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Ondanks de hoge temperaturen nadert 
de winterstop. Tijd voor rust, bezinning 
en het lezen van ’t Loeierke. Ik hoop dat u 
allen kunt genieten van een welverdiende 
vakantie en een paar dagen vrij, want deze 
zullen nodig zijn voor het lezen van deze 
dikke Kerst uitgave van het beste clubblad 
van Nederland. 

Het lijkt erop dat onze hoofdredacteur in 
zijn hoofd al afscheid heeft genomen van ’t 
Loeierke. Vijf minuten geleden verscheen 
een 049759-nummer in het scherm van 
mijn telefoon. Ik was niet in de gelegenheid 
om meteen op te pakken, maar belde vrij 
snel terug. Terwijl de telefoon over ging 
vroeg ik me af wie er zo ouderwets kon 
zijn, om met een vast nummer te bellen. 

Niemand minder dan Henri Swaans nam 
op aan de andere kant van de lijn. Nu is 
het zo dat alle redactieleden zich strikt 
geconformeerd hebben aan de strakke 
deadline, om ’t Loeierke in het weekend 
voor Kerst te laten verschijnen. Hier had 
onze hoofdredacteur geen rekening mee 
gehouden en het kwam erop neer dat hij 
vanavond geen tijd meer heeft om 

een aftrap te schrijven. Kort voor PSV – 
Feyenoord krijg ik deze belangrijke taak 
dus in de schoenen geschoven.

Wat Henri wel gedaan heeft, is het maken 
van foto’s van sportparken die u terug vindt 
in onze Super Service Henst Kerstpuzzel. 
De puzzel behelst zes onderdelen met 
enkele zware breinbrekers. Alleen 
intelligente mensen en doorgewinterde 
puzzelaars zullen meer dan 50% van de 
vragen goed kunnen beantwoorden. 
Daarom verzoek ik Ruud Verbaant om 
vooraf goed na te denken over deelname 
zodat teleurstelling voorkomen kan 
worden. Alle andere Vessemnaren roep 
ik vooral op om mee te doen, want er zijn 
grote prijzen te winnen!
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Verder in dit Loeierke maar liefst twee 
interviews die het lezen meer dan waard 
zijn. Wilt u weten waarom Kees Henst en 
Kevin van Helvoort zo riant wonen, en 
wilt u alle ins en outs over onze nieuwe 
hoofdsponsor te weten komen, lees dit 
Loeierke dan van A tot Z uit. Franske en 
Hansie Hansie vragen zich openlijk af 
waarom het zo’n crime is om Vessem 1 te 
fluiten. Misschien komt het omdat deze 
elf ideale schoonzonen zich op het veld 
nog slechter gedragen dan daarbuiten? 
Ruud van Aaken komt tot de conclusie 
dat hij een ouwe lul wordt. Dit kan ik 
alleen maar beamen na het aanschouwen 
van de uitwedstrijd van Vessem 3 tegen 
Hoogeloon 5, die ik geblesseerd  vanaf de 
bank bekeek. In het veld heb je vaak het 
idee dat het niveau nog wel gaat, maar 
vanaf de kant zie je pas echt hoe slecht het 
is.

Ik weet niet hoeveel tijd Henri normaal 
inruimt voor het schrijven van een aftrap, 
maar bovenstaande non-informatie is toch 
in enkele minuten op papier gezet. Ik vraag 
me wel af of Henri ook beschikt over een 
typ-diploma of dat hij (net zo ouderwets 
als bellen met een vaste lijn) met twee 
vingers tikt? Dit zou de doorlooptijd van 
het schrijven van een aftrap ongeveer 
verdubbelen schat ik in.

Al met al wens ik u veel lees- en 
puzzelplezier en alvast een gezond en 

sportief 2015, en we zien elkaar vast wel 
op Sportpark De Lille op tweede Kerstdag 
bij de Kerstwandeling (niet dat ik kom 
opdagen, maar Henri zou zo ook hebben 
afgesloten denk ik).

Groeten Geert
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VAN HET BESTUUR

Het eind van 2014 is in zicht, Sinterklaas is 
vertrokken naar Spanje en de kerst staat 
voor de deur. Zo  op het einde van het 
jaar kan ik toch nog een paar nieuwtjes  
meedelen.

Zoals al eerder in het Loeierke gemeld 
heeft Becx verhuur te kennen gegeven 
haar sponsoractiviteiten na vele jaren  
te willen afbouwen. Becx verhuur is de 
huidige hoofdsponsor en dat houdt in dat 
wij na vele jaren weer op zoek moesten 
naar een nieuwe hoofdsponsor. Graag wil 
ik de familie Becx bedanken voor de vele 
jaren dat zij onze vereniging op welke 
wijze dan ook gesteund hebben. Maar 
met  trots kan ik melden dat wij Ford P. 
van de Ven  bereid hebben gevonden 
om het hoofdsponsorschap van onze 
voetbalvereniging op zich te nemen. Ford 
P. van de Ven is natuurlijk geen ombekende 
binnen onze vereniging, zij zijn onder 
anderen al vele jaren shirtsponsor van het 
tweede elftal. Verderop in het Loeierke 
staat een uitgebreid interview met onze 
nieuwe hoofdsponsor.

Ook is deze tijd van het jaar het moment 
waarin wij als bestuur in gesprek gaan 
met de trainer van de selectie. Hier kan ik 

met trots meedelen dat wij het contract 
met Kees Mollen hebben verlengd. Beide 
partijen hebben naar elkaar uitgesproken 
dat zij voor het komende seizoen met 
elkaar verder willen. Ik wens Kees en de 
selectie voor de rest van dit en komend 
seizoen veel succes toe! 

En dan natuurlijk de vraag, wanneer 
speelt Vessem 1 nou eindelijk weer eens 
een wedstrijd? De laatste twee zondagen 
waren de wedstrijden namelijk afgelast 
doordat er geen scheidsrechter kwam 
opdagen. De eerste wedstrijd was tegen 
Sterksel, hier konden spelers en supporters 
onverrichter zake weer terug naar Vessem, 
om een week later thuis tegen Tuldania 
hetzelfde mee te maken. Nu wordt de 
wedstrijd tegen Sterksel ingehaald op 
zondag 21 december en de wedstrijd thuis 
tegen Tuldania wordt gespeeld op 25 
januari.

Ook iets nieuws zijn de borden die 
geplaatst zijn bij de ingang van het 
sportpark. Het is tegenwoordig vaak het 
geval dat de parkeerplaats vol staat met 
auto’s (de parkeerplaats is te klein) en als 
dit gebeurt wordt er vaak langs de weg 
geparkeerd. Nu is dit niet verboden maar 
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er kan wel een gevaarlijke situatie ontstaan 
bij het uitrijden van het sportpark. Wat 
wel verboden is, is het parkeren langs 
en op het fietspad. Dit gebeurt nu ook 
met enige regelmaat, en hier ontstaat 
zeker een gevaarlijke situatie. Nu zijn er 
twee oplossingen bedacht: 1 kom zoveel 
mogelijk met de fiets en zeker op zondag 
en de 2e  oplossing die we bedacht hebben 
is het parkeren langs het zandpad. De 
borden die nu geplaatst zijn geven deze 
verwijzing aan. Het is dan wel de bedoeling 
dat men zoveel mogelijk aan één kant van 
het zandpad parkeert. 

Natuurlijk zijn er de traditionele 
winteractiviteiten zoals de kerstwandeling 

die traditiegetrouw weer op Tweede 
Kerstdag georganiseerd wordt en de 
vrijwilligersavond waarin wij als blijk 
van dank en waardering de vrijwilliger 
uitnodigen voor een leuke feestavond. 
Deze avond wordt georganiseerd op 3 
januari.

Rest mij nog om namens het bestuur 
iedereen fijne feestdagen en een sportief 
maar vooral een gezond 2015 toe te 
wensen!

Tot ziens en tot op “De Lille”!

Hans van der Linden
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V E E V E R V O E R  e n
V E E H A N D E L
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Mr. de la Courtstraat 17
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Tel.: 013-5141347
Fax: 013-5142995

BOUWBEDRIJF
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Welkom bij Driessen Toyota BladelWelkom bij Driessen Toyota Bladel

Driessen Toyota, Industrieweg 6a Bladel. Tel: 0497 - 38 52 52, www.driessen-toyota.nl
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Auto- en motor
rijschool

Menno
Aalders

Tel. (0497)-591845
VESSEM

• Baby en kleuter-
zwemmen

• Vrij zwemmen op
afspraak

• Kinderfeestjes

Telefoon 0497-591516
Mobiel: 06-51335946
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Afgelopen jaarvergadering trad Kevin van 
Helvoort in dienst als penningmeester 
van onze voetbalclub. Hij volgt Kees 
Henst op, die na een dienstverband van 
17 jaar afzwaait. Tijd om beide heren uit 
te nodigen voor een interview voor ons 
clubblad.

De scherpe onderzoeksjournalisten van 
’t Loeierke is opgevallen dat Kees in de 
periode dat hij penningmeester was, is 
verhuisd van een tweekapper naar een 
vrijstaand huis met een lap grond, gelegen 
in een buitenwijk, en dat Kevin, nu hij 
kort in dienst is als penningmeester, de 
ghetto verlaat en intrek neemt in een 
huis in het mondaine molenplan. Hiermee 
geconfronteerd antwoord Kees: ‘het is 
duidelijk dat VV Vessem een gezonde 
vereniging is, en dat het essentieel is 
te beschikken over een omkoopbare 
kascontroleur’. Kevin: ‘Ik heb in Kees 
wat dat betreft een goed voorbeeld, 
hij heeft mij de kneepjes van het vak 
snel aangeleerd. Bovendien leverde lid 
zijn van de redactie van ’t Loeierke niks 
op dus sowieso moest ik een nieuwe 
functie zoeken’. De constatering dat er 
ondanks een vereniging waar Kevin aan 

verbonden was, de zaalvoetbalvereniging, 
is opgehouden te bestaan, deert Kevin 
niet. ‘VV Vessem is toch een wat breder 
gedragen club’.

De kop is eraf. Het valt op dat Kees op 
alle volgende vragen antwoord: ‘hadde 
naar de jaarvergadering moeten komen, 
dan hadde het geweten’. Bij deze dus een 
oproep in ’t Loeierke aan alle leden om 
de jaarvergadering beter te bezoeken. 
Bovendien vindt Kees dat alleen mensen 
die de jaarvergadering bezoeken, kritiek 
mogen hebben op het bestuur. Het lijkt 
een beetje op het principe in de politiek 
dat iemand die geen gebruik maakt van zijn 
stemrecht, ook geen kritiek mag hebben 
op de politiek. Misschien ligt er een nieuwe 
carrière voor Kees in het verschiet?

Kees is 17 jaar geleden in de rol van 
penningmeester gerold. Hij is op dat 
moment langdurig geblesseerd. Hij staat 
op het tennisveld naar een partij tennis te 
kijken als Toon van Helvoort hem benadert. 
Het is in tijden van de bestuurscrisis, en 
Toon is aangetreden als voorzitter. Nu hij 
niet actief kan voetballen lijkt het Kees een 
mooie manier om bij de club betrokken te 

Interview met Kees Henst 
en Kevin van Helvoort
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blijven. Beroepsmatig heeft hij niet veel 
met cijfers van doen, maar het heeft wel 
zijn interesse.

Kevin is een jaar of twee terug voor de 
eerste keer door Kees benaderd met de 
vraag om hem op te volgen. In eerste 
instantie is Kevin niet enthousiast, maar 
zegt wel tegen Kees dat als hij geen 
geschikte opvolger vindt, hij terug mag 
komen. Hij vindt het op dat moment 
eigenlijk nog een paar jaar te vroeg in 
verband met zijn twee kleine kinderen 
maar heeft een paar maanden geleden 
toch ingestemd. Kevins bedoeling is om 
het stuk van penningmeester over te 
nemen als bestuurstaak van Kees, niet om 

hem op te volgen als mister VV Vessem. 
Kees: ‘zo ben ik ook begonnen, in het 
begin is het zijn van penningmeester 
onbekend terrein maar op een gegeven 
moment heb je je weg daarin gevonden. 
Door de jaren heen nemen wat mede-
bestuursleden afscheid en vallen bepaalde 
taken tussen wal en schip. Hiervan heb ik 
steeds meer zaken op me genomen zoals 
het (bij)bestellen van tenues, organiseren 
van de vrijwilligersavond en het opzetten 
van een vrijwilligersschema van het 
pinkstertoernooi. Dit laatste gaat Bart de 
Koning in de toekomst doen. De taken 
van penningmeester vinden vooral plaats 
achter de schermen. Als je ’s avonds achter 
de computer aan het werk bent, of tijdens 
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het pinkstertoernooi in de kantine het 
contant geld zit te tellen valt dat minder in 
het oog dan het werk dat een jeugdleider 
verricht’.  

Kees zijn periode als penningmeester 
viel midden in het tijdperk van de digitale 
revolutie. In het begin was er een grote 
map waarin de activa en passiva in een 
kolom onder elkaar stonden en met pen 
werden bijgehouden. Toeval wilde dat 
toen Arie Adriaans stopte, deze map 
bijna vol was. De voetbalclub heeft toen 
een computer aangeschaft en toen is 
Kees in Excel gaan werken, wat een stuk 
sneller werkt en bovendien ingebouwde 
controlefuncties heeft.  Vroeger schreef 
Kees met de hand betaalkaarten uit om 
contributie te innen, wat een groot karwei 
was en vaak belandden deze kaarten zelfs 
bij het oud papier waardoor hetzelfde 
briefje nog eens gemaakt kon worden. Nu 
zit Excel aan Word gekoppeld waarvanuit 
de contributiebrieven worden opgesteld. 
Deze worden nu gemaild in plaats van 
rondgebracht of via de post verstuurd, 
iets wat ook een stuk vergemakkelijkt 
is dus. Toen  Kevin aan het begin van dit 
seizoen de contributiebrieven de deur 
had uitgedaan en na een tijd controleerde 
wie er betaald hadden, nam hij contact op 
met Kees om te zeggen dat niet iedereen 
betaald had. Kees wist meteen te melden 
dat dit ongeveer om 70 personen ging, wat 
tot Kevins verbazing inderdaad klopte. Het 
blijkt vaak om dezelfde personen te gaan. 
Vaak is het geen onwil maar een bepaalde 
laksheid. Kevin heeft daarom onlangs maar 
in viervoud een herinneringsmail verstuurd 

in de hoop dat deze mailbombardement 
helpt.

Het valt ons op dat de contributie bij 
onze voetbalclub, vergeleken met 
omliggende verenigingen aan de lage 
kant is. Dit komt omdat er ook inkomsten 
gegenereerd worden vanuit de sponsors, 
het pinkstertoernooi, het verzamelen van 
oud papier en het laden van oud ijzer. 
Hiermee worden de grootste kosten als 
gas/water/licht, contributie KNVB, huur 
aan de gemeente wel afgedekt. Het is 
ook geen doel om winst te maken. Qua 
kantineopbrengsten kan Vessem beter in 
een Kempische dan Eindhovense klasse 
spelen, merkt Kees op. Hij bespeurt ook 
een cultuurverschil tussen voetballers en 
korfbalsters. Waar het voor voetballers 
normaal is om voor en na de wedstrijd 
of training de kantine te bezoeken, daar 
geldt dat dat voor korfbalsters nog wat 
minder. Zij staan soms zelfs buiten in de 
kou te wachten op elkaar.

Wat beide constateren is dat er geen 
groei zit in het ledenaantal en voor de 
toekomst wordt ook geen groei verwacht. 
Bovendien verschuift de verhouding 
tussen actieve en rustende leden steeds 
verder naar de rustende leden. Niet voor 
niets zijn er nog maar vier in plaats van vijf 
seniorenelftallen actief.  Om de vereniging 
levend te houden is het te hopen dat er 
veel kinderen geboren blijven worden in 
Vessem, zodat er in elke jeugdcategorie 
voldoende elftallen blijven bestaan. Er 
is nu nog geen noodzaak toe, maar er 
is eenmalig een informeel, oriënterend 
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gesprek met DEES geweest over een 
eventuele fusie van de jeugdafdelingen.

De twee hebben gemeen dat ze jarenlang 
in het eerste elftal gespeeld hebben en 
menig doelpunt gescoord hebben. Kees 
is zelfs twee keer kampioen geworden. 
Momenteel speelt Kees in het vierde. 
Kevin is rustend lid. Hij merkt dat het 
handig is om regelmatig te gaan trainen: 
‘als penningmeester moet je af en toe het 
contant geld afstorten, het is handig als 
je daarvoor niet speciaal naar de kantine 
moet. Het was sowieso de bedoeling om 
samen met Bart de Laat wekelijks te gaan 
trainen en dan is de stap klein om af en toe 
mee te doen met een elftal waar ze er te 
kort hebben. Alleen kwam Bart op het idee 
om een eigen onderneming te beginnen, 
wat blijkbaar niet handig is voor je vrije tijd. 
Zelf had ik het ook druk met twee kleine 
kinderen en een verhuizing op komst. Nu 
heb ik in principe meer tijd’. Bij ’t Loeierke 
nemen we dit met een korreltje zout, 
omdat bijna alle notulen de laatste jaren 
zijn afgesloten met de zin ‘in principe heeft 

Kevin meer tijd’. Het lijkt Kevin leuk om in 
de toekomst als trainer/ leider van hun Dex 
aan de slag te gaan, als hij gaat voetballen.
Wat Kees zeker gaat missen zijn de 
weekendjes weg met het bestuur. 
Afgelopen zomer heeft er nog een 
plaatsgevonden, maar met een 
onnavolgbare berekening toont Kees aan 
dat hij op het weekend dat over twee jaar 
plaats vindt, ook mee mag. Het lopende 
seizoen is hij op de achtergrond bij het 
bestuur actief om lopende zaken over te 
dragen en Kevin te ondersteunen. 
Al met al zijn Kees en Kevin twee echte 
clubmensen waar de vereniging op kan 
bouwen.

Wij van het Loeierke willen Kees hartelijk 
bedanken voor zijn jarenlange inzet in het 
bestuur als penningmeester en wensen 
Kevin heel veel succes toe in zijn nieuwe 
functie als penningmeester. Hopelijk gaat 
hij net zo lang mee als Kees.

Groeten Geert en Pena
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FysioVessem 
Fysiotherapie, Manueel Therapie, Dry Needling, 

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

Hemelrijk 1 

0497-591145 

www.fysiovessem.nl 

info@fysiovessem.nl 

 

 

 

 

 

Voor al uw:
BROOD
EN
BANKET

Bakkerij
HENST
Wilhelminalaan 7
Vessem - Tel. 0497-591272

De Echte Warme Bakker!

Bij inlevering van 
€ 300,- aan kassabonnen

een taartje
(8-pers.) gratis!
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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 ‘wie ben ik’ en de 
‘voetbalvragen’ Uiteraard ontbreken de foto’s van sportparken 
ook in deze uitgave niet.

De antwoorden kun je invullen in bijgevoegd deelnameformulier 
dat samen met het Loeierke in de bus gevallen is. 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 maak je kans op de volgende prijzen:
1e prijs:  Een ‘Super’ prijs!
2e prijs:   v.v. Vessem Das + Minidress
3e prijs:   v.v. Vessem paraplu

Wij zijn erg blij dat we ook deze editie weer mooie prijzen kunnen weggeven voor de 
beste puzzelaar dankzij Super Service Henst en v.v. Vessem. De prijzen zijn leuk om te 
winnen of om cadeau te geven!

Het inleveren van het deelnameformulier kan tot zondag 11 januari bij Ruud van Aaken 
(Hemelrijk 6) of Thomas van den Bliek (Hooge Akker 52). Prijswinnaars krijgen 
automatisch bericht en over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Zeker niet 
met ons!

VEEL SUCCES, WE ZIEN JE DEELNAMEFORMULIER GRAAG TEGEMOET!

DE GROTE OMNI

LOEIERKE KERSTPUZZEL 2014
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1a

1b

1c

Onderdeel 1: Sportparken
bij welke verenigingen in de omgeving zijn deze foto’s gemaakt?
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1d

1e

1f

DE 
GROTE OMNI

LOEIERKE
KERSTPUZZEL
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VRIENDEN VAN 
‘T LOEIERKE 

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

prolongeert ’t Loeierke de succesformule en komt met:

Vrienden van ’t Loeierke 4.0

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

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

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

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

Alle Vrienden van ’t Loeierke 4.0 worden uiteraard uitgenodigd 
voor een exclusieve en legendarische feestavond!
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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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Vessem 3 bedankt

IMEX
Voor de gesponsorde nieuwe tassen.
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Het is weer December, en dat betekent dan 
ook meteen weer tijd voor de winterstop. 
Tijd om je lichaam een maandje of anderhalf 
te ontzien van al die zware wedstrijden 
iedere zondag, en tijd om eens  even een 
paar weken lekker rustig aan te gaan doen. 
Zo dat je eindelijk zondag eens tijd hebt 
voor andere dingen zoals op visite bij opa 
en oma of lekker een rondje lopen door de 
vessemse bossen. Niks moet en alles mag, 
‘smorgens lekker uitslapen als het buiten 
toch nog regent of sneeuwt, en dan na 
een goed ontbijt eens rustig denken wat 
te gaan doen, heerlijk die rust!

Want wat zijn we de afgelopen maanden 
toch moe geworden! Niet zo zeer van het 
voetballen iedere zondag maar des te meer 
van de zwarte pieten discussie. Ik ben nog 
nooit zo blij geweest dat de goedheiligman 
op 6 december weer naar Spanje is 
vertrokken en met mij waarschijnlijk 
vele anderen! Eindelijk is er weer muziek 
op de radio te horen, en gaat het in de 
velen praat en roddel programma’s 
op tv, weer over de liquidaties in de 
Amsterdamse onderwereld en over het 
nieuwe songfestival nummer, in plaats 
van over zwarte piet. Ik ben blij dat de 
dierenactivisten in ons land, nog niet 

begonnen zijn over dierenmishandeling 
van de rendieren voor de slee van de 
Kerstman, zodat we naar dit familie feest 
wel gewoon normaal toe kunnen leven 
zonder al die onnodige heisa. Dan maar 
weer de hele maand naar kerstnummers 
luisteren die je al 3000 keer hebt gehoord 
en gewoon alle films van home alone nog 
een keer  kijken om te zien of Kevin dit jaar 
misschien een keer niet vergeten word. 
Alles beter dan die flauwe discussie. 

Maar goed de wedstrijden van de eerste 
competitiehelft zit er weer op en wij van het 
2e  hoeven  ook weinig gebruik te maken 
van het beker / inhaalprogramma omdat er 
nog geen verlet is geweest en de volgende 
ronde van de beker net iets te hoog bleek 
gegrepen! Dit geld overigens niet voor 
het eerste, aangezien de organisatie 
bij de KNVB zo ‘geweldig’ in elkaar zit. 
Misschien moeten ze zich wat minder druk 
maken over de prestaties van het grote 
oranje van Guus Hiddink en ervoor zorgen 

Rust!



‘ t  Loeierke

25

dat wanneer vessem 1 ’s zondags moet 
aantreden er gewoon een scheidsrechter 
op het veld staat! Dit kan natuurlijk altijd 
een keer gebeuren maar 2 keer in 2 weken 
tijd is toch wel ruim veel. Gelukkig werden 
de vele supporters die door de regen 
naar sportpark de Lille afgereisd waren 
goed opgevangen in de kantine zodat 
ze toch niet helemaal voor niets waren 
afgereisd.  Ik neem aan dat de kosten 
van de genuttigde drank op deze middag 
op het conto van de KNVB zullen worden 
verhaald als compensatie van de geleden 
schade.
 
Voor de genen die alweer bang zijn dat ze 
zich gaan vervelen in de winterstop en niet 
houden van uitslapen of lekker op de bank 
liggen zijn er ook nog voldoende dingen te 
doen. Want ergens in dit loeierke bevind 
zich weer een mooie kerstpuzzel waar 
mee je jezelf bezig kunt houden. Verder 
kun je natuurlijk ook vast gaan trainen 

voor de pittige maar oh zo gezellige 
Kerstwandeling 2e kerstdag. Mits je na 
1e kerstdag nog van de bank af kunt 
komen aangezien je jezelf waarschijnlijk 
weer helemaal klem hebt gegeten en 
gedronken. En natuurlijk gaat het trainen 
in de winterstop gewoon door, dan wel 
of niet met een oranje bal! En voor je het 
weet is het weer zo 1 februari, zodat we 
weer herstelt van alle pijntjes en een kilo 
of 5 zwaarder de wei weer in kunnen op 
jacht naar successen! 

En dat we dan hopelijk ook weer kunnen 
discussiëren over het optreden van de 
scheidsrechter, want je moet het toch 
ergens over hebben in de kantine!

Fijne feestdagen en een gelukkig 
Nieuwjaar!

Hansie Hansie
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De Vessemse winterweken zijn weer 
begonnen. Dat heb ik wel gemerkt. 
Winterbandjes onder de auto, kerstboom 
weer opgetuigd of helemaal ingepakt 
met handschoenen, sjaal en met nog 
net geen muts op naar buiten gaan. Het 
hoort er allemaal bij de maand december. 
Ook de voetbalwereld houdt er rekening 
mee. De spelers dragen handschoenen 
of een maillot net als Arjen Robben, 
de toeschouwers worden (zo zag ik bij 
Beerse Boys) getrakteerd op drie euro 
intree, snert en glühwein en verder zijn de 
scheidsrechters in geen velden of wegen 
te bekennen. 

De afkorting ‘S.N.O.’ zag ik twee zondagen 
achter elkaar staan op het internet. 
Scheidsrechter Niet Opgekomen. Omdat ik 
dus al twee keer in de kou op het veld heb 
staan wachten en om het winterse gevoel 
nog een beetje te uiten heb ik er voor deze 
keer maar een ‘W’ achter geplakt. Ik ben 
eigenlijk geneigd om die ‘W’ aan te nemen 
als Wederom. Twee weken achter elkaar 
op het veld staan om vervolgens te horen 
dat er geen scheidsrechter meer op komt 
dagen. 

Daar sta je dan, in je korte broek op 

een koude zondagmiddag in Sterksel. 
Scheidsrechter Manuhutu bleek niet te 
komen. Sterksel wilde graag nog een 
oefenpotje tegen ons spelen. Wij kozen 
voor een andere optie, namelijk een 
middagje teambuilding. Op weg naar 
café d’n Himmel in Heeze. Een pilsje, 
wat eten en een zwarte piet die het 
volgens mij ontzettend leuk vond om 
met z’n pepernoten te gooien. Ook ik 
werd getrakteerd, zonder dat ik het door 
had. Daar kwam ik achter toen ik er een 
onderin mijn soepkom vond. Toen alle 
borden van tafel gehaald werden besloten 
we maar eens te vragen of het die avond 
nog druk werd. De bediening reageerde 
direct enthousiast en vertelde ons dat 
het rond een uur of zes wel vol liep. Op 
het moment dat de klapdeur open ging 
wisten we eigenlijk al genoeg. Een familie 
met drie kinderen kwam een hapje eten. 
Dat was het wachten wel waard. Ik geloof 
meteen dat het nog druk is geweest in het 
restaurant die avond. Na een lange reis 
met zes man in een Renault Twingo zijn we 
via café de Zwaan en de Wolderse Wever 
maar weer in de Kuiper belandt. Daar is het 
ook geen verassing meer om weer te zien 
hoe de Underberg over de toonbank vliegt 
om de Underberg vrachtwagen binnen te 

Op z’n Frans
S.N.O.(W.)
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slepen.
Ach, voor een keer is het ook niet erg. Zo 
kom je ook weer eens ergens op zondag. De 
week erna stonden we weer zoals normaal 
op het veld, klaar voor de wedstrijd. Wel 
grappig, het moment wanneer je langs de 
zijlijn hoort dat de scheidsrechter er nog 
steeds niet is. Ach, ze zullen ons wel voor de 
gek houden. We hadden een scheidsrechter 
uit Bladel die ons al vaker had gefloten. 
Die komt vast wel. Kwart over twee, geen 
scheids, wel meerdere mensen buiten aan 
het bellen. ‘Jongens, ga maar douchen. Er 
komt weer geen scheids’. Tja, daar wordt 
je niet blij van. Nu bleek het een vergissing 

te zijn. De leidsman had niet gezien dat de 
KNVB zijn adres op zaterdag had gewijzigd. 
Nu stond hij bij de verkeerde vereniging te 
fluiten waar ze de clubscheidsrechter naar 
huis gestuurd hadden. Al met al een groot 
misverstand. Ik begin me steeds meer af te 
vragen of het nu aan het slechte weer lag 
of aan ons zelf. Ik hoop dat we aanstaande 
zondag weer niet voor niets in Sterksel 
staan want voor café d’n Himmel hoeven ze 
het niet te doen.

Iedereen fijne feestdagen gewenst en een 
gelukkig 2015!
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Voor al uw sportprijzen 
en vaantjes

J. Joosten
Putterstraat 53 - 5512 BL Vessem

Fax/Tel. 0497-591691
Mobiel: 06-51231408

Geneesmiddelen

Homeopathie

Gezondheidssandalen

Babyartikelen, -voeding, luiers

Huid-haarverzorging

Parfumerie

Haarmode

Byoux

Kaarsen

Foto’s ontwikkelen en afdrukken

Jan Smuldersstraat 5G
5512 AW  Vessem

Van Riet
Metaalbewerking

A. van Riet

Hoefseweg 8 - 5512 CH Vessem
Tel.: 0497-591303
Fax 0497-592188
Postbus 1049 - 5512 ZG Vessem
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Complete woninginrichting
Wij hebben een 

uitgebreid

assortiment

woningstoffering en

zonwering

FRANS SOETENS
WOONSERVICEWINKEL
Jan Smuldersstraat 36 - Vessem - Tel. 0497-591231

www.woonservicewinkel.nl
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Onderdeel 2: Foto’s Vessem
Waar in Vessem zijn deze foto’s gemaakt?

2a

2b

DE 
GROTE OMNI

LOEIERKE
KERSTPUZZEL

2014
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2c

2d

2e
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2f

2g

2h
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De zoute stengel
van ut joar

10 punten - Geert van Aaken
Zijn maat, Tim Soetens, gaat volgend jaar trouwen en Geert vond het een goed idee om de spanning 
een half jaar van te voren alvast wat op te gaan bouwen. Er werd een mailtje rondgestuurd waarin, 
Tim bewust bij stond, met de mededeling dat iedereen op 6 december op tijd moest zijn voor het 
vrijgezellenfeest volgens de afgesproken dresscode.  Geert stuurde een tijdje later nog een mail 
naar alle vrienden om iedereen mee te delen dat ze een leuke grap uitgehaald hadden en dat het 
vrijgezellenfeest op een latere datum werd gehouden. Nadat Geert langere tijd naar het scherm 
bleef staren en ondertussen steeds zenuwachtiger begon te doen werd het vermoeden van de 
rest van de feestcommissie bevestigd, hij was vergeten Tim uit de mail te halen.

8 punten - Rob Couwenberg
Thuis komend van een zware dag op het werk ziet hij dat vaders de auto net iets ander ingeparkeerd 
heeft als normaal. Hij staat een half metertje te ver naar links, waardoor Rob zijn auto er nog maar 
net tussen kan parkeren. Maar dat is niet zo erg want morgenvroeg let ie wel even op met het 
uitrijden. Na een goede nacht, met broodtrommel in de hand stapt Rob in zijn auto. Hij is al wat 
laat dus moet nogal haasten. Versnelling in zijn achteruit en gas erop en BOEM. Dat was de hoek 
van het huis. Toch vergeten dat je auto een metertje naar links stond.

6 punten – Sander van Asten
De Eagles hadden NAC van de mat gespeeld en dat moest gevierd worden in Deventer. Hij kon 
die avond al bijna niet meer op zijn benen blijven staan. De volgende ochtend stond een wedstrijd 
van Vessem 2 op het programma waar Sander nergens te bekennen was. Naar eigen zeggen kon 
hij de avond ervoor inderdaad niet meer op zijn benen blijven staan en was dan ook van zolder af 
gevallen. 

4 punten - Rob Couwenberg
Hij was bijna te laat voor de taxi waardoor hij moest haasten om er in te springen. Helaas was 
de afstand tussen de stoeprand en de taxi toch iets groter als gedacht waardoor hij niet in, maar 
net buiten de taxi beland. Resultaat een nogal dikke knie waardoor zondags de belangrijke 
competitiewedstrijd aan Rob´s neus voorbij gaat.  

1 punt - Teun Vugts
Tijdens een wedstrijd op sportpark de Lille schreeuwt Teun het uit na een stevig duel. Hij bedekt 
de zijkant van zijn hoofd met zijn handen.  Heel even haalt hij zijn handen weg en het ziet er nogal 
rood uit van het bloed. Volgens de verzorger die meteen ter plaatse is ziet het er zeer ernstig uit 
en zal er een ziekenwagen gebeld moeten worden. Maar eenmaal aan de zijlijn gearriveerd is het 
duidelijk wat de oorzaak is. Er is Teun namelijk een oor aangenaaid.
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Regels zijn regels

Zo zijn nu eenmaal de regels. Dit is een 
veelgehoorde opmerking langs de lijn 
van het voetbalveld. Vaak hoor je dit 
als er iets is gebeurd, wat op het eerste 
gezicht onrechtvaardig is. Maar het wordt 
uiteindelijk gerechtvaardigd omdat het 
volgens de regels zo moet. Dit brengt 
meteen de vraag met zich mee of de regels 
dan rechtvaardig zijn. Interessante vraag 
om over te filosoferen, zo net voor kerst. 

Ten eerste is het belangrijk om te weten 
waar regels vandaan komen. We weten 
allemaal dat ze niet aan een boom groeien 
maar dat ze ooit zijn opgesteld door 
mensen. Regels zijn dus verzonnen. 

Wie hebben dan die regels verzonnen? 
Over het algemeen zijn dat mensen 
die door een meerderheid van andere 
mensen zijn aangewezen. Dat is ook wel 
slim want op die manier heb je de meeste 
kans dat de regels door iedereen worden 
geaccepteerd. 

Hoe worden de regels dan verzonnen? Er 
wordt vooraf een bepaald doel gesteld. 
De regels helpen daarna om dat doel te 
bereiken. Simpel. Of toch niet?

Voorbeeldje: Het doel is dat auto’s niet 
tegen elkaar aan rijden. De regel is dat 
alle auto’s aan de rechterkant van de weg 
moeten rijden. Op die manier kunnen 
auto’s niet tegen elkaar aan rijden. Simpel 
toch? 

Zo gaat het ook met regels in het voetbal. 
Het doel is een spel te houden waarbij 2 
teams onderling kunnen uitmaken wie 
de beste is. De regels helpen vervolgens 
bepalen hoe de teams kunnen uitmaken 
wie de beste is. Makkelijkste regel is hierbij 
de volgende: wie de meeste doelpunten 
maakt, wint. Tot zover niets aan de hand. 
Het wordt lastiger als een regel is dat je 
geen overtredingen mag maken. Want 
wat is een overtreding? En als iemand dan 
toch een overtreding maakt, wat moet er 
dan gebeuren? 

De regels van het voetbal zijn oud, maar 
worden toch nog continu aangepast. Het 
doel is niet aangepast. Het gaat nog steeds 
om 2 teams die onderling uitmaken wie de 
beste is. Een deel van de regels is aangepast 
omdat er andere opvattingen zijn over het 
spel. Vroeger was het voldoende om iets 
te verbieden om ervoor te zorgen dat het 
niet gebeurde. Je hoefde er dus ook geen 



‘ t  Loeierke

37

straf op te zetten. Dat is inmiddels anders. 
Ik kan me herinneren dat Coen Moulijn een 
trap kreeg van een speler van Real Madrid 
en dat het hele elftal van Feyenoord achter 
de speler van Real Madrid aan ging!

De scheidsrechter kon eerst alleen een 
vrije trap aan de tegenstander geven. 
Daarna kon de scheidsrechter ook de 
dader van het veld sturen. Toen er iets 
tussenin moest komen, werd de gele kaart 
uitgevonden. Twee gele kaarten en je 
moet van het veld af. In het hockey kennen 
ze ook een groene kaart. Twee groene 
kaarten is een gele kaart. Misschien is dit 
de volgende stap in het voetbal.

De laatste jaren is er nog een doel bij 
gekomen, waarbij de regels moeten 
helpen om dat te bereiken. Het voetbal 
moest aantrekkelijker worden om naar 
te kijken. Een grote ergernis was het 
terugspelen van de bal op de keeper, die 
dan de bal in zijn handen pakte. Dus het 
werd voor de keeper verboden om de bal 
op te pakken als hij van een medespeler 

kwam. Andere wijzigingen van de regels 
die ik heb meegemaakt zijn 3 punten voor 
een overwinning in plaats van 2, golden 
goal, silver goal en nog niet zo heel lang 
geleden was gelijk staan wel buitenspel. 
Als een regel niet helpt om het gewenste 
doel te bereiken wordt de regel aangepast, 
de golden goal werd bijvoorbeeld de silver 
goal. Als de regel dan nog niet werkt, 
wordt de regel weer afgeschaft, zo ging 
het met de silver goal. 

Zo hoort het ook te gaan. De regels moeten 
in dienst zijn van het spel. Als een regel 
niet (meer) werkt om het spel beter en 
eerlijker te maken, moet de regel worden 
aangepast of afgeschaft. 

Een regel die ik op dit moment voor 
afschaffing in aanmerking vind komen is 
de indirecte vrije trap. 

Wat vindt u een regel die afgeschaft moet 
worden?

Th. de Bie
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Onderdeel 3: Voetbalvaria
Weetjes en opzoekvragen over v.v. Vessem en profvoetbal.

3a. Ter ere van de opening van de nieuwe tribune 
 van onze voetbalclub speelde VV Vessem een wedstrijd   
 tegen Willem II. Welke Willem II speler scoorde in dat duel   
 twee keer?

3b. Oranje speelde 30 interlands in het Philips stadion.  Welke   
 international speelde in de helft van deze wedstrijden mee?

3c. Hein van Riet werd topscorer bij de senioren van VV Vessem  
 in het seizoen 2013/2014. Hoeveel competitiedoelpunten   
 maakte hij?

3d. Welke Belgische voetballer, die slechts een jaar voor de club
  speelde, was aanvoerder van Feyenoord in het seizoen   
 2004/2005?

3e. Wie was winnaar het Loeierke punten klassement van 
 ‘Bikkel van ut joar’ in het seizoen 1993/1994?

3f. In de eerste competitiewedstrijd van Vessem 3 van dit 
 seizoen ontving een speler de gele kaart, Wie?

3g. Voor welke club speelde zowel Johan Cruijff als Faas Wilkes?
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3h. Bij welke speler hoort dit spelerspaspoort?

Seizoen Club wedstrijden goals
1987-1990 FK Budućnost 58 7

1990-1991 Dinamo Zagreb 31 1

1991-1992 Sevila 11 1

1992-1994 FC Den Bosch 40 7

1994-1996 RKC Waalwijk 60 13

1996-1998 PSV 35 6

1998-2000 Urawa Reds 61 3

2000-2004 RKC Waalwijk 66 3

3i. Wie was winnaar van de Loeierke EK-poule 2012?

3j. Welk land deed acht keer mee aan een WK, maar kwam hier 
 bij nooit verder dan de eerste ronde?

3k. Vessem 3 werd kampioen in het seizoen 2009/2010. Wie was  
 de tegenstander in de kampioenswedstrijd gespeeld op 9 mei  
 2010 op Sportpark De Lille?

3l. Wie is de enige voetballer die voor alle vier de Limburgse   
            profclubs heeft gespeeld (MVV, VVV-Venlo, Roda JC en   
 Fortuna Sittard)?
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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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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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Zoals de voorzitter reeds aankondigde 
heeft V.V. Vessem vanaf volgend seizoen 
een nieuwe hoofdsponsor. Nadat 
Michiel Becx aangaf niet langer het 
hoofdsponsorschap van onze vereniging 
te ambiëren, is de sponsorcommissie op 
zoek gegaan naar een geschikte kandidaat 
om de vacante positie in te nemen. Gezien 
het feit dat de lijntjes tussen het bestuur 
en de redactie van ’t Loeierke kort zijn, 
waren wij meteen op de hoogte van het 
jawoord van de nieuwe hoofdsponsor. 
Een afspraak voor een interview was dan 
ook zo gemaakt! Al jarenlang bekend als 
shirtsponsor van Vessem 2, maar vanaf 
seizoen 2015-2016 staat de naam Ford P. 
van de Ven op de borst van de spelers van 
Vessem 1! 

Op een koude maandagavond in december 
stappen we de mooie showroom aan de 
Wilhelminalaan binnen voor een interview 
met Walter van de Ven en Eric Jansen, 
eigenaren van Ford P. van de Ven. We gaan 
zitten in het kantoor en nadat de koffie is 
ingeschonken beginnen we met de vraag 
of Walter ooit ’t Loeierke leest. Eric is nog 

niet aanwezig en zal later aanschuiven. 
Walter bekent dat hij ’t Loeierke vaak leest. 
De aftrap van Henri Swaans en de punten 
zijn de favoriete rubrieken. Dat doet ons 
goed. We vragen Walter iets te vertellen 
over het bedrijf Ford P. van de Ven. 

Walter vertelt dat zijn opa in 1912 een 
fietsenwinkel begon en daarnaast smid 
was. De vader van opa, dus de superopa 
van Walter maakte in die tijd biervaten 
voor de brouwerij. Deze biervaten werden 
ook wel kuipen genoemd, vandaar de 
bijnaam voor superopa, de kuiper. Deze 
naam wordt nog steeds gebruikt voor 
de autogarage en natuurlijk vooral voor 
het café naast de showroom. Dit café is 
begonnen door de oma van Walter. Het 
café was in de beginjaren gevestigd op de 
plek waar nu de Gouden Leeuw zit. Rond 
1936 is het café verhuisd naar de overkant 
van de kruising Jan Smuldersstraat-
Wilhelminalaan. Na de oorlog reed de opa 
van Walter taxi en gebruikte daarvoor 
omgebouwde legerjeeps die door de 
Amerikanen hier waren achter gelaten. 
Ondertussen had hij ook de fietsenwinkel 

P. van de Ven
De nieuwe hoofdsponsor
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nog. Oma bestierde het café en de smidse 
bestond niet meer. De vader van Walter, 
Piet, trouwde in 1952 met Anneke, de 
moeder van Walter. Daarna kwam Piet in 
de zaak van zijn vader en gaf deze de naam 
P. van de Ven. Naast de handel in fietsen 
werd hij dealer van DKW-auto’s. Ook is 
hij een tijdje dealer geweest van Porsche 
tractoren. In 1958 werd P. van de Ven 
B-dealer van Ford. Adriaan van de Ven, een 
neef van Piet, was in Hapert begonnen als 
dealer van Volkswagen. NSU zat bij Bottram 
in Eersel. Piet wilde graag een Duits 
automerk, hoewel dat gevoelig lag zo kort 
na de oorlog. Aangezien Ford in Europa 
vooral in Duitsland auto’s produceerde, 
maar ook in Engeland fabrieken had, koos 
Piet voor dit van oorsprong Amerikaanse 
merk. In 1971 werd Piet hoofddealer van 

Ford. Johan, de broer van Walter, kwam 
in 1976 in de zaak, twee jaar later gevolgd 
door Walter. In 1988 namen Johan en 
Walter de zaak over van pa. In 1991 werd in 
Oisterwijk een tweede vestiging geopend, 
waarna in 1992 een servicedealer in 
Oirschot werd overgenomen. In 1998 
werden 3 vestigingen, Tilburg, Waalwijk en 
Dongen, aan het imperium toegevoegd. 
Walter vertelt dat hij ook nog een half 
uur Mazda-dealer is geweest. Dit vraagt 
om een uitleg. “We hadden een deal over 
een overname waardoor wij ook Mazda-
dealer zouden worden. De importeur had 
het dealerschap al aan iemand anders 
beloofd waardoor uiteindelijk de hele 
overname niet doorging.” Verder hebben 
de Italiaanse merken Alfa Romeo, Lancia 
en Fiat deel uitgemaakt van het aanbod. 
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Eric, inmiddels aangeschoven: “Vooral die 
Alfa’s waren prachtige auto’s, maar helaas 
van een iets mindere kwaliteit.” Ook de 
Italiaanse manier van zakendoen was even 
wennen volgens de heren. 
In 2009 werd vestiging Dongen verkocht 
en in 2011 alle vestigingen behalve de oer-
locatie, Vessem. De garage in Vessem zit 
nog steeds op de plek waar het in 1912 
allemaal begon. 

We vragen Eric hoe hij bij het bedrijf 
betrokken is geraakt. “In 1990 ben ik 
begonnen als stagiaire bij P. van de Ven. 
Voor mijn sollicitatie kwam ik in een Golf 
aanrijden, toch ben ik aangenomen.  Via de 
after-sales kwam ik in de verkoop terecht 
waarna ik vestigingsmanager in Vessem 
werd. In 2013 ben ik mede-eigenaar van P. 
van de Ven geworden. “

Hoe vinden jullie het dat P. van de Ven 
als eerste is benaderd om de nieuwe 
hoofdsponsor van V.V. Vessem te worden? 
Walter: ”We zijn vereerd dat we als eerste 
zijn gevraagd. We zijn vaak aanwezig 
tijdens evenementen van verenigingen 
in het dorp. Op die manier proberen we 
iets terug te doen voor de gemeenschap 
omdat een autogarage midden in het 
dorp ook wel eens overlast geeft. De 
voetbalclub wordt financieel ondersteund 
vanaf het moment dat daar behoefte aan 
was. Dit zal ongeveer 1966 zijn geweest, 
toen de club van de Oude Schoolstraat 
naar de Lille ging. We zijn er trots op dat we 
hoofdsponsor van deze mooie vereniging 
worden. We zullen prominent aanwezig 
zijn op de Lille, denk aan een grote banner 

of een auto op het sportpark tijdens het 
Pinkstertoernooi.” 

Het is tijd om te vragen naar de 
voetbalachtergrond van de heren zelf. 
Walter heeft alleen aan schoolvoetbal 
gedaan, net iets langer dan hij Mazda-
dealer is geweest! Eric daarentegen is een 
echte voetbalman. Als geboren en getogen 
Bladelnaar is hij fan van Bladella en PSV. 
Sinds 1978 heeft hij een seizoenkaart van 
de club uit de lichtstad. Collega Theo van 
de Heuvel is een Feyenoord-fan, dus dat 
geeft op maandag vaak genoeg stof voor 
een pittige uitwisseling van meningen! Eric 
heeft in het tweede van Bladella gespeeld, 
waar hij het van zijn inzet en werklust moest 
hebben en niet van zijn techniek. Sjouwen, 
sleuren en van box-to-box rennen was 
zijn ding. Met Bladella 8 werd hij 3 keer 
kampioen in 4 jaar. Een jaar of 5 geleden is 
hij gestopt met voetballen. Op dit moment 
geniet hij van zijn 2 voetballende zoons. De 
jongste speelt in de F8 van Bladella en de 
oudste in de F1. “Vooral de oudste heeft 
meer talent dan zijn vader, haha!” 

Walter is alleen op het voetbalveld te 
vinden voor de jaarlijkse elftalfoto waar 
de sponsor natuurlijk ook op staat. “Toen 
onze Nick nog voetbalde, was ik vaker 
langs de lijn te vinden, zeker met het 
Pinkstertoernooi.” 

Aan het einde van het interview leggen 
we de heren nog enkele vragen uit ‘het 
publiek’ voor. Hoe staat P. van de Ven 
tegenover het hoofdsponsorschap van 
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de club na een eventuele fusie met Dees? 
“Het is een gegeven dat steeds meer 
clubs fuseren vanwege de beperkte 
financiële mogelijkheden van kleine 
verenigingen. Wanneer Vessem en Dees 
samen zouden gaan, hoeft dat wat ons 
betreft geen gevolgen te hebben voor 
het hoofdsponsorschap. Maar Dees heeft 
natuurlijk ook een hoofdsponsor en dan 
zal het erop neerkomen wie dat het liefst 
wil zijn.” 
Er is ook gevraagd of er een spelersbus 
komt voor Vessem 3. Er volgt een praktisch 
antwoord. “Ford heeft  personenwagens 
die maximaal 9 personen kunnen 
vervoeren. Als een elftal uit 9 man gaat 
bestaan, kan er iets geregeld worden, 
haha!”

Focus of Fiesta? Eric kiest voor de Focus 
en Walter voor de Fiesta. Walter merkt 
nog op dat Michiel Becx een rally-Fiesta 

heeft gekocht. “Waarschijnlijk is er budget 
vrijgevallen nu hij geen hoofdsponsor 
meer is……haha!” 

Tijd voor de laatste vraag! Saus erop of 
saus ernaast? Beide heren kijken even 
vreemd op en antwoorden daarna: “Saus 
ernaast!” 

Willen jullie aan het einde van dit interview 
nog wat kwijt aan de lezers van ’t Loeierke? 
“We willen nogmaals zeggen dat we 
vereerd zijn dat we als eerste werden 
gevraagd als nieuwe hoofdsponsor. We 
hopen op een vruchtbare samenwerking 
en gaan ons daar vol voor inzetten! 

De directie en medewerkers van Ford 
P. van de Ven wensen iedereen fijne 
kerstdagen en een voorspoedig en veilig 
2015!” 
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Nouwens 
bouw & timmerbedrijf bv
Donk 7a
5512 NK  Vessem

Martijn Nouwens 

tel.: 0497 - 540 499
mobiel: 06 - 21993111
info@nouwensbouw.nl
www.nouwensbouw.com

Visits_Nouwens.indd   1 03-02-11   14:34
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Onderdeel 4: Annagrammen
Welke leden (senioren + jeugd) van v.v. Vessem worden hier gezocht?

4a. Verbannen grondlaag

4b. Kor Nierstenen

4c. Pisbak vereren

4d. Wisselen nou

4e. Slome enkel

4f. Schragen bouwen

4g.  Oranje vlooi

4h. Bondige krant

4i. Aanvaar lekken

4j. Mishandel voetbank

DE 
GROTE OMNI

LOEIERKE
KERSTPUZZEL

2014
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OP 2E KERSTDAG ORGANISEERT VV VESSEM WEDEROM DE 
JAARLIJKSE KERSTWANDELING 

 
Tussen 13.00 en 14.30 uur kunt u starten vanaf sportpark ‘De Lille’ 

van V.V. Vessem. Halfweg de route is een post waar u warme 
chocolademelk en schrobbeler kunt nuttigen.  

 
Bij terugkomst staat in de kantine de warme snert klaar en kunt u nog 

gezellig samen zijn met familie, vrienden en kennissen.  
 

Ook hebben we weer een uitdagende puzzel voor u opgesteld. 
 
 
Wij zien u, lid of geen lid, graag op 26 december op het sportpark! 
 

Activiteitencommissie V.V. Vessem 

KERSTWANDELING  
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Ondanks mijn NAC das, die ik gekocht had 
om toch een warm gevoel aan de wedstrijd 
NAC - Utrecht (1 - 5) over te houden, is het 
erg koud. Ik loop door het donker via de 
Buterswal langs beide leiders van Vessem 
3 naar huis. Het is ondertussen 1 uur op 
deze doordeweekse dinsdagnacht en kon 
net ternauwernood een hondedrol op het 
donkere voetpad ontwijken. Het lopen 
ging nog niet zo soepel aangezien ik 2 
dagen ervoor op mijn 3 daagse vakantie 
in Spanje een stijle berg opgeklommen, 
maar vooral ook afgedaald was. Vroeger 
toen ik 30 was zou ik daar nog niet zo’n 
problemen mee gehad hebben. Nu ben 
ik zojuist 31 geworden en begin ik elk 
spiertje, waarvan ik het bestaan nog niet 
af wist te voelen.

Deze keer loop ik eens een keer niet 
door het donker van een willekeurig 
huis af waar we mogelijk op 9 januari na 
de eerste zittingsavond weer op de eier 
gaan. Nee, op mijn verjaardag had ik een 
dagje vrijgepakt van alle carnavalszaken. 
Wel moest ik nog gewoon gaan werken 
al had ik die dag door alle files evenveel 
uren in de auto gemaakt als op het werk. 
7 uur in de auto zitten is niet het leukste 
om te doen op je verjaardag. Wel heb je 

zo alle tijd om eens rustig na te denken. 
Meestal over de meest nutteloze zaken 
waarvan je een paar minuten later al niet 
meer weet wat dat nu was maar soms 
ook wat serieuzer. Deze dag was toch een 
beetje een bijzondere dag dus dwaalde 
mijn gedachten af aan al die 31 jaar die ik 
er zojuist op had zitten. Het lijkt nog zo 
kort geleden dat ik als student op vrijdag 
middag vaste gast was bij de Tipsy Duck op 
Stratumseind en dat het vervolgens niet 
meeviel om de laatste buurtbus te halen. 
Of dat ik nog overgehaald moest worden  
op mijn 17e om toch eens mee te gaan 
naar Miese, want dat was toch zo gezellig. 
De gevolgen daarvan ondervind ik nu nog 
steeds regelmatig.

Vroeger was ook de tijd dat ik nog jaarlijks 
topscoorder was in de A, B of C jeugd. Als 
vaste spits had ik de taak om alle voorzetten 
van Sander van Asten of Daan somers ‘in 
te pissen’. Tja, dat is tegenwoordig toch 
wel wat anders bij het 3e.

Terwijl ik ondertussen langs de Bolle 
Akker loop en me nog net op tijd bedenk 
dat ik daar niet woon, gaan de gedachten 
toch wat meer uit naar de wat mindere 
momenten van vroeger. Zojuist was ik, 

Ouwe lul
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zoals elk jaar op 9 december, even op 
bezoek geweest bij ‘de buren’ zoals wij 
ze altijd op het rietven noemden. Niet 
om mijn eigen verjaardag daar te vieren 
maar omdat precies 9 jaar geleden Teun 
verongelukt was.  

9 jaar alweer! dan besef je pas echt dat 
de tijd snel gaat en je zo echt oud bent. 
Tijd dus om niet stil te blijven staan maar 
er wat van te gaan maken. Om de daad 
bij het woord te voegen begin ik daarom 
weer verder te lopen door de Mister 
richting huis. Ondertussen bedenk ik me 
dat 2015 wel eens een mooi jaar kan gaan 
worden. Een nieuwe baan, voorzitter van 
de grootste vereniging van Vessem (de 

carnavalsvereniging) een onverwachts 
kampioenschap met Vessem 3, een 
speciaal pinkstertoernooi jubileum editie 
van het loeierke, eindelijk weer eens een 
boerenbruiloft in Vessem, Peña wordt 
ondanks zijn ontkenningen toch prins 
carnaval, een overtuigende overwinning 
bij de Vessemse kwis en bij een volgend 
avondje NAC blijkt dat de Black Yellow 
Army zich toch in de eredivisie kan 
handhaven.

Ik zou zeggen, laat die kerst maar zitten en 
laat 2015 maar snel komen!

Rudolf.

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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AUTOBEDRIJF VAN DOORMAAL
ALLES VOOR U EN UW AUTO ONDER ÉÉN DAK!

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

• Werkplaats
• Tankstation

• APK keuringen
• Quick-bandenservice
• Wasserette
• Transport

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

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

w w w . V A N D O O R M A A L . c O M
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Onderdeel 5: Logo’s
Van welke clubs/verenigingen zijn deze logo’s?

5b

5c 5d

5e

5a
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5f
5g

5h

5j

5i
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René Willems
Predikant 8

Electrotechniek 5512 BW Vessem

Tel. 06-12648872

   Electrotechnische installaties, 

   datainstallaties en verlichting.

r.willemselectro@kpnplanet.nl

CDL
V E R H U U R

Domineeshof 5
5512 BR Vessem

Coen de Laat
Tel.: 06-11011273
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Onderdeel 6: Wie ben ik?
Welke Vessemnaren staan hier op de foto?

6a 6b

6d

6c

6e
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6f 6g

6h 6i 6j
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elftal wed.   pnt.   gem.       voor    tegen saldo

F1 10 25 2.50 51 27 24

D1 9 18 2.00 27 20 7

C1 11 19 1.73 49 25 24

F3 10 16 1.60 52 44 8

F2 9 11 1.22 29 32 -3

B1 10 8 0.80 22 24 -2

E1 10 8 0.80 35 44 -9

A1 10 8 0.80 22 39 -17

E2 9 6 0.67 38 51 -13

‘De SUPERCUP’
Jeugd - Clubcompetitie 2014-2015

TUSSENSTAND 
SUPERCUP
 SEIZOEN
2014-2015

SPONSOR:
Super Service

Henst

STAND BIJGEWERKT T/M 13 december 2014

WINNAAR VORIG SEIZOEN:
VESSEM C1
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PRIKBORD
26 December 2014

Kerstwandeling
vanaf 13:00 uur

3 Januari 2015
Vrijwilligersavondvanaf 20:30 uur

11 Januari 2015

Uiterlijke inleverdatum 

omni puzzel
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INDUSTRIAL
P A C K A G I N G

EMBALLAGE
OP MAAT

Dirk Boutslaan 28
Eindhoven
Tel. 040-2115460

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

Restaurant Smaeckvol - Driehuizen 3 te Vessem

 
 
 

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

Reserveren aanbevolen 
Kijk voor actuele openingstijden op onze website
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Officieel

dealer van 
de Kempen

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

V E S S E M
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Oh, ‘t urste alweer

geen punten verloren?

Ja, dankzij de scheids al 2 weken ongeslagen!





‘t Loeierke goes 
around the world!

Lulworth Cove, Engeland


