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We	kunnen	de	titel	van	ons	traditionele	
openingsstuk	voortaan	beter	omdopen	
tot	“the	kick	off”.	Onze	hoofdredacteur	
heeft	dit	loeierke-seizoen	bijna	meer	
in	Amerika	vertoefd	dan	in	ons	mooie	
dorpje.	Met	de	hedendaagse	techniek	
zou	je	zeggen	dat	het	toch	mogelijk	
moet	zijn	om	aan	de	andere	kant	van	de	
oceaan	de	kopij	door	te	nemen	en	een	
stuk	aan	elkaar	te	knopen,	desnoods	
vanuit een dentist chair.

Maar	goed	het	ging	hem	deze	keer	echt	
niet	lukken	en	dus	moet	zijn	taak	over-
genomen	worden,	want	iedereen	kan	
verzaken	en	doet	dit	ook	met	beperkte	
regelmaat,	maar	er	is	geen	
loeierke	zonder	aftrap.	Dit	wordt	dus	
voor	het	eerst	sinds	Stijn	en	ik	met	onze	
loeierke-jackies	op	Putterstraat	3	
binnenstapte dat Henri een aftrap 
overslaat.	En	dus	wordt	dit	denk	ik	
ook	de	eerste	aftrap	die	bij	daglicht	is	
geschreven.	De	normale	aanlevertijd	is	
rond	2.00	‘s	nachts.	En	dan	bespreken	
we	nog	niet	over	versie	2	en	3	die	
meestal nog later volgen met 
aanpassingen die met het blote oog niet 
waarneembaar	zijn.

Behalve onze chef d’equipe heeft er 

gelukkig	bijna	niemand	verzaakt	en	
doordat	we	ook	weer	een	aantal	
“vrienden”	kunnen	noteren	is	dit	weer	
een goed gevuld exemplaar van het 
mooiste	clubblad	van	de	kempen.

Dat	het	woord	“vrienden”	van	‘t	Loe-
ierke	niet	voor	niets	tussen	aanhaling-
stekens	is	geplaatst	wordt	nog	maar	
eens bewezen door voormalig redac-
tielid	Dunbil.	En	zijn	woorden	lijken	(nog	
voor publicatie) al huidige redactieleden 
te inspireren om nog eens ouderwets 
richting	Wentersel	te	mauwen.	Bij	zowel	
Rob	als	Geert	krijgen	de	blauw	witten	er	
bij	vlagen	verbaal	van	langs.

Een	iets	jonger	oud-redactielid	heeft	een	
aantal	tips	voor	de	mogelijke	“vriendin-
nen”	van	‘t	Loeierke.	Een	ouderwetse	
Maand	van	Verbaant	waarin	misschien	
wel	de	volgende	slachtoffers	van	Dunbil		
centraal staan.  

Het	derde	ingezonden	stuk	kwam	uit	
onverwachte	hoek.	Vaak	is	de	ingezon-
den-stukken-vijver	waar	we	in	vissen	
wel	bekend	bij	ons,	maar	Huub	Soetens	
hadden we daar tot op heden nog niet 
toe	gerekend.	Een	mooie	verrassing	dus	
en	we	kijken	ernaar	uit	hoe	enthousiast	
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hij	is	in	zijn	volgende	stuk	na	een	jaar	met	
Vessem 2 met wat minder tegenslagen en 
meer punten.

Ook	mooi-weer-voetballer	Th.	de	Bie	blikt	
terug op een seizoen met ups en downs 
en	lijkt	zelfs	tot	de	conclusie	te	komen	dat	
hij	nu	ook	in	de	maanden	met	de	r	in	de	
maand	kan	gaan	schitteren	op	de	Lille.

Frans heeft zich laten inspireren door 
Hans Aarsman (geen artiestennaam). 
Deze	man	zou	je	kunnen	kennen	van	
dwdd	en/of	de	volkskrant,	in	de	Aarsman-
collectie	vertelt	hij	bij	foto’s	wat	hij	ziet.	
Hij	beschrijft	een	bijzonder	verhaal	achter	
een	ogenschijnlijk	simpele	foto.	Ook	Frans	
heeft zich hieraan gewaagd en het resul-
taat	mag	er	zijn,	alleen	de	titel	al	is	beter	
dan die van de meester.

Het zomergevoel wordt deze editie 
aangewakkerd	door	Matske	die	een	
beetje	doping	meer	of	minder	zijn	ultieme	
Tour-gevoel niet laat verpesten. Jammer 
is	wel	dat	hij	de	tourpoule	alleen	nog	op	
het	werkt	verstuurd.	Zo	krijgen	wij	niet	de	
kans	om	zijn	gelukkige	winst	van	vorig	jaar	
te doen vergeten.

Verder	blijkt	de	sponsorcommissie	niet	stil		
te	zitten.	Zowel	de	gesponsorde	penalty-
bokaal	(met	verslag	door	de	Kogel)	als	de	
ik	hout	van	mijn	club	actie	brengen	mooie	
bedragen	in	het	laatje	voor	de	nieuwe	
accomodatie.	Ook	is	er	weer	clubkleding	
te	koop.

Over	het	voortraject	rond	de	bouw	van	
de accomodatie en de huidige stand van 
zaken	worden	wij	bijgepraat	door	onze	
voorzitter.

Waar	we	normaal	gesproken	meer	dan	
genoeg	keuze	hebben	uit	foto’s	van	het	
pinkstertoernooi.	Hebben	we	dit	jaar	nog	
geen	kiekje	kunnen	vinden,	daardoor	kun-
nen we helaas geen beelden brengen van  
bijvoorbeeld	de	uitreiking	van	de	super-
cup,	de	filmpjesfeestavond	en	de	penal-
tybokaal.	Daarom	bij	deze	een	oproep	
om de redactie te mailen zodat we in het 
eerste	loeierke	van	volgend	seizoen	nog	
kunnen	terugblikken	met	beeld.

Ook	van	de	uitreiking	van	de	Frotlip	van	
ut	Joar	was	geen	fotomateriaal,	maar	met	
enkele	screenshots	uit	het	filmpje		is	er	
toch	nog	iets	te	zien.	Tenslotte	ontbreken	
de	vaste	rubrieken	zoals	Profieltje	van	
(Joep	van	Wersch),	de	rebus	en	sponsor	in	
het licht niet.

Dan	rest	mij	niets	anders	om	iedereen	
namens de gehele redactie een geweldige 
vakantie	te	wensen.	Wij	zullen	als	redactie	
dit	jaar	nog	evalueren	en	dan	ook	meteen	
een datum en locatie vast gaan stellen 
voor	het	feest	met	onze	“vrienden”.	Het	
schijnt	nog	een	leuk	zaaltje	bij	Camping	
Kerces	beschikbaar	te	zijn....

gr	Kefin
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van het BESTUUR
Het seizoen 2010/2011 ligt al weer 
achter ons. Traditie getrouw hebben 
we het seizoen afgesloten met 
de	jaarvergadering.	Tijdens	de	
jaarvergadering	hebben	wij	weer	een	
vijftal	leden		mogen	huldigen	die	40	of	25	
jaar	lid	zijn	van	de	voetbalclub.	Ook	was	
het	goed	te	horen	dat	we	ook	dit	jaar	
financieel	positief	hebben	afgesloten.		wel	
zijn	we	genoodzaakt	door	de	stijgende	
energie	kosten	en	de	stijgende	kosten	
voor	de	huur	van	de	velden,	de	contributie	
met een gering bedrag te moeten 
verhogen.

Onlangs	werd	mij	de	vraag	gesteld	hoe	
wij	tot	de	keuze	van	de	aannemers	
(bouwkundig		louwers,	installatie	
technisch van hoof en voor de electra  
rene	willems)		zijn	gekomen	voor	
het	bouwen	van	onze	gezamenlijke	
kleedaccommodatie.	Wij		hebben	in	het	
najaar	van	2010	alle	sponsoren	die	bouw	
of	installatie	technisch	gerelateerd	zijn	
uitgenodigd op twee informatie avonden. 
Op	de	eerste	avond	is	ons	bouwplan	
gepresenteerd	aan	de	bouwkundige	
aannemers. Na de presentatie door Joost 
Roefs hebben we het bouwplan aan de 
aanwezigen	uitgelegd	en	hebben	wij	
samen	met	alle	aannemers	de	tekeningen	
bekeken.	Alle	aannemers	hebben	hierna	
de	tekeningen	mee	naar	huis	genomen,	
Om	vervolgen	binnen	een	week	alle	
vragen	en	onduidelijkheden	er	uit	te	
vissen			(	Want	er	zijn	natuurlijk	altijd	
vragen over dit soort bouwplannen). 

Nadat	wij	alle	vragen	aan	alle	
aannemers	beantwoord	hadden.	zijn	de	
aannemers gaan calculeren en hebben 
ze	de	gecalculeerde	prijzen	aan	de	
bouwcommissie	doorgegeven.	Ook	moest	
de	prijs	uiteraard	binnen	het	vooraf	door	
de	bouwcommissie	gemaakte	begroting	
blijven.		Na	de	bestudering	van	de	prijzen	
werd aannemer Louwers  geselecteerd als 
zijnde	de	laagste	inschrijver.		Ook	voor	de	
installatie	technische	bedrijven	is	het	op	
deze manier gegaan en hier waren voor 
de  electra Rene Willems en voor de w 
installatie	Van	Hoof	de	laagste	inschrijvers.		

Het	leek	mij	als	bouwkundige	leuk	om	
bij	deze	vraag	even	stil	te	staan.	Voor	
een aantal mensen is deze aanbesteding 
duidelijk,	maar	ik	kan	me	ook	voorstellen	
dat	mensen	die	leek	zijn	op	gebied	van	
het bouwproces toch antwoord willen 
op dit soort vragen. Dus mocht er in de 
toekomst	nog	meer	vragen	komen	ben	ik	
graag bereid om deze te beantwoorden.
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Zo	dit	was	een	stukje	voorgeschiedenis	
van	de	nieuwbouw.	In	werkelijkheid	zijn	
we	natuurlijk	al	een	heel	eind	gevorderd	
met de bouw. De muren staan er en zelf 
de verdiepingsvloer is al gestort. Dus het 
werk	van	de	bouwkundige	aannemer	zit	
er	bijna	op,	en	nu	zullen	we	zelf	aan	de	
gang	moeten	met	het	maken	van	de	kap	
en	verdere	afbouw	van	de	accommodatie.	
Wij	zullen	mensen	gaan	benaderen	
die	een	speciale	vakkennis	hebben	op	
het	gebied	van	bouwen	om	ons	hierbij	
te	helpen.	Maar	ook	mensen	met	de	
spreekwoordelijke	twee	linker	handen	
zijn	altijd	welkom	om	mee	te	werken	aan	
de nieuwbouw. Alle hulp van iedereen is 
welkom.	

Mocht	je	interesse	hebben	om	mee	te	
werken	aan	dit	unieke	project	laat	het	
gerust weten aan de bouwcommissie.
Rest	mij	nog	om	namens	het	bestuur	
iedereen	een	fijne	en	goeie	vakantie	toe	
te	wensen,	en	natuurlijk	zien	we	elkaar	
volgend seizoen ( of op de nieuwbouw) 
weer op de Lille

Groet 
Hans van der Linden 

Sokken, broeken en trainingspakken 
met VV Vessem logo

Ook komend seizoen is er weer de mogelijkheid om kled-
ing te bestellen voorzien van VV Vessem logo.
Op woensdag 24 augustus is er voor iedereen de mogelijk-
heid om sokken, broek of trainingspak te bestellen.

In de kantine zal het mogelijk zijn om te passen en je 
bestelling door te geven. Vervolgens zal dan in de week 
daarna de spullen geleverd worden.

Tevens kun je voor sokken en broeken rechtstreeks bij 
Fairsports in Oirschot terecht.

Dit bericht zal ook nog op de website van VV Vessem 
geplaatst worden.
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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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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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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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Zoals jullie wellicht al weten, zijn we druk bezig met de bouw van 
de nieuwe accommodatie bestemd voor de Vessemse voet- en korf-
balvereniging.  De gevel van deze accommodatie wordt schitterend 
afgewerkt met inlandse, eikenhouten planken. 

1 plank kan van jou zijn!!

Voor een bedrag van € 50, - krijg je een plank met daarop je eigen 
naam. Iedereen kan tot in lengte van jaren zien dat je van jouw club 
HOUT

Interesse? 

Namens de sponsorcommissie
Daan Somers 
0623440098
daansomers@hotmail.com

Hout van je club!
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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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“Ik	zie	het	wel	zitten	volgend	seizoen”

Het voetbal seizoen van Vessem 2  zit er 
weer	op.	Met	een	geslaagd	uitstapje		(Kar-
el	en	Rene	bedankt	voor	de	prima	organi-
satie) hebben we het seizoen afgesloten 
en	kunnen	we	al	vast	vooruit	gaan	denken	
over	het	volgend	seizoen.	Als	je	de	balans	
opmaakt	was	het	voor	de	selectiespelers		
sportief gezien een matig seizoen.

Vessem 2 had een goed slot van de com-
petitie en won de laatste interne periode.
In	het	begin	van	het	seizoen	heb	ik	bekend	
gemaakt	dat	ik	iedere	speler	elke	wedstri-
jd	een	punt	toe	zou	kennen,	zodat	we	op	
het eind van het seizoen een “speler van 
het	jaar”	zouden	uitroepen.

Om	hiervoor	in	aanmerking	te	komen	
moest	je	wel	minimaal	de	helft	(11)	van	de	
wedstrijden	mee	hebben	gedaan.	Je	werd	
beoordeelt	op	Techniek/Taktiek/Sportiv-
iteit/Inzet	etc.	kortom	alle	eigenschappen	
die een complete voetballer in zich moet 
hebben.

Tot	mijn	grote	verbazing	is	het	een	speler	
geworden die niet eens in de selectie 
stond,	namelijk	Kelton	Manuela.	Hij	is	al	
boven de veertig maar nog steeds doet ie 
met	zijn	techniek/inzicht	en	enthousiasme	
niet	onder	voor	de	jeugd.	Van	mij	mag	hij	
volgend	seizoen	zo	in	de	selectie,	zou	een	
goede	leermeester	zijn	voor	al	die	jonge	
mannen	die	over	komen	van	de	A	jeugd.	

Natuurlijk	zijn	er	allerlei	verklaringen	voor	
het sportief matige seizoen: o.a. ver-
schillende	kwalitatief	goede	spelers	zijn	
lager	gaan	voetballen,	te	kleine	selectie,	
veel	geblesseerde	spelers,	iedere	week	
noodgedwongen	een	andere	opstelling,	
te	lage	opkomst	op	het	trainen,	etc.	etc.
Maar	goed	deze	feiten	liggen	er	en	hier	
moeten we met z’n allen van leren.

Als	je	dan	vooruit	kijkt	naar	het	volgende	
seizoen	heb	ik	er	alle	vertrouwen	in	dat	
het beter zal gaan.
Ten eerste de selectie zal met ongeveer 
10	spelers	uitgebreid	worden,	waardoor	je	
ook	echt	kunt	spreken	van	een	selectie.
Afgelopen	seizoen	was	de	opkomst	bij	het	
trainen	te	laag,	of	je	nu	wel	of	niet	ging	
trainen	je	voetbalde	zondags	toch	wel	
omdat	we	er	maar	net	genoeg	bij	elkaar	
geraapt	konden	krijgen.
Dit zal volgend seizoen anders moeten en 
ook	anders	gaan	simpel	doordat	de	groep	
veel groter wordt.

Ik	denk	dat	er	in	de	nieuwe	selectie	een	
goede mix zit van spelers met veel talent 
en	spelers	met	een	goede	wedstrijdmen-
taliteit,	beide	categorieën	heb	je	in	een	
elftal nodig.
Hier	zal	zowel	Vessem	1	als	Vessem	2	zijn	
voordeel	uit	kunnen	halen.
Als	leider	van	het	2e	ben	ik	natuurlijk	ook	
blij	met	een	grotere	selectie.	

Huub huub, barba truuk!
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Ik	denk	dat	ik	volgend	jaar	een	week	
langer	op	vakantie	kan,	zoveel	geld	zal	ik	
met een grotere selectie besparen.
Afgelopen	seizoen	had	ik	een	telefoonrek-
ening	waar	je	u	tegen	zegt.	Iedere	donder-
dag/vrijdag/	zaterdag	en	zondag	morgen	
was	ik	aan	het	bellen	om	voldoende	spel-
ers	bij	elkaar	te	krijgen,	zelfs	een	uur	voor	
de	wedstrijd	stond	mijn	telefoon	vaak	nog	
roodgloeiend	om	nog	enkele	spelers	wak-
ker	te	bellen.
Vodafone	zal	een	stuk	minder	winst	
maken	volgend	seizoen.
Mijn	eerste	seizoen	als	leider/coach	van	
het 2e is goed bevallen. Het heeft alleen 
maar voordelen opgeleverd:  iedere 
donderdag avond is het gezellig in de 
kantine,	je	leert	die	jong	mannen	die	je	
normaal		maar	een	paar	keer	per	jaar	ziet	
veel	beter	kennen	en	dan	blijkt	dat	er	toch	
schitterende	jeugd	rondloopt	in	Vessem.	
De	meeste	kunnen	goed	feesten	maar	zijn	
op	een	paar	foutjes	na	zondags	wel	weer	
fanatiek	met	het	voetballen	bezig.

“Moeten	ze	trouwens	ook	wel	anders	
staan	ze	er	gewoon	langs”

Ik	hou	ook	van	gezelligheid	rondom	een	
wedstrijd	maar	die	90	minuten	tussen	
de	witte	lijnen	moeten	we	met	z’n	allen	
fanatiek	en	met	100%	inzet	beleven.
Verliezen	is	niet	erg	zolang	je	er	met	z’n	
allen maar voor gestreden hebt. Wat dat 
betreft	heb	ik	dit	seizoen	bij	het	2e	niet	
mogen	klagen.	Te	weinig	gewonnen	maar	
gemiddeld genomen was de inzet iedere 
wedstrijd	ruim	voldoende.
Ik	heb	trouwens	tijdens	het	uitstapje	wel	
gezien dat sommige met een geweer 
scherper schieten dan zondags met een 
bal.
Met	een	geweer	schiet	Rein	er		in	4,9	sec.		
6	om,	in	het	veld	schiet	hij	er	nog	geen	6	
binnen de palen in een heel seizoen.
Van	mij	mag	de	volgende	competitie	aan-
staande	zondag	al	weer	beginnen,	ik	heb	
er al zin in. 

Groet,	Huub	Soetens
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Voor	degene	die	de	betekenis	van	dit	
spreekwoord	niet	kennen:	Hij	krijgt	wat	
hij	verdient,	de	gevolgen	zal	iemand	altijd	
wel	een	keer	moeten	gaan	dragen.

Het	spreekwoord	drukt	een	zeker	leed-
vermaak	uit	en	is	vergelijkbaar	met	eigen	
schuld,	dikke	bult.	

Het	spreekwoord	dateert	uit	de	zeven-
tiende	eeuw.	In	de	Klucht	van	Oene	zijn	
een	erwtje,	een	boontje,	een	strootje	
en	een	kooltje	vuur	(Kooltjevier)	samen	
op	pad.	Als	zij	bij	een	sloot	komen	waar	
ze	niet	overheen	kunnen,	biedt	Strootje	
aan	om	over	de	sloot	te	gaan	liggen,	
zodat	de	anderen	over	hem	heen	kunnen	
lopen.	Erwtje	en	Boontje	komen	veilig	aan	
de	overkant,	maar	als	Kooltjevier	over	
Strootje	heen	loopt,	vat	Strootje	vlam	en	
valt	Kooltjevier	in	het	water.	Boontje	be-
gint	vervolgens	zo	onbedaarlijk	te	lachen	
dat	zijn	buik	openscheurt.	Dat	is	zijn	‘loon’	
voor het uitlachen van de anderen. Uit-
eindelijk	krijgt	iedereen	dus	zijn	verdiende	
straf.

Waarom	zo’n	uitleg	van	zo’n	spreekwoord	
zul	je	denken.	Nou,	het	zit	zo.	Dit	spree-
kwoord	vat	in	1	zin	samen	wat	VV	DEES	
deze	competitie	heeft	meegemaakt.	
DEES	wint	de	3e	periode	doordat	Steensel	
van	kampioen	BES	wint.	Had	BES	gewon-
nen	had	SDO	de	periode	van	kampioen	
BES	overgenomen.	Maar	dit	was	niet	het	
geval dus DEES ging terecht de nacom-
petitie	in.	Ook	al	waren	ze	maar	6e	in	de	
eindrangschikking.	

Na de 2-0 winst tegen EDN in de eerste 
wedstrijd	van	de	nacompetitie.	En	nadat	
Hoogeloon	met	2-1	van	EDN	verloren	had,	
moest Hoogeloon met minimaal 2 goals 
verschil winnen van DEES. 10 minuten 
voor	tijd	stond	het	nog	2-1	voor	DEES.	
Maar	na	enkele	wissels	van	DEES	zette	
Hoogeloon nog eens aan en scoorde nog  
3	keer	waardoor	het	met	4-2	won	en	be-
houd	voor	de	4e	klasse	veilig	stelde.	
Jammer	zou	je	als	DEES	supporter	zeggen.	
Zo	dicht	bij	en	dan	net	niet.	Maar	toch	ben	
je	in	de	wetenschap	dat	je	in	de	4e	klasse	
niet	heel	veel	te	zoeken	hebt	en	dat	je	met	
een heel goede dag 1 punt of heel spora-
disch	3	punten	kan	overhouden	aan	een	
wedstrijd.	

Maar	toen	kwam	het	nieuws:
Herkansing:	DEES	en	DOSL	voor	promotie	
4e	klasse
Doordat	er	een	plaats	over	is	in	de	4e	
klasse	doordat	er	2	ploegen	samen	gaan	
krijgen	deze	2	ploegen	nog	een	kans	van	
de	knvb.		Door	een	onderlinge	wedstrijd	
op neutraal terrein te voetballen mogen 
DOSL	en	DEES	uitvechten	wie	er	alsnog	
naar	de	4e	klasse	gaat.	De	keuze	is	op	
deze	2	teams	gevallen	doordat	zij	als	
beste presteerden in de nacompetitie. 
Een	rare	regel	vind	ik	zelf.	Maar	goed	het	
is	niet	anders,	dat	is	de	KNVB.	
DEES	verliest	wederom	deze	wedstrijd.	Nu	
in	verlenging	met	3-2.	Dus	jammer	maar	
helaas.	Ze	hebben	toch	niets	te	zoeken	in	
de	4e	klasse.	Dus	volgend	jaar	maar	weer	
lekker	5e	klasse	voetballen	in	de	Kempis-
che	klasse.	

Boontje komt om z’n loontje
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Maar	toen	op	een	zaterdagochtend.	Een	
week	na	het	pinkstertoernooi	reed	ik	
samen	met	ons	team	naar	het	knoerttoer-
nooi in Wintelre waarop onze Bart vroeg 
of	ik	het	al	gehoord	had	van	DEES.
Ik	wist	helemaal	niet	wat	ik	daar	van	
moest verwachten.
Dus	ik	meteen	mijn	telefoon	gepakt	en	
gesurft naar www.amateurvoetbaleind-
hoven.nl	waarop	ik	het	volgende	nieuws-
bericht las.  

DEES	promoveert	alsnog	naar	de	4e	klasse
donderdag	16	juni	-	20:11u		
DEES heeft hedenmiddag (donderdag 16 
juni)	van	de	KNVB	te	horen	gekregen	dat	
het	alsnog	promoveert	naar	de	4e	klasse.	
Het	moet	niet	gekker	worden.	Nadat	
DEES promotie uit handen gaf tegen 
Hoogeloon in de nacompetitie mocht het 
op	2e	pinksterdag	alsnog	op	herkansing	
tegen	DOSL.	Ook	deze	wedstrijd	werd	
verloren en DEES verzoende zich dat het 
volgend	seizoen	gewoon	weer	5e	klasse	
zou	gaan	spelen.	Maar	dan	komt	plots	de	
mededeling	van	de	KNVB	dat	DEES	alsnog	
promoveert	naar	de	4e	klasse.		De	reden	
hiervan	is	dat	er	een	plaats	vrij	is	gekomen	
in	de	4e	klasse.	Waarschijnlijk	komt	dit	
door	het	wegvallen	van	RBC	Roosendaal,	
maar	dat	wordt	door	de	KNVB	niet	beves-
tigd.	Mocht	dit	wel	het	geval	zijn	dan	zul-
len er meerdere clubs doorschuiven in de 
overige	klasses.	

Uiteindelijk	bleek	het	niet	om	RBC	te	
gaan	maar	om	een	andere	ploeg	uit	de	4e	
klasse.	Nou	dan	vraag	ik	mijn	eigen	echt	af	
hoe	dat	de	KNVB	zijn	competitie	indeling	
maakt?	

Zelfs	Adje	Nouwens	snapte	er	niks	van.		

Ik	hoor	het	hem	nog	zeggen:	“HUH	da	kan	
toch	nie!	Zal	Wentersel	wel	weer	diep	in	
de	buidel	hebben	moeten	tasten.”
Maar	dit	had	uiteindelijk	allemaal	voorko-
men	kunnen	worden	als	ze	de	nummer	
10	van	de	4e	klasse	er	in	lieten	blijven	en	
de nummer 11 nacompetitie hadden laten 
spelen. Dan was alles opgelost geweest. 
Maar	de	regels	van	de	KVB	zijn	ondoor-
grondelijk.
 
Maar	een	halve	week	later	las	ik	weer	op	
diezelfde site.  Indeling competie 2011-2012 
bekent.	
Dus	ik	kijken	op	de	site.		
Toen verscheen er toch weer een glimlach 
op	mijn	gezicht.	
Vessem	gelukkig		gewoon	in	de	kempis-
che	5e	klasse	en	niet	naar	de	grote	stad	
Eindhoven. Die moeten het maar met 11 
ploegen	op	zien	te	lossen.	Waarschijnlijk	
zullen dit er wel 10 worden omdat ETS hier 
ook	in	staat.	

Maar	dan	ga	ik	naar	de	4e	klasse	kijken.		
Toen werd de glimlach een nog grotere 
lach	en	na	een	paar	minuten	kwam	ik	
weer	bij.		DEES	in	de	4e	klasse	maar	dan	
wel  in de regio Eindhoven . Wat hebben 
ze	toch	een	geluk.	Lekker	tegen	Woensel	
en	WODAN	voetballen.	Nou	DEES	veel	
plezier	jongens.	Weet	wat	je	wachten	
staat.	Lekker	veel	leuke	wedstrijden,	veel	
supporters	bij	de	uitwedstrijden	en	hoge	
kantineopbrengsten	niet	te	vergeten!!!

Zo	zie	je	maar	weer:
Boontje	komt	om	zijn	loontje!

Tot	over	een	jaar	in	de	5e	klasse!
De	groeten,	Peña
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CAFETARIA-EETHUIS
JOROCA

Theo Rini

Diverse soorten ijs
VESSEM - Wilhelminalaan 23 - Tel. 0497-591523

Voor al uw:
BROOD
EN
BANKET

Bakkerij
HENST
Wilhelminalaan 7
Vessem - Tel. 0497-591272

De Echte Warme Bakker!

Bij inlevering van 
� 300,- aan kassabonnen

een taartje
(8-pers.) gratis!
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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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Op	een	warme	zaterdagavond,	midden	
in	de	zomer,	kan	er	ondanks	de	hitte	nog	
met passie nagedacht worden over meer-
dere dingen.
Kijkend	naar	de	witglanzende	tafel,	
weerspiegelt	er	de	schuimkraag	van	de	
net	getapte	koude	heer.	Bij	de	één	geeft	
dit	een	slaperig	gevoel,	bij	de	ander	een	
opleving	waardoor	er		vijf	stekels	omhoog	
springen. 
De	veelbelovende	V.V.Vessem-watcher,	
ook	wel	ooit	te	bewonderen	in	een	koni-
jnenpak,	grijpt	zijn	microfoon	bij	de	hand	
en roept vervolgens om dat de vierde 
ronde	van	de	bierproeverij	van	start	gaat.	
Dit	is	een	belangrijk	onderdeel	op	de	voor-
bereiding	van	komend	seizoen.	Men	moet	
uiteraard	goed	weten	welke	het	beste	
uit	de	verf	komt	op	een	mooie	dag	in	een	
benauwde en warme rode tent. 
De vierde ronde is pas net van start 
gegaan	maar	bij	de	proever	rechts	vraagt	
de	menigte	al	voor	stilte.	Hij	moet	erken-
nen	dat	hij	heeft	vals	gespeeld	en	de	bijna	
drie	glazen	bier	al	heeft	genuttigd,	vóór	
dat het sein van de nieuwe ronde werd 
gegeven. 

Dit	was	tevergeefs,	zijn	concurrent	heeft	
dit allemaal al genoteerd op de twee half 
afgescheurde	kladblokblaadjes.	Met	de	
bijna	lege	balpen	in	zijn	hand	geeft	hij	aan	
dat	er	sprake	is	van	een	diskwalificatie	en	
dat	de	winnaar	al	bekend	is.	De	toeschou-
wer	links	laat	zijn	mening	duidelijk	gelden	
en	vind	dat	hij	er	zo	te	gemakkelijk	onder	
uit	komt.	Hij	moet	echter	eerst	zijn	vier	
glazen	die	tot	de	rand	toe	vol	zijn	gevuld	

nog tot zich nemen. 
De	menigte	merkt	dat	de	bierproeverij	
zijn	einde	nadert	en	zien	de	schuimkra-
gen	langzaam	wegkruipen.	Toen	men	dat	
gevoel	kreeg,	werd	er	meteen	gereageerd	
door	de	hevige	dj.	Hij	draaide	de	knoppen	
op	en	zette	met	de	Band	Zonder	Banaan	
de toon. 

‘Koning	pinteman’,	‘echte	vrienden’	en	
‘nooit	meer	nuchter’	vlogen	voorbij.	Voor-
dat sommigen het door hadden vlogen de 
net	gestreken	blouses	door	de	lucht	en	
werd er vol op mee gezongen. De sfeer 
zorgde voor gezelligheid en sfeer. 
De	bierproevers	sloten	de	handen	in	één	
en	proosten	op	volgend	jaar.	De	biersoort	
blijft	echter	onveranderd	en	het	feest	
werd tevreden afgesloten. 
Bij	het	opruimen	van	het	grootse	festi-
val	werden	de	zwarte	zakken,	vol	met	
blouses,	dichtgeknoopt	en	weggebracht	
naar	de	C1000.	

Gr Frans

De Fransman-collectie
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Sponsor
Penaltybokaal
In	maart	van	dit	jaar	zijn	we	begonnen	met	de	voorbereidingen	van	de	Penaltybokaal.
We	hebben	6	keepers	uitgenodigd	en	de	uitnodigingen	van	de	jeugdspelers	de	deur	
uitgedaan.
Dit	jaarlijks	terugkomend	spektakel	ging	op	2	juni	plaatsvinden.

In	de	week	voor	vrijdag	2	juni	hebben	zich	3	keepers	afgemeld	wegens	een	blessure,	nl.	
Daan	Soetens	(lies),	Niels	Wirken	(vinger)	en	Willem	van	de	Linden	(rug).	Mervyn	Bax,	
Rick	Soetens	en	Twan	Das	waren	wel	gewoon	van	de	partij.
We	hebben	toen	onze	reservebank	leeggetrokken	met	Piet	de	Laat	en	Marijn	van	Rooij.	
De	wissels	waren	op	en	toen	hebben	we	“de	man	die	alles	kan”	gevraagd,	dus	hadden	
we het zestal weer compleet met Daan Somers.
We	moesten	zes	keepers	hebben,	omdat	er	dit	jaar	een	sponsoractie	is	gehouden	ten	
gunste van onze nieuwbouw!

We	hadden	goed	weer	en	nadat	de	keepers	ieder	300	penalty´s	op	zich	af	hadden	zien	
komen,	hebben	wij	de	scorelijsten,	die	met	de	x,	-,	I,	0	of	+	waren	ingevuld,	ontcijferd.
Daarna	bleek	dat	Piet,	Mervyn	en	jawel	Daan	de	beste	keepers	waren.	Wij	denken,	als	
Marijn	niet	was	uitgevallen,	dat	Daan	dan	niet	in	de	finale	had	gestaan.	Niet	dat	Daan	
het	niet		verdiende,	maar	hij	viel	elke	keer	toevallig	goed,	omdat	hij	niet	kon	blijven	
staan.	Dit	had	meer	met	de	avond/nacht	van	te	voren	te	maken.

Op	zaterdag	10	juni	is	de	finale	gespeeld	en	toen	bleek	dat	Piet	de	Laat	de	beste	penalty-
keeper	is	van	dit		seizoen.	
De	grote	winnaar	van	de	jeugd	was	Thomas	Maas,	2e	was	Leon	Rikkink	en	op	de	derde	
plaats	is	Toon	van	Sambeek	geëindigd.	En	daarnaast	was	er	nog	een	grote	winnaar,	
namelijk	de	club,	want	met	de	sponoractie	is	er	meer	dan	1500	euro	opgehaald!	Jibbe	
Willemse	haalde	in	zijn	eentje	ruim	80	euro	binnen	en	dat	gaat	hemzelf	ook	nog	een	
mooie	prijs	opleveren,	die	binnenkort	thuis	wordt	gebracht.	Zowel	spelers	als	familie	en	
vrienden	bedankt	voor	de	gulle	giften.

Wij	hebben	ons	weer	prima	vermaakt	met	de	penaltybokaal	en	kijken	nu	alweer	uit	naar	
volgend	seizoen.	En	Marijn	nog	veel	sterkte	met	je	herstel!

Groeten	De	Kogel	en	de	activiteitencommissie	
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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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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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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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In	deze	tijd	van	polderen	tot	je	een	ons	
weegt	en	vergaderen	tot		je	scheel	ziet,	
is	het	innemen	van	een	stelling	eigenlijk	
“not	done”.

Vooral niet opvallen is het devies en  “doe 
maar	gewoon	dan	doe	je	al	gek	genoeg”.	
Calvijn	heerst	weer	over	Nederland	en	de	
zwaar	bevochten	vrijheden	uit	de	jaren	
’60 en ’70 worden argeloos weggegooid. 
Wat	nou	vrijheid	van	meningsuiting	?	Wat	
nou	protesteren	tegen	het	groot-kapitaal	
?	Wat	nou	je	eigen	mening	onderbouwen	
?	We	hebben	dat	soort	onzin	allemaal	niet	
meer	nodig	en	als	we	maar	een	feestje	
kunnen	bouwen	,	sluiten	we	de	rijen	en	
gaan over tot de orde van de dag. Geef 
het	volk	brood	en	spelen	en	het	blijft	
rustig.
Maar	geldt	dat	adagium	nog	steeds	en	is	
het	ook	in	Vessem	van	kracht	?

Ik	moet	eerlijk	bekennen	dat	ik	de	laatste	
tijd	steeds	meer	het	idée	kreeg	dat	dit	zek-
er	in	Vessem	van	toepassing	was.	Ondanks	
het feit dat  onze voetbalclub steeds meer 
overspoeld	werd	met	“andere”	mensen	
was	er	van	enige	kritiek	geen	sprake.	
Geheel	in	de	katholieke	traditie	was	ieder-
een	van	harte	welkom	en	werd	eenieder	
opgenomen in de club. 

Zelfs	als	die	personen	uit	het	naburige	
Wintelre	kwamen	en	in	het	verleden	blijk	
hadden gegeven van een blinde liefde 
voor	hun	plaatselijke	club	en	een	blinde	

haat tegen het zo trotse VV Vessem. 
Als	ze	maar	een	stukje	tekst	in	het	club-
blad schreven of deelnamen aan een 
groot	zuipfestijn	werden	ze	liefdevol	aan	
de	boezem	gedrukt.	

Maar	net	toen	ik	dacht	dat	deze	treurige	
tendens	dus	ook	in	Vessem	gaande	was,	
las	ik	in	het	vorige	Loeierke	de	ingezonden	
column van Siem Sanchez.
Mijn	mond	viel	open	van	verbazing	en	
mijn	scrotum	begon	licht	te	tintelen.	Het	
gevoel	wat	je	tijdens	een	intiem	samen-
zijn	herkent	als	“the	point	of	no	return”.	
Het	kan	gaan	onweren,	de	stroom	kan	
uitvallen,	de	wereld	kan	vergaan	maar	jij	
moet	nu	afmaken	waar	je	mee	bezig	bent.	
Ik	heb	het	stuk	gelezen	en	herlezen	en	
heb	vervolgens	mijn	PC	opgestart	om	te	
kijken	in	mijn	opgeslagen	bestanden	of	
ik	het	stuk	toch	niet	zelf	geschreven	had.	
Maar	nee;	dit	was	echt	een	stuk	van	Siem	
Sanchez.

Maar	wat	een	meesterstuk	!	Ik	zou	het	zelf	
niet	beter	kunnen	verwoorden.	Wat	een	
virtuoze pennevrucht. Niet een verhaal 
met	een	kern	van	waarheid	maar	een	
kernverhaal	me	DE	waarheid	:	
Mensen	uit	Wintersel	horen	niet	bij	een	
Vessemse	club.	Ook	al	schrijven	ze	beter	
dan	alle	Gebroeders	Grimm	bij	elkaar,	je	
wilt	niet	in	een	“vriendenclub”	zitten	met	
mensen	uit	dat	dorp	ook	al	krijg	je	een	ee-
uwigdurende	feestavond	met		onbeperkt	
drank	en	7	reine	maagden	aangeboden.	

DANKWOORD
ingezonden column door Dunbil
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En	eindelijk	staat	er	dus	iemand	op	die	
dat	verwoordt.	Iemand	die	zijn	mening	
niet	laat	varen	voor	een	avondje	drank.	
Iemand die opstaat en zegt: “Tot hier en 
niet	verder”.	Iemand	waarmee	ik	graag	
een	vriendschap	zou	willen	ontwikkelen	
gebaseerd op  respect en niet op een fees-
tavond in belofte.  

Niet	een	vriend	waarmee	je	alleen	maar	
aan	de	bar	kunt	hangen	maar	iemand	die	
zijn	mening	durft	te	geven	en	in	durft	te	
gaan tegen heersende machten. Siem 
Sanchez	is	de	Che	Guevarra	van	Vessem.	
Als Siem Sanchez in Libie zou wonen was 
onze	vriend	Khadaffi	al	lang	en	breed	met	
zijn	start	tussen	zijn	benen	afgedropen.	
Siem Sanchez is het  equivalent van Geert 
Wilders maar dan in positief opzicht. 
Hulde.

Als	oud-redactielid	van	het	Loeierke	wil	ik	
Siem	Sanchez	bedanken	voor	zijn	stelling-
name	en	wil	ik	hem	van	harte	uitnodigen	
voor	een	avondje	evalueren.

Bovenstaand	verhaal	zullen	we	dan	zeker	
nog	eens	dunnetjes	overdoen	in	het	gezel-
schap	van	veel	drank	en	7	niet-	zo-	reine	
-niet-meer maagden.
Begin	juni	kan	ik	helaas	niet	i.v.m.	Welons	
maar	misschien	kunnen	we	de	datum	van	
de “Feestavond van de Vrienden van het 
Loeierke”	aanhouden	en	dan	een	avondje	
organiseren	voor	mensen	die	ook	niet	bij	
dat	feestje	aanwezig	willen	zijn.	Gezien	de	
inhoud	van	de	oudere	Loeierkes	moeten	
enkele	andere	oud-redactieleden	ook	
gruwen	bij	dat	onzalige	feestidee	van	de	
huidige redactie.

Een	tip:	Hou	de	eer	aan	jezelf	en	cancel	
die feestavond en ga gewoon zelf weer 
kritische	stukken	schrijven	waarin	je	ons	
naburige	dorp	met	de	grond	gelijk	maakt.	

Het	lucht	heerlijk	op	kan	ik	je	uit	ervaring	
vertellen...

DUNBIL

     Onze “vrienden”-actie heeft voor- en tegenstanders opgeleverd.
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Maandagavond	een	uur	of	zeven.	Tijd	om	
de	alcohol	van	het	weekend	uit	het	lijf	te	
zweten.	Vol	goede	moed	reis	ik	af	naar	
Middelbeers,	waar	ik	eenmaal	aangeko-
men	bij	Allure	plaats	neem	op	de	enig	
vrije	loopband.	Met	een	korte	knik	met	
het	hoofd	groet	ik	mijn	buurman,	die	zo	
te	zien	al	even	bezig	is	omdat	zijn	shirt	al	
aardig	nat	heeft	van	het	zweet.	Mijn	buur-
man	is	ouder,	kaler	en	dikker	dan	ik,	en	
is	afkomstig	uit	ons	buurdorp	Wentersel.	
Ik	zie	dat	hij	er	al	een	kilometer	of	vier	op	
heeft	zitten.	Zijn	loopband	staat	op	wan-
delsnelheid,	maar	staat	met	de	voorkant	
een	graad	of	3	omhoog	ingesteld	zodat	
het een bergwandeling moet voorstellen. 
Deze	factoren	samen	maakt	deze	situatie	
bij	uitstek	geschikt	voor	een	bijdehante	
opmerking.	

“Bende	aan	het	oefenen	om	binnenkort	
te	voet	naar	Vessem	te	komen?”	open	ik	
ons	gesprek.	“Ik	noar	Vessem?,	wa	moek	
daar	toch	kommen	doen?”	antwoord	mijn	
buurman.	Ik	geef	hem	wat	opties:	“een	
fatsoenlijk	café	bezoeken	(keus	uit	meer-
dere	opties),	friet	eten	in	een	friettent	
(keus	uit	meerdere	opties)	of	een	gezellig	
voetbaltoernooi	bezoeken	misschien?”	
“Vur	al	die	dingen	gai	ik	nie	naar	Vessem,	
en	trouwens,	als	ik	wil	oefenen	om	te	voet	
naar	Vessem	te	kommen,	zou	de	loopband	
achter	een	stuk	omhoog	moeten	staan,	
nie	voor!”.	

Daar	is	ie	weer,	de	eeuwenoude	discussie	
over	welk	dorp	nou	het	hoogst	ligt.	Om	
niet te hoeven wachten op een water-
snoodramp,	waarbij	vanzelf	duidelijk	
wordt	welk	dorp	het	hoogst	ligt	(waar	
het	het	langst	droog	blijft),	besluit	ik	na	
het sporten thuis via internet een weten-
schappelijk	onderzoek	op	te	zetten.	Zo	
kom	ik	op	de	site	van	Actueel	Hoogtebe-
stand	Nederland.	Als	referentiepunt	hou	ik	
de	kerk	in	beide	dorpen	aan,	in	Wentersel	
gelegen	aan	de	kerkstraat	(voorspelbaar),	
op	een	hoogte	van	21,7	meter	ten	opz-
ichte van het Normaal Amsterdams Peil 
(NAP).	In	Vessem	ligt	de	kerk	aan	de	ser-
vatiusstraat	(veel	chiquere	straatnaam),	
op	een	hoogte	van	25,1	meter.	Ook	het	
voetbalveld	van	ons	ligt	hoger	(24,6m),	
dan	dat	van	Wentersel	(21,3m).
Nooit	meer	discussie	dus	over	welk	dorp	
nou	hoger	ligt!	Mocht	het	Ouw	meer	ooit	
flink	overstromen,	dan	zitten	wij	goed!	
Binnenkort	eens	bij	de	WOB	informeren	of	
ze	het	waterpeil	iets	kunnen	laten	op-
lopen	tot	een	meter	of	23	boven	NAP.

HOOG(S)TEPUNT
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Dat	de	voetbalprestaties	bij	ons	iets	
minder	zijn	dan	bij	DEES,	is	hiermee	ook	
verklaard.	Bij	sporten	op	hoogte	raakt	
de zuurstofvoorziening van het lichaam 
namelijk	verstoord,	waardoor	je	minder	
goed	kunt	functioneren.

Deugt	er	helemaal	niks	aan	Wentersel	
hoor	ik	u	denken?	Er	is	wel	iets	wat	ze	daar	
goed	kunnen,	namelijk	een	voetbaltoer-
nooi	op	kleine	veldjes	organiseren.	Al	een	
klein	decennium	doen	wij	met	de	vrienden	
jaarlijks	als	enige	Vessemnaren	mee	aan	
het	Knoerttoernooi	in	Wentersel.	Een	erg	
gezellig	en	druk	bezocht	toernooi	dat	een	
week	na	Pinksteren	gehouden	wordt.	
Afgelopen	jaar	deden	er	43	heren	en	18	
damesteams	mee.	Als	je	het	een	beetje	
uitkient	ben	je	rond	de	middag	al	klaar	
met	voetballen	en	kun	je	op	het	terras	lek-
ker	bier	drinken	in	de	zon.	’s	Avonds	volgt	
dan	de	feestavond.	Wij	hebben	ons	alweer	
ingeschreven	voor	het	Knoerttoernooi	
2012	onder	de	naam:	“Wentersel,	welkom	
terug	in	de	vijfde	klasse!”.

Al	jaren	gonst	het	rond	ons	eigen	pink-
stertoernooi van de geruchten dat het 
bedrijventoernooi	voortaan	op	kleinere	
veldjes	á	la	het	mixtoernooi	gespeeld	
gaat	worden.	Het	Knoerttoernooi	is	wat	
dat betreft een goed voorbeeld. Hoogst-
waarschijnlijk	kunnen	wij	zoiets	in	Vessem	
nog	beter	organiseren	dan	dat	volk	uit	dat	
diep	dal	neffe	ons!

Groeten
Geert

P.s.	zoiets	Billy?
JVC Cuijk 1 viert de 32e plaats
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LOEIERKE GOES AROUND 
THE WORLD

Onverminderd populair blijft onze rubriek op de achterkant, maar daardoor blijven er ook 
ooit foto’s liggen. Hierboven 100% Vessem in de sneeuw, onder is Wido Brouwers omringt 
door vreemde Knegselse attributen. Hiermee is onze voorraad weer leeg, dus vergeet dit 
Loeierke niet bij het inpakken van de koffer!
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Gezocht:

Vrienden	van	’t	Loeierke

Heb	jij	altijd	al	de	behoefte	gehad	om	jouw	
mening	te	geven	over	van	alles	en	nog	wat?
Dan	ben	je	bij	‘t	Loeierke	aan	het	goede	adres.

De	redactie	is	op	zoek	naar	Vessemnaren	
die eenmalig en zonder verplichtingen 
iets	voor	ons	clubblad	willen	schrijven.	

Zo	houden	we	ruimte	voor	frisse	blikken	en	nieuwe	invalshoeken.

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

Ga	dan	voor	de	eretitel	‘vriend	van	’t	Loeierke’!
Hou	je	niet	in	en	mail	de	redactie!

Alle	Vrienden	van	’t	Loeierke	worden	uitgenodigd	voor	een
exclusieve en legendarische feestavond op het eind van het 

seizoen!
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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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Le Tour de France
Eind	juni	2011.	Het	voetbalseizoen	is	
afgelopen,	vriendenweekend	en	pinkster-
weekend	zijn	achter	de	rug.	Lang	gras	is	
weer	begonnen	(tussenstand	Oud	–	Jong	
1:1).	Maandagavond,	32	graden,	drukkend	
warm.	De	vakantie	is	in	zicht,	de	Tour	gaat	
bijna	van	start.	Zaterdag	2	juli	is	het	eindel-
ijk	weer	zover.	We	gaan	zelf	ook	op	weg	
naar	de	Franse	Alpen,	voor	een	weekje	
naar	het	meer	van	Annecy.	In	de	maand	
juli	kan	ik	helemaal	genieten	van	de	Tour	
de	France,	terwijl	ik	daarna	een	seizoen	
lang	bijna	geen	wielrenfiets	op	tv	meer	
zie.	Ik	weet	ook	dat	de	Tour	overspoelt	
wordt met het ene na het andere verhaal 
over	doping.	Maar	wat	maakt	de	Tour	de	
France	toch	zo	aantrekkelijk	voor	mij?
   
Tijdens	het	schrijven	van	deze	column	kijk	
ik	naar	een	reportage	van	Thomas	Dekker	
op	tv.	Twee	jaar	geleden	is	hij	geschorst	
voor	EPO-gebruik.	Aanstaande	vrijdag	
loopt	zijn	schorsing	af	en	mag	hij	weer	
gaan	rijden.	Beelden	vanuit	een	inter-
view in Holland Sport worden herhaald. 
“Waarom	heb	je	Epo	gebruikt,	Thomas?”	
Wilfried	de	Jong	kijkt	het	grote	Nederland-
se talent vragend aan. Precies wil Thomas 
niet	vertellen	wat	er	gebeurt	is.	Hij	geeft	
zichzelf de schuld. Thomas reageert geïr-
riteerd op vragen van de pers. “Niemand 
kent	mij	zoals	ik	ben”.	Wat	is	dit	nu	voor	
een	vaag	ontwijkend	gedrag?	Thomas	wil	
niemand	naaien.	Hij	kent	genoeg	gevallen	
van	collega’s,	maar	houdt	zijn	mond…	
Elk	jaar	verstuur	ik	net	voor	de	Tour	de	
France de uitnodiging voor de tourpoule. 

Een	leuk	spelletje	op	het	werk,	wie	heeft	
de	beste	ploeg	renners?	Elk	jaar	ook	is	de	
reactie	van	een	aantal	collega’s	identiek:	
Wie	gebruikt	er	het	meeste	doping?	
Standaard	vragen	die	elk	jaar	terug	ko-
men.	De	mooie	sport	is	zo	mooi	niet	meer,	
zegt	Mart	Smeets	dan.	Waarom	blijf	ik	dit	
toch	zo	leuk	vinden?	Wat	trekt	mij	aan	dit	
sportevenement?	Wat	maakt	dit	dan	zo	
prachtig?

Volgens	mij	maakt	het	mij	niet	zoveel	
uit	dat	de	uitslag	later	aangepast	wordt,	
omdat	er	verkeerde	plasjes	zijn	geconsta-
teerd.	Volgens	mij	weet	ik	best	wel	dat	
degene	die	voorop	rijdt,	soms	wel	eens	
wat	hulpmiddeltjes	gebruikt	om	hard	te	
fietsen.	Of,	als	ik	Thomas	moet	geloven,	
om	snel	te	herstellen	na	een	aanslag	op	je	
lichaam.	Diep	van	binnen	weet	ik	het	wel,	
maar	ik	kijk	er	doorheen.	Of	wil	het	niet	
weten…

Ineens	zie	ik	op	tv	beelden	van	Thomas	op	
de	hometrainer.	Hij	gaat	helemaal	kapot,	
en	daarna,	op	karakter,	rond	hij	de	training	
af. Schitterende beelden om te zien. Dat 
spreekt	me	aan,	iemand	die	er	helemaal	
voor	gaat!	Zoals	iemand	die	op	karakter	
de	Vierdaagse	van	Nijmegen	uitloopt.	Of	
vol gaat voor de marathon of de Roparun. 
Mensen	die	doortrekken	tot	in	het	diep	
donker	rood.	Die	beelden	spreken	mij	
aan.	En	met	of	zonder	doping,	dat	kan	ik	
kijkend	naar	de	tv	niet	beoordelen.
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Wat	de	tour	ook	aantrekkelijk	maakt,	is	
de maand van het sportevenement: de 
zomermaand	juli.	Een	maand	waar	je	
toewerkt	naar	de	zomervakantie.	Lekker	
buiten	barbecueën,	de	tv	verplaatst	naar	
buiten	onder	de	overkapping	en	genieten	
van	een	warme	zomeravond.	Met	mooie	
etappes	in	de	Alpen	of	Pyreneeën	zorgen	
dat	je	op	tijd	weggaat	op	je	werk	om	de	
laatste	kilometers	live	mee	te	kunnen	
kijken.	Nog	mooier,	en	spannender,	is	
het	als	je	tijdens	de	finale	van	de	rit	in	de	
auto zit. Radio 1 aan en luisteren naar de 
radioverslaggever die achterop de motor 
zit,	net	achter	de	kopgroep.	Alsof	je	zelf	
meerijdt	in	de	etappe.	Het	tourdeuntje	
tussendoor	maakt	het	tourgevoel	hele-
maal compleet. Schitterende sport!  

Helemaal geweldig is het om het tourge-
voel	van	dichtbij	mee	te	maken.	Op	reis	
naar	Frankrijk	langs	de	kant	van	de	weg.	
Liefst	in	een	bergetappe,	zodat	de	renners	
niet	te	snel	voorbij	gaan.	Met	een	blikje	
bier	in	de	hand,	vol	in	de	zon	langs	het	
parcours	vooraf	genieten	van	de	karavaan	
en dan in spanning afwachten totdat de 
renners	voorbij	komen.	Als	het	ratelend	
geluid	van	de	helikopters	dichterbij	schiet	
mijn	hartslag	dan	omhoog.	Van	dichtbij	
zie	je	de	renners	dan	afzien	bij	de	eerste	
meters	van	de	laatste	steile	klim	van	de	
etappe. Geweldig!  

Ik	zie	zo	de	beelden	nog	voor	me.	Zo	was	
ik	jaren	terug	bij	de	finish	van	de	tour	op	
de	Champs-Élysées,	samen	met	Loeierke	
compagnon Ted Blox. Nog mooier nog 
was	mijn	ervaring	aan	de	voet	van	de	
Plateau	de	Beille,	hoog	in	de	Pyreneeën	
tegen de Spaanse grens. Samen met wat 

Tourfreaks	waren	we	in	een	weekend	op	
en	neer	gereden	naar	Zuid	Frankrijk.	Daar,	
op het moment dat Rasmussen begint aan 
de	klim,	laat	een	medebezoeker	van	de	
Tour	zijn	broek	zakken.	Om	vervolgens	zijn	
string en behaarde bilnaad te tonen aan 
de	toenmalig	kopman	van	de	Rabo-ploeg.	
Wat	hebben	we	toen	een	plezier	gehad,	
en	gelachen!	Zeker	nadat	we	vanuit	Ves-
sem	te	horen	kregen	dat	ie	vol	in	beeld	
was in de samenvatting en zelfs later werd 
herhaald	in	het	Eurosport	jaaroverzicht.	

Misschien	hangt	het	tegeltje	van	deze	
‘natte	kont	van	het	joar’	binnenkort	wel	in	
de nieuwe accommodatie van onze voet-
balvereniging. Aan de bouwcommissie zal 
het	in	ieder	geval	niet	liggen…	

Tja,	misschien	zijn	het	deze	herinneringen	
wel	die	de	Tour	de	France	voor	mij	zo	
bijzonder	maken…	

Au revoir et à bientôt

Matske
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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
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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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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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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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Geachte	lezers	van	het	Loeierke,

Na	meermaals	gedacht	te	hebben	ik	zou	graag	een	stukje	schrijven	voor	“sponsor	in	het	
licht”	kwam	dan	op	28juni	jl.	geheel	onverwacht	het	telefoontje	van	Daan	Somers	of	ik	
een	stukje	wilde	schrijven	en	werd	daarbij	vriendelijk	doch	dringend	verzocht	dit	binnen	
2	dagen	in	te	leveren	bij	de	redactie!

Ik	heb	begrepen	dat	we	een	stukje	moeten	schrijven	wat	ons	bedrijf	weergeeft	en	dat	
dit	tevens	informatief	en	passioneel	verwoord	moet	zijn.
Nou	ben	ik	van	huis	uit	zeer	bescheiden,	echter	verwacht	ik	hier	geen	problemen!	

Laat	ik	beginnen	met	het	heugelijke	feit	dat	dit	jaar	ons	Autobedrijf	zijn	25	jarige	jubil-
eum zal vieren dit zal plaatsvinden begin september! De exacte datum houden we nog 
even	geheim	met	de	reden	dat	we	nog	niet	weten	of	het	in	het	1e	of	2e	weekend	van	
september	gaat	plaatsvinden.	Wel	kan	ik	melden	dat	alle	lezers	van	het	Loeierke	van	
harte	welkom	zijn	om	eens	een	kijkje	te	komen	nemen	onder	het	genot	van	een	drankje!

Nu	neem	ik	aan	dat	de	meeste	lezers	wel	weten	waar	wij	ons	mee	bezig	houden	maar	
voor	diegene	die	dit	niet	precies	weten	zal	ik	onze	werkzaamheden	even	in	het	kort	
uitsplitsen:	Wij	verkopen	nieuwe	en	gebruikte	personen-	en	bedrijfswagens	en	daar-
langs	sinds	2006	ook	nieuwe	heftrucks,	verhuur	van	personenbussen,	al	het	onderhoud	
aan	zowel	personen-	en	bedrijfswagens	(ook	onder	fabrieksgarantie),	APK	keuringen,	
schade	taxatie	en	banden	service.	Daarlangs	beschikken	wij	ook	over	een	auto	was-
serette	en	UITERAARD	ons	Tamoil	Tankstation	waar	wij	zéér	scherpe	brandstofprijzen	
aanbieden!!!	Dit	alles	doen	wij	met	een	klein	team	van	medewerkers	waar	de	lijnen	naar	
onze	klanten	toe	altijd	kort	en	helder	zijn!	Service	met	een	eerlijke	prijs!	

Autobedrijf
F. van Doormaal
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Uiteraard	vinden	wij	het	ook	belangrijk	om	de	diverse	verenigingen	in	ons	Vessem	te	
ondersteunen	en	vandaar	zijn	wij	ook	al	vele	jaren	sponsor	van	de	voetbalclub	en	al	
moet	ik	bekennen	dat	ik	niet	elke	zondag	(lees	zelden	tot	nooit)	langs	de	zijlijn	sta	om	
onze	club	aan	te	moedigen	lijkt	deze	gelegenheid	mij	een	mooi	moment	om	de	belofte	
te	doen	om	eens	wat	vaker	op	zondag	naar	het	voetbal	veld	te	komen!

Ik	hoop	van	harte	alle	lezers	te	mogen	verwelkomen	tijdens	de	festiviteiten	van	ons	25	
jarige	jubileum!

Vele	veilige	km’s	gewenst	en	graag	tot	ziens	bij:
Autobedrijf	F.	van	Doormaal

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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Het is weer voorbij, die.....
Zoals	ik	ieder	jaar	uitkijk	naar	het	begin	
van	het	seizoen	kijk	ik	ook	ieder	jaar	uit	
naar	het	eind	van	het	seizoen.	Zo	ook	
afgelopen	jaargang.	Gezien	het	grote	
aantal	afmeldingen	binnen	Vessem	3	de	
laatste	wedstrijden,	ben	ik	niet	de	enige	
die	half	maart	snakt	naar	het	einde	van	
het	seizoen.	Of	zou	dit	het	afgelopen	
seizoen	iets	te	maken	kunnen	hebben	
gehad	met	het	feit	dat	onze	kampioen-
saspiraties	een	paar	wedstrijden	voor	
het	einde	in	de	ijskast	terecht	zijn	geko-
men?	Zelf	heb	ik	sinds	de	nederlaag	tegen	
Nuenen	6	juist	weer	getraind,	na	bijna	een	
geheel seizoen niet te hebben getraind. 
De trainingen hebben niet echt vruchten 
afgeworpen	want	ik	kon	nog	steeds	geen	
wedstrijd	voetballen	zonder	het	laatste	
half	uur	met	mijn	tong	op	mijn	schoenen	
te	lopen…….	

Maar	goed,	op	het	einde	van	het	seizoen	
wordt	de	klok	is,	komen	de	bladeren	weer	
aan	de	bomen	en	moet	ik	het	gras	weer	
maaien.	De	temperatuur	ging	gelukkig	
ook	weer	omhoog	en	dat	is	waarschijn-
lijk	de	grootste	reden	van	mijn	gestegen	
trainingsintensiteit.	Ik	begreep	van	Bart	
en	Laurens	van	der	Heyden	dat	ik	mijn	
mooi-weer-voetballerschap niet van 
vreemden	heb.	Ik	probeer	ook	niet	onder	
stoelen	of	banken	te	steken	dat	ik	liever	
bij	20	graden,	half	bewolkten	en	een	zacht	
briesje	mijn	ding	doe	dan	bij	3	graden,	
regen	en	modder	tot	aan	mijn	enkels.	Ik	
baal	dan	ook	niet	als	een	wedstrijd	in	de	
winter	wordt	afgelast,	want	ik	weet	dat	
deze	wedstrijd	waarschijnlijk	bij	beter	
weer wordt ingehaald. 

Als	het	mooi	weer	is	komen	er	ook	meer	
mensen	kijken,	zodat	het	naderhand	
gezelliger	is	in	de	kantine.	Als	het	mooi	
weer	is	spelen	de	kinderen	buiten	in	plaats	
van	binnen	te	lopen	zeuren.	Bij	mooi	weer	
zitten	de	terrassen	vol	en	zijn	de	dames	
schaarser	gekleed.	Dit	laatste	is	trouwens	
niet	altijd	een	voordeel.	Als	het	mooi	weer	
is	gaan	we	op	vakantie.	Bij	alle	goede	
herinneringen	die	ik	heb,	is	het	mooi	weer.	
Slechte	dingen	gebeuren	alleen	bij	slecht	
weer.	Dat	verklaart	misschien	waarom	
ik	van	mooi	weer	houd.	Zolang	het	mooi	
weer	is,	gebeuren	er	geen	slechte	dingen.	
En	ik	heb	een	hekel	aan	slechte	dingen,	
dus	eigenlijk	ook	aan	slecht	weer.	
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Er	zitten	eigenlijk	geen	nadelen	aan	mooi	
weer.	Of	het	moet	zijn	dat	er	af	en	toe	
een	wesp	rondvliegt	als	je	op	het	terras	
zit.	Of	als	er	een	mug	in	de	slaapkamer	
zit.	Of	als	het	zo	warm	is	dat	je	niks	kunt	
doen	zonder	flink	te	zweten.	En	dat	
zweet loopt dan naar plaatsen waar het 
helemaal	niet	hoort	te	komen.	Ook	ga	ik	
dit	jaar	in	de	zomer	niet	op	vakantie.	Het	
eerder	genoemde	gras	maaien	is	ook	een	
nadeel. Dat er nu weer bladeren aan de 
bomen	komen	betekent	dat	ik	minder	
zonlicht	in	mijn	tuin	heb.	Ook	vallen	de	
bladeren	er	straks	weer	af	en	dan	moet	ik	
ze opruimen. 

Bij	nader	inzien	is	de	zomer	toch	niet	zo	
fijn	als	ik	dacht.	En	nu	ik	na	de	eerste	on-
weersbuien	de	vloer	van	mijn	serre	weer	
droog	heb	moeten	maken	weet	ik	het	
zeker.	Eigenlijk	is	er	niks	aan,	aan	die	hele	
zomer.
Ik	verlang	weer	naar	de	winter……

Th. de Bie

Waalwijk Oirschot
Havenweg 23 Industrieweg 28
(0416) 56 86 86 (0499) 57 57 75

Tilburg Vessem Oisterwijk
Kraaivenstraat 20 Wilhelminalaan 3 Bedrijfsweg 19
(013) 594 39 43 (0497) 59 17 66 (013) 528 26 80
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De Maand van Verbaant

Lectori	Salutem,

Mijn	ouwe	Loeierke	collega’s	hebben	
zichzelf	een	geniaal	idee	toegewezen,	
tijdens	waarschijnlijk	weer	één	van	de	zo	
vele	met	drank	overgoten	vergaderingen.	
Met	‘Vrienden	van	‘t	Loeierke’	hebben	ze	
zichzelf	een	hoop	werk	bespaard	en	heb-
ben	al	menig	mensen	deze	uitnodiging,	
om	een	stuk	voor	‘t	Loeierke	te	schrijven,	
gretig met beide handen aangenomen. 
Gezien	ik	met	het	merendeel	van	de	hui-
dige	redactie	heb	samengewerkt	en	weet	
waar	zo’n	avond	toe	kan	leiden,	zou	ook	
ik	deze	kans	moeten	benutten.	Echter	heb	
ik	bewust	tot	het	laatste	Loeierke	gewa-
cht,	daar	ik	uit	betrouwbare	bronnen	had	
gehoord,	dat	Sanchez	en	de	Siem	een	stuk	
zouden	gaan	schrijven.	Ik	zat	dus	niet	op	
een feestavond met deze twee heren te 
wachten.	Aangezien	zij	een	andere	visie	
op	‘Vrienden	van	het	Loeierke’	hadden	en	
de uitnodiging voor een feestavond heb-
ben	geweigerd,	was	dit	voor	mij	direct	het	
startsein alsnog een aantal alinea’s onder 
elkaar	te	gaan	zetten.		Het	lijkt	overigens	
op	een	echte	mannenavond	uit	te	draaien,	
daar	nog	geen	vrouwelijke	schrijfsters	op	
de	invitatie	van	de	redactie	van	’t	Loeierke	
zijn	ingegaan.	Wellicht	dat	de	natte	droom	
(Sophie	Hilbrand)	van	Hansopje	nog	met	
een	stuk	komt	voor	‘t	Loeierke	en	dan	kan	
de	avond	al	helemaal	niet	meer	stuk	met	
zo’n	stuk.	

Dit	gezegd	te	hebben,	wil	ik	nu	ingaan	op	
de	ware	reden	van	dit	stuk.	Er	zal	op	een	
niet	al	te	lange	termijn	een	ware	revolutie	
op	sportpark	‘De	Lille’	gaan	plaatsvinden.	
Namelijk	de	korfbalvereniging	zal	haar	
intrek	gaan	nemen	in	de	bestaande	en	
nieuwe accommodatie van de voetbal-
club.	Elk	mannelijk	‘lid’	van	onze	verenig-
ing zal zich er niet van gaan weerhouden 
om	de	dames	van	harte	welkom	te	heten.	

Toch	voel	ik	mij	geroepen	om	een	aantal	
zaken	duidelijk	kenbaar	te	maken,	voor-
dat	we	de	korfbalvereniging	weer	terug	
sturen	naar	‘de	bunker’	aan	de	overzijde	
van	het	sportpark.	Ze	hebben	al	één	stap	
in	de	goede	richting	gemaakt,	door	op	
het voor hen eerste seniorenfeest met 
Pinksteren	op	brute	wijze	de	eerste	plaats	
te veroveren met de overigens geweldige 
quiz	‘doet/kan	ie	’t	of	doet/kan	ie	’t	niet’.

Hier volgen nog zomaar een aantal punten 
op	willekeurige	volgorde,	zoals	die	nu	in	
me	opkomen	en	waaraan	de	dames	zich	
maar	beter	kunnen	houden.	
-	Op	donderdag	is	het	bijvoorbeeld	train-
ingsavond van de selectie en de lagere 
elftallen.	Wij	(lees	‘wij	mannen’)	bepalen	
waar we gaan zitten en indirect daarmee 
ook	waar	de	korfbal	mag	gaan	zitten.	
-	Tevens	beschikt	de	voetbalclub	over	een	
groot	scherm	en	ook	daarin	bepalen	wij	
weer	wat	er	op	het	scherm	komt.	Gezien	
het	feit	dat	wij	al	moeite	hebben	de	juiste	
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zender	te	vinden,	geloof	ik	niet	dat	een	
vrouwelijke	collega	dat	wel	kan.	Indien	dit	
toch	gebeurt,	komt	dit	direct	in	de	grote	
doofpot.
-	Mochten	er	dames	een	oogje	hebben	op	
één	van	de	vrijgezelle	leden	van	de	voet-
balclub,	dient	er	eerst	via	Carien	Koolen	
gevraagd	te	worden	om	een	‘Go’	te	krij-
gen,	om	avances	bij	betreffende	mannelijk	
lid	te	mogen	gaan	maken.	Carien	wordt	
tenslotte dan toch een soort van tweede 
schoonmoeder	voor	je.	Daan	Somers	kan	
overigens	niet	worden	gestrikt,	daar	hij	
te	belangrijk	is	als	bruggenbouwer	tussen	
beide verenigingen en een relatie niet in 
zijn	functie	past.	

-	Wanneer	er	al	bestaande	relaties	zijn	of	
ontstaan	tussen	één	van	de	leden	van	de	
voetbalclub	en	de	korfbalclub,	dan	gaan	
wij	niet	zeuren:	“Schatje,	heb	je	nu	niet	al	
genoeg	bier	op?	Schatje,	ga	je	mee	naar	
huis,	we	moeten	tenslotte	morgen	weer	
gewoon	werken?	Schatje,	je	hebt	nu	toch	
niet	weer	al	je	geld	ingezet	met	Pokeren?”	
Deze vragen worden beantwoord door 
zijn	tafelkameraden,	oftewel	het	ant-
woord	is	vanzelfsprekend	NEE!	Andersom,	
wanneer	de	man	naar	huis	wil,	dient	men	
direct	voor	hem	klaar	te	staan	en	mee	te	

gaan.	Over	het	algemeen	gezien	zal	deze	
laatste	situatie	niet	vaak	voorkomen.

Veel	meer	wil	ik	er	niet	over	kwijt.	Jullie	
zullen	merken	dat	wanneer	je	aan	deze	
normen en waarden houdt het allemaal 
best	mee	zal	vallen	en	jullie	er	snel	aan	
gewend	geraken!	Op	deze	manier	zouden	
we	wel	honderden	jaren	samen	in	har-
monie	één	vereniging	kunnen	zijn.	

Welkom,	Welcome,	Wilkommen,	Bienv-
enue.

Groeten,

Der Rudi.

P.s.	Godzijdank	zit	Miranda	niet	bij	de	ko-
rfbal	en	weet	ze	niets	van	voetbal;-)



‘ t  Loeierke

48

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	tenue?	
Beste speler van Vessem: 
Wat	is	de	naam	van	je	school?	
In	welke	groep	zit	je?	
Favoriete	les?	
Heeft	een	hekel	aan:	
Wie	zou	je	het	allerliefst	ontmoeten,	en	
waarom?	

Joep van Wersch
21-11-1996
Veldhoven
Leon van Wersch
Claudie	van	Wersch	–	van	Ham
Nelis
Toon,	Thomas,	Stijn,	Hein,	Kris	en	
Haite
C1
Keeper
Henri	Swaans,	Frits	van	Sambeek	en	
Ed	de	Koning
3	of	4	keer
VV Vessem
Heb	ik	niet
VV Vessem
Marijn	van	Rooij
Rythovius	college
2	Mb
Handvaardigheid
Theorie
Piet	Vogel	omdat	hij	me	veel	kan	
leren	over	het	karpervissen

Joep van Wersch
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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?
Wanneer	en	waarom	heb	je	voor	het	laatst	
in	’n	deuk	gelegen?	
Wat	is	jouw	favoriete	computer	spelletje?	
Wat	vind	je	van	het	pinkstertoernooi?
Vind	je	het	leuk	als	straks	de	korfbaldames	
samen	de	kleedlokalen	delen	met	de	voet-
ballers?	
Ga	je	later	roken	en	bier	drinken?	
Wat	is	je	grootste	vangst	geweest	af-
gelopen	jaren?
Wat	vind	je	van	’t	loeierke	en	wat	zou	er	
beter	kunnen?

Karper
Pizza
Bevroren pizza
Beter trainingsveld

Top	40
Vissen
You tube
Vis t.v.
Jetix
Frankrijk,	om	te	vissen

6 uur
Te laat
Te weinig
Een	spiegelkarper	van	meer	dan	20	kg	
vangen
Ik	weet	het	nog	niet.
Aan	de	visvijver	met	Robert

Black	ops
Leuk	en	gezellig
Ik	vind	het	allemaal	best.

Bier	drinken	wel,	roken	niet.
Schubkarper	van	10,5	kg

Ik	vind	het	zo	wel	prima	hoor!
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elftal wed.   pnt.   gem.       voor    tegen saldo

B1	 23	 56	 2.43	 83	 31	 	52

F2	 18	 42	 2.33	 140	 45	 	95

E3	 19	 37	 1.95	 95	 43	 	52

A1	 20	 33	 1.65	 67	 38	 	29

E1	 15	 24	 1.60	 59	 69	 	-10

E2	 18	 27	 1.50	 98	 90	 		8

F1	 18	 24	 1.33	 62	 54	 		8

B2	 16	 20	 1.25	 38	 39	 		-1

C1	 20	 22	 1.10	 47	 78	 	-31

C2	 19	 20	 1.05	 36	 83	 	-47

D1	 21	 19	 0.90	 40	 128	 	-88

‘De SUPERCUP’
Jeugd - Clubcompetitie 2010-2011

Winnaar: VESSEM B1

EINDSTAND 
SUPERCUP 

SEIZOEN
2010-2011

SPONSOR:
J.	Henst	&	Zn.
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Rebus

- B      i = A         - RU 

 

 H = Z    - MI      B = DR  

 - V  - T        P = H 

K = M - I            
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De Frotlip
van ut joar

Geheel	in	de	lijn	van	het	thema	van	de	feestavond	met	Pinksteren,	werd	de	Frotlip	
van	ut	Joar	in	een	bomvolle	tent	bekend	gemaakt	in	een	professioneel	in	elkaar	gezet	
filmpje.	

Niet	Adje	Spreuw,	Daan	Somers,	Marijn	van	Zoeren,	Joris	van	Dijk,	Arie	Schriders,	Huub	
van	Maasakkers,	Adrie	Huybers	of	Good	old	Ad	Nouwens	mocht	met	de	eer	gaan	stri-
jken..

Strikt	geheim	had	de	uitreiking	namelijk	al	enkele	weken	eerder	plaats	gevonden.	De	
gelukkige	winnaar	had	de	zaal	in	de	Gouden	Leeuw	afgehuurd,	om	te	vieren	dat	hij	een	
jaar	lang	de	eretitel	‘Frotlip	van	ut	Joar’	mag	dragen.	Onder	alle	feestgangers	werd	
afgesproken	dat	de	uitreiking	geheim	gehouden	moest	worden	tot	pinksteren,	maar	
voor	voormalig	Slaapzak	van	ut	Joar	Hans	van	Diessen	bleek	dit	teveel	gevraagd,	bin-
nen	12	uur	na	de	uitreiking	stelde	hij	Kees	Henst	per	sms	alvast	op	de	hoogte.	

Onder	toeziend	oog	van	vrienden,	familie,	redactie	van	’t	Loeierke	en	Jeroen	Verberne	
werd	geheel	verdiend,	niemand	minder	dan	onze	hoofdredacteur	Henri	Swaans	gehul-
digd! 

Hij	dankt	zijn	titel	onder	meer	aan	het	afsteken	van	vuurwerk	in	de	keuken	(een	ro-
etplek	op	het	stukwerk	herinnert	hem	hier	nog	dagelijks	aan),	en	het	toespreken	van	
oudere	dames	in	een	wandelpark	met	de	befaamde	uitspraak	‘ik	dacht	dat	het	hier	
geen	tippelzone	was?!’	

Voor	de	tegeltjes	die	de	laatste	jaren	zijn	uitgereikt,	wordt	een	mooie	plek	gezocht	in	
de nieuwbouw van onze vereniging.

Henri gefeliciteerd!

PS:	Matthijs	Roes	bedankt	voor	het	ontwerp	van	het	Frotlip-logo.
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Hierboven	en	onder	screenshots	van	de	uitreiking	van	de	
megategel in de Gouden Leeuw.
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Oh,	

gij	be
nt	ok	

beken
d	mee

	die	

nieuwe rage:  

“plan
king”

	???
Ja,	

ik	heb	vur	
50	euro	al	unne	plank	
gekocht	bij	de	sponsor-

commissie! 


