarin zit Earl Grey 
totaal niet in de lijn der verwachtingen. 
Ik heb hun adressen op de kaart van 
Vessem aangestipt en de lijnen aan elkaar 
getekend, maar meer als een konijn kon 
ik daar ook niet uithalen. Ik heb gekeken 
naar hun motoriek, wel/niet roker, 
rustend/actief lid etc. etc.

Pfff,	ik	ga	hier	niet	uitkomen,	maar	zolang	
ze elke week op donderdag in de kantine 
bij onze Carien aanwezig zijn, is en blijft 
het een ‘kleurrijk’ gezelschap!!!

Tenslotte wil ik hierbij van de gelegenheid 
gebruik	maken	iedereen	fijne	kerstdagen	
en een gelukkig Nieuwjaar te wensen!!

Groeten,

Der Rudi.

Ps: Ze hebben wel allemaal een ‘leuke’ 
vrouw thuis zitten :)
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onderdeel 6: 
around the world

Waar zijn de volgende foto’s gemaakt? 
(koppel letters A t/m H met de cijfers op de wereldkaart)

DE GROTE
OMNI

FAIRSPORTS
LOEIERKE

KERSTPUZZEL
2012

a
b

dc
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e f

h
g

1

8
3

4
5

67

3
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OP Z’N FRANS
Half acht ’s ochtends, in de kou met mijn 
dikke wanten, sjaal en Eskimomuts op, 
trap ik op dat felblauwe ding dat op een 
fiets	lijkt	van	nog	net	geen	dertig	euro,	
richting mijn bestemming in Middelbeers. 
Ik kwam er eerlijk gezegd beter vanaf 
dan Marijn van Zoeren die zijn auto recht 
in een van de drassige weiden van Zand-
Oerle parkeerde. 

Een vreemde vergelijking, zou je 
denken. Toch komen de kleuren van 
mijn tweewieler en zijn “auto” wel 
degelijk overeen, missen beide een aantal 
onderdelen en we kochten allebei hem 
inclusief roestplekken. 
Brainstormend voor de dubbeldikke 
kersteditie van ons clubblad vloog de 
tijd voorbij. Ik kwam er achter dat mijn 
denkvermogen toch niet extreem hoog 
lag, zo vroeg in de morgen. 

Marijn van Zoeren is gestrand op een binnendoorweg naar RKVVO-uit. De voetbaltenues  
van Vessem 3, in de achterbak, zijn helaas niet zichtbaar op deze foto. 
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Met een paar schrijfdoelen in mijn 
hoofd stap ik over op mijn volgende 
vervoermiddel, het openbaar vervoer, op 
z’n Frans ook wel ‘transport en commun’ 
genoemd. 

Op het moment dat mijn bus eindelijk 
was gearriveerd,  ik mijn reis naar Tilburg 
kon vervolgen en ik verder kon gaan 
met mijn stuk voor de kersteditie, werd 
ik geteisterd door een vrouwelijke 
chauffeuse	die	om	de	maximaal	vier	á	vijf	
minuten door haar geliefde microfoon 
riep of u ‘tijdig aan kon geven of u eruit 
wilde’. Bij de eerste keer dat ze het om 
riep wilde ik er eigenlijk al uit, maar dacht 
dat	de	meeste	chauffeuses	wel	door	
hadden dat daar die rode stopknop voor 
bedoeld was. Een ritje in de week bleek 
dus al iets te veel gevraagd voor deze 
dame met al haar goede bedoelingen. 

Ter compensatie reed ze de resterende rit 
naar Tilburg met gemiddeld 50 kilometer 
per uur uit. Dit was echter ook weer 
niet nodig. Op zo een moment kom je er 
toch achter dat je het beste gewoon op 
een zondagavond achter je laptop kunt 
gaan	zitten	met	een	goede	kop	koffie,	de	

samenvattingen op Nederland 1 en rustig 
woordje voor woordje je verhaal kunt 
gaan typen. Dat heb ik uiteindelijk ook 
maar gedaan.

Nadat ik klaar was met mijn stuk en 
deze bovenstaande foto zag, deed me 
dit vrijwel meteen herinneren aan onze 
hoofdredacteur Henri S. die bijna het 
identieke probleem had met een wielklem 
in een parkeergarage. Tot de verbazing 
van velen inclusief de parkeerwachters 
lukte het Henri wel om een aantal meter 
richting de uitgang te smokkelen. Marijn 
gokte hier ook op, maar bleef ongewijzigd 
staan.

Iedereen	verder	nog	fijne	feestdagen	en	
een gelukkig nieuwjaar gewenst.

Frans
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Ta la amigos la 
Loeierke

Laatst werd ik door 2 vrienden van mij 
uitgenodigd voor hun verjaardagsfeest. 
Vroeger	pakte	je	dan	de	fiets	of	ging	je	te	
voet, en was je binnen 5 minuten op de 
plek van bestemming. Vrienden woonden 
namelijk in je eigen dorp. Tegenwoordig 
werkt dat anders, en moet ik minstens 1x 
per jaar naar het naburige Vessem.  Het 
feest betrof dat van Gijs Leermakers en 
Rolf Liebregts. De eerste is door speling 
van het lot in Vessem terecht gekomen, 
dus dat is verder geen punt.  Gijs kocht 
het huis van zijn broeder Wilbert, die jaren 
geleden ooit in Vessem terecht kwam, 

daar een enorm gewaardeerd voetballer 
en nutte verhalen verteller werd, en sinds 
enkele jaren weer in Wintelre woont (en 
daar nu DEES 5 kampioen probeert te 
maken, maar dit doet verder niet ter zake, 
red).  Terug naar DEES, dat is hoogverraad 
heb ik me ooit laten vertellen! 
De andere is Rolf Liebregts. 
Die is ooit samen met Bram van 
den Oetelaar en mij in Vessem gaan 
voetballen.  Daar is helemaal niks mis mee 
kan ik uit eigen ervaring vertellen.  
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Maar dat die Klepbroek in Struifdonk gaat 
wonen daar kan ik met m’n pet niet bij. 
Aangezien Gijs en Rolf op dezelfde dag 
verjaren vieren die twee boykes hun feest 
al sinds mensenheugenis samen, dus dat 
scheelt in ieder geval weer 1 ritje naar 
Vessem. Voor hetzelfde geld moet je 2x 
die donkere lange weg door de bossen 
afleggen.	Gelukkig	kon	ik	laatste	keer	die	
6 kilometer aan de schouder van een maat 
van mij hangen die op z’n Solex was, dus 
ipv	20	minuten		fiets	was	ik	in	19	minuten	
hangen in Vessem. 
Op dat feest van die twee mannen op de 
Hooge Akkers sprak ik een ouwe bekende, 
Vessemnaar Han Wouters (is Wouters van 
oorsprong wel echt Vessems?), die mij 
aansprak over feest nummer 3 in Vessem. 
Ik was het alweer bijna vergeten, maar 
ik heb nog vrienden meer in Vessem. De 
Vrienden van het Loeierke!
Vorige editie van het feest was erg 
geslaagd. Ingrediënten waren simpel: 

ontvangst	met	koffie	en	gebak.	Daarna	
een	warm	en	koud	buffet.	Tussendoor	liep	
de topless bediening (vanaf 22u, toen de 
jongere vrienden van het Loeierke al weg 
waren) met bladen bier rond, en wanneer 
je	glas	halfleeg	was	dan	stond	er	alweer	
een vol glas voor je neus. In de pauze 
een quiz met als hoofdprijs een door 
Autobedrijf van de Ven gesponsorde Ford 
Focus WRC welke ik gewonnen had, maar 
door de drank  moest laten staan, en nooit 
meer opgehaald heb. 

Daarna nog een optreden van 45 minuten 
van Whitney Houston, met wat later bleek 
een van haar laatste optredens (volgens 
CSI Las Vegas is waarschijnlijk het koud 
buffet	niet	goed	gevallen)	en	om	00.30u	
nog een complete Chinese rijsttafel 
welke weer weggespoeld kon worden 
met een van de 75, in allerijl door Ruud 
Verbaant	aan	laten	rukken,	flessen	Dom	
Perignon uit 2001. 
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Achteraf schenen de kosten van het feest  
het budget iets overschreden te hebben, 
waardoor de bouw van de kantine in 
Vessem enige vertraging opliep. Geweldig 
feest, met een geweldige zaterdag erna. 
Koppijn tot ‘s avonds laat, maar wel met 
in het achterhoofd de herinnering aan een 
fraai feestje. 
Toen Han Wouters en later Facebook 
vriend Geert van Aaken over de editie van 
2013 begonnen te lullen was ik snel om, 
en besloot ik weer in de pen te klimmen. 
Graag ga ik dus weer naar feest nummer 3 
in Vessem. 

Een feestje waar kopstukken en iconen 
van voetbalverenigingen vv Vessem en vv 

DEES zich zonder tussenkomst van een 
kordon ME zonder problemen vrij door 
elkaar kunnen bewegen. Een feestje waar 
je elkaar lekker wat af kunt zeiken zonder 
al te grote problemen te krijgen, en waar 
men elkaar nog met een knipoog voor de 
gek kunt houden zonder dat men elkaar 
daarna naar het leven staat. Een feestje 
waar het dankzij alinea 4 in dit stuk over 
een paar maanden waarschijnlijk iets 
drukker zal zijn als in 2011. Zonder respect 
geen voetbal. Zonder respect geen 
feestje. Zonder respect geen vrienden van 
het Loeierke. Amen!

Haleeeeeeej, 
Groeten Lucio
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‘t Loeierke 

wenst u allen
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Profieltje 

van:

Naam:
Geboren op:
Geboorteplaats:
Naam vader (voluit):
Naam moeder (voluit):
Broers en/of zussen:
Wie zijn je beste vrienden? 

In welk team speel je?
Op welke positie?
Wie zijn je leiders/trainers?   

Hoe vaak ben je al kampioen geweest?
Favoriete voetbalclub?
Favoriete voetballer?
Mooiste voetbaltenue?
Beste speler van E2?
Wat is de naam van je school?
In welke groep zit je?
Favoriete les?
Wie vind je het leukste meisje van jouw klas?

Wie zou je het allerliefst ontmoeten, en 
waarom?

Gijs Michielse
18-apr-03
Veldhoven
Jos Michielse
José Michielse
Stef
Hiechem, Lars, Giovanni,  Malik, Jus-
tin en uit Vessem Nick, Coen en Jurre
E2
Rechtsvoor
Henk, Robert, Toon, Wido en Jan 
voor de keeperstraining
1 keer, afgelopen zaterdag!
PSV
Nemar
Santos
Gijs Michielse
De taalbrug
G-F3 
knutselen
geen één! (we hebben maar 2 
meiden in de klas)
Nemar, omdat het de beste voet-
baller is.

Gijs Michielse
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Wat is je favoriete dier?
Eet het liefste?
Eet niet graag?
Wat zou je ‘t liefst veranderd zien bij de 
voetbalclub?  
Wat is je favoriete muziek?
Wat zijn je hobby’s naast voetbal?  
Wat is je favoriete website?
Leukste tv-programma?
Domste programma?
Waar ga je het liefste op vakantie en 
waarom? 
Hoe lang kijk je TV per week?
Hoe laat ga je ‘s avond naar bed?
Hoeveel zakgeld krijg je per week?
Wat is je allerliefste wens?
Wat wil je later worden?
Waaraan heb je een hekel?
Wat is jou favoriete computer spelletje?
Wat vind jij van de keeperstraining in Ves-
sem? 
Waarom heb jij dit jaar zo’n zin in oud en 
nieuw vieren? 
Waarom mag Ad Nouwens jullie caravan 
niet lenen?
Als je moet kiezen: 
sinterklaas of kerstmis
verjaardag of kampioen met E2
vriendenweekend of voetbalkamp
Kiss of René Schuurman
Wanneer en waarom heb je voor het laatst 
in ’n deuk gelegen?

Wat vind je van ’t loeierke en wat zou er 
beter kunnen? 

Leeuw
friet
groenten
dat de douche warmer kan

van alles wat
met de WII spelen
you tube
lachen om home video’s
weet ik niet
Frankrijk, omdat het daar lekker warm  en 
mooi is
Veel te veel
20.30 uur
niks
profvoetballer worden
automonteur
ruzie
motor rijden
KEI GOED!

Omdat dit jaar de vrienden bij ons komen

Wie is Ad Nouwens?

Sinterklaas voor de kadootjes
Verjaardag, veel bezoek en kadootjes

Vriendenweekend, is kei leuk!

Kiss omdat het rock en roll is
 Vorige week, toen mijn vriend Lars en ik 
gek aan het doen waren.

Alles is goed



‘ t  Loeierke
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Ohh, hedde gij 

de code ok?

Jaaa:
84FB0E904D


