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Als na exact 7 minuten en 28 seconden 
mijn computer is opgestart realiseer ik me 
dat het niet alleen lang is geleden dat ik 
een computer heb aangeschaft, maar ook 
dat ik de laatste aftrap voor ’t loeierke heb 
geschreven. Intussen zijn de vuvuzela’s 
opgeborgen of in het gunstigste geval in 
de kliko beland, bewees Boney M dat hij 
nu toch echt moet stoppen en kreeg onze 
secretaris Harrie Snieders van zijn bazin 
een koninklijke onderscheiding opgespeld.  

Ook het Pinkstertoernooi was weer een 
geweldig succes. Minpunt blijft de muziek 
die ons tijdens het toernooi via de omroe-
pinstallatie word opgedrongen en mij ook 
dit jaar weer een gevoel van plaatsvervan-
gende schaamte bezorgde. Fietsend naar 
ons sportpark hoorde ik al van verre Ivan 
Heylen over zijn “wilde boerendochter”, 
direct gevolgd door “Willempie” van volks-
malloot André van Duin.  Veel erger kan 
het niet worden dacht ik. Op het moment 
dat ik de parkeerplaats opdraaide startte 
Mieke Telkamp echter haar crematoriumhit  
“Waarheen, waarvoor?”.  Nu overwoog 
ik echt een lange spurt terug naar de 
Putterstraat.  Gelukkig werd Mieke abrupt 
onderbroken door Peer Schoen wiens 
gebral me voor deze ene keer als muziek 
in de oren klonk.  

Helaas last Peer elke tien minuten een 
drinkpauze in waardoor types als Dennie 
Christian, Peter Maffay en Jan Boezeroen 
weer vrijuit onze trommelvliezen konden 
teisteren. Toch geef ik de moed niet op. 
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Dit cassettebandje zal na ruim 30 jaar toch 
wel ’n keer vastlopen en finaal aan flarden 
worden getrokken?

Wat kunnen jullie in dit loeierke zoal verwa-
chten? Uiteraard een interview met onze 
koninklijke secretaris Arie Schriders. Het 
Wilhelmus van de fanfare en het minuten-
lange applaus van alle aanwezigen nadat 
Arie was geridderd waren veelzeggend. Dat 
eerder dit jaar ook Abraham bij hem langs 
is geweest is hem niet aan te zien. Arie is 
het levende bewijs dat iemand die veel met 
jeugd omgaat, zelf ook langer jong blijft.  Als 
je zou zeggen dat Arie pas 49 is zou je het 
ook geloven!   

Ook ontbreekt in dit loeierke de wederom 
geniaal bedachte rebus van Daan Som-
ers niet. Het was wel even spannend of we 
Daan konden behouden voor onze redactie. 
Hij is immers voor het einde van het vorige 
seizoen ook plotseling gestopt als actief 
voetballer. Geen zin meer!  Onder invloed 
van zijn chronisch te hoge testosteronspie-
gel, is hij wel meteen in het bestuur gestapt 
van ’n vereniging met 121 korfbaldames. 
Geruststellend is dat Daan onlangs aangaf 
dat het ’t kurfke nooit de plek van ’t loeierke 
zou kunnen innemen.  

Verder blikt Peña terug op het 75 jarig 
jubileumweekend en komt De Knevel 
aanbod in de rubriek “sponsor in het licht”.  
Ditmaal geen ingezonden brief van onze ex-
hoofdtrainer Danny Blankers.

Komend weekend zal zowel de zweefmolen 
op het kermisterrein als de tapkranen in de 
plaatselijke horecagelegenheden weer op 
volle toeren draaien. Ook staat voor Ves-
sem 1 de uitwedstrijd tegen Hapert op het 
programma.  Op dit moment is ons vaandel-
team de trotse lijstaanvoerder met 12 punten 
uit 4 wedstrijden. 

Het moet dus allemaal wel héél raar gaan 
lopen willen we dit seizoen naast het 
kampioenschap grijpen. Zijn we weer voor 
minimaal 1 jaar verlost van de Weebosch en 
Netersel.  

Tot slot wil ik mede namens de rest van re-
dactie jullie veel leesplezier maar vooral ook 
een prettige kermis toe te wensen.  

Groeten,

Henri Swaans.

P.S. Vanaf volgend week ligt er een gloed-
nieuw verzamelalbum van Dennie Christian 
in de winkel!  Wees er snel bij want de 
oplage is (gelukkig) beperkt! 
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VAN HET BESTUUR
Bij de start van het nieuwe seizoen wil 
ik toch nog graag even terugkijken op 
de afsluiting van vorig seizoen. Na een 
lange tijd is het weer eens gelukt om een 
seizoen af te kunnen sluiten met een echt 
kampioenschap! Het derde is glorieus 
kampioen geworden in de laatste wedstrijd 
van de competitie. Mannen nogmaals 
proficiat met dit behaalde resultaat. 

Na het einde van de competitie stond het 
pinstertoernooi te wachten, ook hier kunnen 
we terug kijken op een mooi en geslaagd 
toernooi waarin verschillende prijzen 
natuurlijk in Vessem zijn gebleven en waarin 
de jeugdteams  op een geweldige wijze 
hebben gepresteerd. 

Maar de klapper van het seizoen is toch wel 
het geweldige jubileum geweest. 

Als eerste was daar natuurlijk de druk 
bezochte receptie op vrijdagavond met de 
nodige onderscheidingen van zowel de NKS 
als de KNVB. 

Maar ook in de onderscheidingen is er 
natuurlijk één die hier de kroon spant, 
namelijk de Koninklijke onderscheiding voor 
Arie Schriders. Burgemeester Anja Thijs was 
met recht trots om deze onderscheiding  in 
naam van de koningin aan Arie te mogen 
overhandigen, Arie heeft deze 
onderscheiding verdiend met zijn inzet 
en betrokkenheid en inzet bij zijn club VV 
Vessem. 

Aansluitend op vrijdagavond was de 
presentatie van de nieuwe kledinglijn waar 
de sponsoren hun shirt presenteerde aan 
het Vessemse publiek. Ook de tweede dag 
van het jubileum was erg geslaagd met 
overdag de jeugd zeskamp en op de avond 
de geweldige feestavond die iedereen weer 
back too the seventies heeft gebracht. En 
dan de laatste dag elke deelnemer die ik 
gesproken heb had spierijn, dus de inzet 
heeft veel gevergd van de spiercapaciteit 
van de gemiddelde Vessemse sporter. 
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Vrijwilliger Jan Soetens moest in actie komen 
bij Brabantia-PSV om een gat in het veld te 
dichten.

Tot slot dan nog de afsluiting van het seizoen 
met de wedstrijd Brabantia-PSV. Ik werd 
benaderd door de trainer van Brabatia of wij 
zouden kunnen zorgen voor de accomadatie 
want in Eindhoven mocht men niet op de 
grasvelden. Omdat PSV toch op gras wilde 
spelen kwamen ze uit bij Vessem. 

Natuurlijk hebben wij samen met de 
gemeente voor een geweldig speelveld 
gezorgd. Zo konden Brabantia en PSV zich 
optimaal voorbereiden op het komende 
seizoen. Natuurlijk was de uitslag 0-9 voor 
PSV verdiend. 

Rest mij nog om iedereen te bedanken 
die deze activiteiten hebben mogelijk 
gemaakt, zoals alle sponsoren en natuurlijk 
alle vrijwilligers die hier aan hebben 
meegewerkt. Zonder al deze mensen 
kunnen wij in Vessem dit soort activiteiten 
niet organiseren.

Iedereen een goed, sportief seizoen 
toegewenst! 

Hans van der linden

Nordin Amrabat 
schittert op het 
hoofdveld van 
sportpark 
De Lille.
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Auto- en motor
rijschool

Menno
Aalders

Tel. (0497)-591845
VESSEM

• Baby en kleuter-
zwemmen

• Vrij zwemmen op
afspraak

• Kinderfeestjes

Telefoon 0497-591516
Mobiel: 06-51335946

 

 



‘ t  Loeierke

9

We zijn weer begonnen...
Het is zondagavond half 9. De frietjes zijn 
weer achter de kiezen verdwenen, Studio 
Sport is weer bekeken en het bankhangen 
nadert zijn hoogtepunt. Terwijl mijn vriendin 
So You Think You Can Dance kijkt, kan ik 
mooi een stukje voor het Loeierke schrijven. 

Dat de deadline voor het eerste Loeierke 
van seizoen 2010-2011 dichterbij komt, 
betekent automatisch dat voetbalseizoen 
2010-2011 is begonnen. Twee weken terug 
in Nuenen met Vessem 3 de eerste 3 pun-
ten van het seizoen laten liggen. Achteraf 
mogen we blij zijn dat we met een compleet 
elftal aan de aftrap verschenen. Een aantal 
spelers stond kort voor aanvang van de 
wedstrijd namelijk op het parkeerterrein van 
EMK, de andere club in Nuenen. Voor deze 
mensen bleek het fenomeen dat er meer-
dere verenigingen in dezelfde plaats hun 
veld kunnen hebben, helemaal nieuw. De 
eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik één 
van de mensen was die op het verkeerde 
terrein stonden……

De zomer is weer voorbij (qua weer al sinds 
begin augustus) en de herfst staat op het 
punt van beginnen. Nog even en we eten 
weer erwtensoep, terwijl bij Studio Sport 
Sven Kramer en Sven Nijs hun rondjes 
draaien. Nu nog even genieten van Oh Oh 
Cherso en straks weer Boer zoekt Vrouw in 
de sneeuw. 

Toch hou ik van de wisseling van de 
seizoenen. 

Sneeuw in de winter, 30 graden in de zomer, 
blaadjes eraan in de lente, blaadjes eraf in 
de herfst. 

Ik ben blij als het seizoen begint, maar ook 
als het seizoen is afgelopen. Bij de zomer 
hoort geen voetballen op zondag en bij de 
winter juist wel. Ieder seizoen heeft zijn 
charme. Bekijk alles van de positieve kant. 
Zonder winter is er geen zomer, zonder 
zwart is er geen wit, zonder dood is er geen 
leven. Dus nu baal ik niet dat de zomer is 
afgelopen, maar ben ik blij dat het voetbal-
seizoen weer is begonnen! Ook vind ik het 
niet erg dat het wat kouder wordt, maar ben 
ik juist gelukkig dat ik mijn mooie winterjas 
weer aan kan!

Vessem 1 gaat met een nieuwe trainer, 
nieuwe jonge jongens en 1 nieuwe oude jon-
gen fris aan het nieuwe seizoen beginnen. 
Op het moment van schrijven heeft Vessem 
12 punten uit 4 wedstrijden, dus het begin 
is veelbelovend. Zoals het er nu uitziet, gaat 
tijdens dit seizoen ook de eerste schop in de 
grond voor de nieuwe accommodatie. Ook 
iets om naar uit te kijken. 

En na een mooi jubileumboekje, gevolgd 
door een oorverdovende radiostilte, gaat 
ook het Loeierke weer met veel inspiratie en 
goede zin aan het nieuwe seizoen beginnen!

Th. de Bie
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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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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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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

Markt 32a
5521 AN Eersel
Tel.: 0497-516412
Fax: 0497-518628
Studio: Braak 3, Vessem
E-mail: eric.de.laat@hetnet.nl

(digitale) Fotocamera’s
(digitale) Videocamera’s

1-uurs Printservice
Pasfoto’s

Portretfotografie
Bruidsfotografie
Schoolfotografie
Bedrijfsfotografie

Communniefotografie
Ook het adres voor:

Lijsten • (groot)Ouderboekjes • Bedankkaartjes 
• Handtekeningkaartjes
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Het lijkt alweer maanden geleden geweest 
te zijn, de eerste overwinningen van het 
nieuwe seizoen zijn alweer binnen maar 
wat was het een mooi feest geweest in het 
eerste weekend van juni 2010.

Na 2 jaar van voorbereiding was het op 4 
juni zover. Als het feest net zo mooi zou 
worden als het weer was dat weekend dan 
kon het bijna niet meer stuk. Om 19.00 uur 
begon het feestweekend met de jubileum 
receptie. Deze druk bezochte receptie bleek 
een grandioos succes. Vele verenigingen 
en (oud) leden kwam het bestuur een hand 
geven voor het 75 jarig bestaan. Hieruit 
blijkt maar weer dat V.V. Vessem een zeer 
gewaardeerde club is in de Kempische 
regionen. 

Een vereniging kan nu eenmaal niet zonder 
vrijwilligers en deze mogen natuurlijk ook 
ooit in het zonnetje gezet worden. Tijdens 
deze receptie zijn er dan ook verschillende 
jubilarissen  gehuldigd. Het hoogtepunt 
van de avond was natuurlijk de Koninklijke 
onderscheiding voor de niets vermoedende 
en trotse Arie Schriders. De welverdiende 
onderscheiding werd met een luid gejoel en 
gejuich ontvangen door het publiek. Meer 
over de jubilarissen leest en ziet u verderop 
in dit loeierke.

Alle teams zijn vanaf het huidige seizoen in 
het nieuw gestoken. En het resultaat mag 
er wezen. De tenues zien er schitterend uit. 
Deze nieuwe tenues werden deze avond 
gepresenteerd door de aanvoerders en 
sponsoren van het desbetreffende elftallen. 

De sponsoren hebben dan ook een mooi 
presentje gekregen aan de hand van een 
ingelijst shirt.

Deze avond werd na een aantal gele rakkers 
op te hebben op een feestelijke manier af-
gesloten door de drive in show van de Magic 
Sound. 

Terugblik Jubileum
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Zaterdag
De zaterdagmiddag stond in het teken van 
de jeugd. Tijdens deze middag renden zo’n 
100 kinderen verdeeld over 10 teams onder 
een stralende zon over het veld heen. Op de 
jeugd stonden een paar geweldige luchtkus-
sens te wachten. Vooral de buikschuifbaan 
en de touwslingerbaan werden met veel 
plezier genomen. 

Het water vloeide dan ook rijkelijk bij deze 
hindernissen. Nadat de winnaar bekend was 
en de beker uitgereikt was speelden ze nog 
langere tijd op de luchtkussens en de ouders 
konden een lekker pilsje drinken bij de tent.  

Toen de kinderen rond 7 uur naar huis gin-
gen begon de feestavond op zaterdagavond. 
Zo’n 500 à 600 man kwam op deze fees-
tavond af. Al met al een redelijk aantal 
mensen als je ziet wat er allemaal  nog meer 
te doen was op deze avond. De avond stond 
in het teken van de jaren 70, en dan vooral 
de discomuziek. Het feest werd geopend 
door de verassend goeie band 7T4. Vele 
disco classics werden door deze spetter-
ende band ten gehore gebracht. 
Toen de eerste dansjes en pilsjes vloeiden in 

de tent kwam het einde van de eerste band. 

Hierna kwam de loco loco disco show. 
Alhoewel dit niet echte disco classics waren 
en het geluid niet echt goed te horen was 
kregen ze de tent toch nog wel mee door het 
publiek er goed bij te betrekken. Het publiek 
begon al lekker in de sfeer te komen en men 
keek al uit naar de echte publiekstrekker 
BONEY-M. Deze rasartiest uit de jaren ‘70 
was er al 2 uur van te voren om zich voor te 
bereiden (lees cognac en rode wijn drinken) 
op zijn optreden. Rond 1 uur was het dan 
zover. Onder luid gejoel kwam Bobby het po-
dium op en liet al zijn hits aan het in extase 
geraakte publiek horen. 
Nadat hij achter de schermen zijn levensver-
haal gedaan had en hij besloten had om toch 
maar schapenboer (sheepfarmer) te worden 
(want dat verdiende veel meer als artiest) 
vertrok de excentrieke persoonlijkheid uit het 
pittoreske dorpje Vessem. Heel laat werd het 
deze avond niet want de volgende ochtend 
stond natuurlijk de zeskamp te wachten. 

Zondag 

Onder wederom een stralende zon kwamen 
de deelnemers zondagsmorgens rustig aan 
binnen druppelen. Eerst een paar bakken 
koffie drinken om fit aan de hindernissen 
te verschijnen. En dan rond 11 uur was het 
zover. Er kon begonnen worden aan de 
zeskamp. De zeskamp bleek  een gran-
dioos succes. Zo’n 200 man bestaande uit 
20  groepen deden mee met de zeskamp. 
Vooral op het begin van de middag waren 
de buikschuifbaan en spellen met water de 
echte publiekstrekker. 

Naarmate de dag vorderde begon het harder 
te waaien en leek een pittige bui op komst. 
Nadat een luchtkussen omgewaaid was 
werd er toch maar eens op www.buienrader.
nl gekeken. 
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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

AUTOBEDRIJF

Fr. Schoenmakers
RADIATEURENSERVICE
reparatie alle merken auto’s
in- en verkoop gebruikte en nieuwe auto’s

Putterstraat 4 - 5512 BM Vessem
Tel. 591623

harrie soetens
KWALITEIT IN STUCWERK

KUILENHURK 27B 5512 CA  VESSEM
TELEFOON 0497-591834
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En zoals het er naar uit zag kwam een grote 
rode vlek de kant van Vessem op. 

Rond 3 uur werd er besloten om de zeskamp 
af te lassen en verder te gaan met de feest-
middag / avond. Iedereen had alle spellen 
al een keer gehad had en niemand kon het 
dan ook echt betreuren dat de zeskamp was 
afgelast.  Achteraf was het niet nodig gewe-
est om het af te lassen, want het duurde nog 
een paar uur voordat de bui viel. 

Van nood werd een deugd gemaakt en dus 
werd er onder een lekker zonnetje een lek-
ker pilsje gedronken.  Toen de pilsjes gingen 
tellen en de bui dan toch echt uit de hemel 
kwam vallen, kwam de verrassend goede 
zanger Jordy de Boer het publiek vermaken. 

Deze Jan Smit look a like kreeg het publiek 
goed los. Het publiek zong en deinsde mee 
op de klanken van Jordy. De kinderen (onder 
wie kees henst) mochten zich zelfs in het 
achtergrondkoor mengen. Onder luid ap-
plaus werd er afscheid genomen van Jordy 
de Boer. 

De sfeer zat er na het optreden vort goed in 
en van de tafels en stoelen werd er gebruikt 
gemaakt om op te dansen. Iedereen dacht 
dat Jordy de enige artiest was deze avond 
maar dit was niet het geval. 

De commissie had nog een verassingsact uit 
de hoge hoed getoverd. “De Soetinis” had-
den namelijk ook een zanger meegenomen. 
Na kort aandringen besloot niemand minder 
dan Frans Soetens nog een paar num-
mertjes te gaan zingen. Al hoe wel het 
steeds donkerder werd in de tent en de tekst 
steeds moeilijker te leze was bracht Frans 
het er toch verrassend goed vanaf!
Rond 12 uur moest het dan toch echt 
afgelopen zijn met het feest. De vergun-
ning liep op zijn eind en na een rondje van 
de club was het dan toch gedaan. Na Arie 
nog eens toegezongen te hebben en hem in 
het midden van de kring te zetten onder de 
klanken van you’ll never walk alone werd het 
weekend op een waardige manier afgeslo-
ten.

Ikzelf denk dat het, ondanks dat er geen 
winst gehaald is, een zeer geslaagd en 
gezellig weekend was. Natuurlijk kunnen er 
altijd zaken beter en hadden er andere bes-
lissingen genomen kunnen worden maar al 
met al zijn de verhalen toch vooral positief. 
Via deze weg wil ik dan ook alle vrijwilligers 
bedanken die er voor gezorgd hebben dat 
het weekend zo’n geslaagd feest geworden 
is. 

Ik zou zeggen, tot over 25 jaar!

Peña
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V E E V E R V O E R  e n
V E E H A N D E L

F. BECX
Mr. de la Courtstraat 17
Vessem - Telefoon 591446

Sparrendijk 6a - O.W. Middelbeers
Tel.: 013-5141347
Fax: 013-5142995

BOUWBEDRIJF
LOUWERS B.V.
OOSTELBEERS
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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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Koninklijk 
interview

Vrijdag 4 juni 2010 is voor Arie Schriders 
misschien wel de mooiste dag van zijn 
leven. Op deze dag, de eerste dag van het 
75-jarige feestweekend van V.V. Vessem 
krijgt Arie een koninklijke onderscheiding uit 
handen van de baas van het gemeentehuis 
in Eersel, burgemeester Anja Thijs. Na alle 
publiciteit in diverse media gaat clubblad ’t 
Loeierke eind augustus 2010 op visite om 
na te praten met de secretaris van onze vo-
etbalvereniging. Een avond nagenieten met 
een trotse, koninklijke Arie…

Bij binnenkomst aan de Kerkberg kijken we 
allebei haastig om ons heen. Waar zou de 
onderscheiding toch staan? In de vitrinekast, 
op de schouw, op het tv kastje? Nee, het 
koninklijk presentje is niet te vinden. Hoe 
goed we ook zoeken. Wel vinden we het 
clubblad op de salontafel, vergezeld van het 
jubileumboek van V.V. Vessem. 

Ja beste lezers, bij Arie is nog steeds alles 
hetzelfde...: “Ik loop er niet mee te koop, 
en ik mag de onderscheiding enkel bij 
bijzondere gelegenheden dragen.” Hij gaat 
op ons verzoek op zoek naar het bijzon-
dere aandenken aan het jubileumweekend 
en toont ons vervolgens de reglementen, 
kledingvoorschriften en het bijbehorende 
oorkonde. Vol trots vertelt Arie daarna het 
verhaal hoe het allemaal achter zijn rug om 
is geregeld:

Het begon allemaal een half jaartje geleden. 
Voorzitter Hans van der Linden sprak tijdens 
carnaval met de burgemeester. Zo ging het 
balletje rollen. 

Burgemeester Anja Thijs was enthousiast en 
wilde zich wel inzetten om enkele maan-
den later een collega van gemeente Eersel 
koninklijk te kunnen onderscheiden. 
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Voor Arie komt het allemaal als een com-
plete verrassing. Op het moment dat hij 
die bewuste vrijdag de burgemeester met 
ambtsketting ziet binnenlopen, krijgt Arie 
het meteen al iets warmer. Wanneer een 
groep met familieleden dan ook nog de tent 
betreden weet Arie dat er wat bijzonders 
staat te gebeuren. Enkel speeches en mi-
nuten later is het dan een feit. Arie krijgt een 
koninklijk aandenken na jarenlang inzet op 
allerlei vlakken bij de Voetbalvereniging. Dan 
vertelt Arie over het bijzondere moment ná de 
onderscheiding, het oorverdovende applaus 
van de goed gevulde feesttent met allemaal 
bekenden vanuit de gehele omgeving, maar 
vooral uit Vessem. “Wat had ik kippenvel! 

Staande ovatie vanuit het publiek in de zaal

Ik doe al het werk toch vooral voor deze 
mensen, en daarom is Koninklijk onder-
scheiden worden op dit feestweekend zo 
bijzonder. Het was het juiste moment op de 
juiste plaats.”

Arie is zichtbaar trots en nog steeds ent-
housiast over de vele reacties. De publiciteit 
heeft daar zeker aan bijgedragen, zoals 
onder andere de artikelen in het Eindhovens 
Dagblad, de Kempenaer en het inwonerinter-
view inclusief de full color foto op de voork-
ant van de Uitstraling. “Ik kreeg hierdoor 
ontzettend veel reacties, terwijl ik eigenlijk 
liever niet zo op de voorgrond wil staan.” 

Geert memoreert het moment op zondaga-
vond in de tent, waarbij Arie werd toegezon-
gen door alle feestvierenden Vessemnaren. 
Hierbij stond hij in het midden en ging menig 
Vessemnaar voor meneer Schriders op de 
knieën. “Schitterend, die spontane actie van 
zondag!”
 
Naast de koninklijke onderscheiding krijgt 
Arie op het weekend ook de gouden speld 
van de KNVB. 
Hiermee bereikt Arie op vijftigjarige leeftijd 
een palmares waarop veel Vessemnaren 
jaloers op kunnen zijn. De prijzenkast is nu al 
gevuld met een bronzen speld van de KNVB 
(60 jarig jubileum), de titel Vessemnaar van 
het jaar en Arie was enkele jaren terug nog 
bruidegom op de boerenbruiloft. 

En dan nu lid in de Orde van Oranje Nas-
sau. ’t Loeierke zoekt naar Schriders’ nieuwe 
ambitie: een hogere koninklijke ondersc-
heiding? Of misschien Prins Carnaval? “Nee, 
nee, nee, nee. Das niks voor mij.” Antwoord 
Arie luid en duidelijk. “Eigenlijk zou ik op mijn 
hoogtepunt moeten stoppen”, zegt Arie met 
een glimlach. “Maar ja, wat moet ik dan met 
al met tijd? Misschien in de toekomst eens 
wat minder taken uitvoeren…” Stijn gelooft 
niet dat dit snel gaat gebeuren en vraagt Arie 
naar zijn uitdagingen bij de voetbalclub. 
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Uitdaging is er nog genoeg, maar 
misschien zouden taken van wedstrijd-
secretaris en secretaris uit elkaar getrokken 
kunnen worden. Nu verzorgt Arie het allebei, 
en dat zorgt voor een behoorlijke belasting in 
de week. Toch geniet van de contacten met 
andere verenigingen, en krijgt hij nog steeds 
positieve reacties. “Dat is misschien nog wel 
het leukst van de onderscheiding.” 

“Tja, over uitdaging gesproken, misschien is 
een baantje bij de KNVB nog wel iets voor 
mij”, grapt Arie. ‘T Loeierke twijfelt niet en wil 
Arie best via het clubblad helpen aan een 
nieuwe baan. Dus KNVB, neem gerust eens 
contact op! Maar of de burgemeester daar 
ook blij van wordt…?

Het Loeierke gelooft er echter niet in. Over 
zo’n dikke tien jaar bedankt Arie bij de 
gemeente Eersel en maakt hij nog wat meer 
tijd vrij voor z’n clubje. Of moeten we clubjes 
zeggen? Arie vertelt met een glimlach op 
zijn gezicht over het mooie ‘uitzicht’ in Kiev 
bij het bekijken van een wedstrijd van zijn 
Ajax. En dan hebben we het niet over mooie 
gebouwen… 

Kortom, een tevreden, trotse en trouwe 
vrijwilliger van onze voetbalclub. Arie is niks 
veranderd en zal ook niet veranderen. Arie is 
en blijft Arie.

Rest ons om Arie en familie te feliciteren met 
dit mooie aandenken aan jarenlang vrijwil-
ligerswerk met hart en ziel voor V.V. Vessem! 

Namens clubblad ’t Loeierke,

Geert en Stijn.
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Jubilarissen
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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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Het WK ligt alweer mijlenver achter ons. 
Nederland heeft goed gepresteerd in Zuid-
Afrika, wat uiteindelijk heeft geleid tot een 
heuse rondvaart door de Amsterdamse 
grachten. 

Ook succesvol was de opzet van de wk 
poule van VV Vessem, die door Ruud van 
Aaken zo is opgezet dat iedereen op onze 
eigen clubsite zijn of haar voorspellingen kon 
invullen.

Vooral tijdens de laatste competitiewedstrijd 
van vorig seizoen hebben zich (onder lichte 
dwang) veel deelnemers aangemeld.

Dat vrouwen zich niet met voetbal moeten 
bemoeien blijkt ook weer uit de eindstand 
van deze poule. Alle vrouwen vonden 
zichzelf terug in de onderste regionen. 
Kampioen van het voorspellen van de 
groepswedstrijden is Hans van Diessen met 
105 punten. Zijn tactiek om nergens meer 
dan 2 doelpunten te voorspellen bleek dus 
zo slecht nog niet. 

De glazen bol van Jelle Liebregts 
heeft hem niet in de steek gelaten 
bij het voorspellen van de finale 
rondes, want met 261 punten be-
haalde hij in die ronde de hoogste 
score. Zijn totaalscore kwam 
daarmee op 345 punten.  

Hiermee streefde hij Gianni Sand-
ers voorbij, die met 334 punten 
de derde plaats behaalde in de 
eindrangschikking. De traditie is 

dat de winnaar altijd uit de hoek van ’t Loe-
ierke komt en dit was ook nu weer het geval. 

Met 346 punten behaalde Ted Blox eeuwige 
roem en mag zich 4 jaar lang de winnaar 
van de WK poule noemen.

Op zaterdag 24 juli heeft de organisatie de 
geldprijzen bij de winnaars thuis uitgereikt, 
geen rondvaart over de grachten dus, maar 
niet minder eervol. Gianni Sanders moest 
hiervoor om half 5 ’s middags uit zijn slaap 
worden gehaald maar kon daarna weer ver-
der gaan dromen over waar hij zijn prijzen-
geld aan gaat besteden. Winnaar Ted Blox 
heeft voor de organisatie nog een avond met 
een hapje en een drankje verzorgd in zijn 
achtertuin, waarvoor dank! 

Hou www.vvvessem.nl in de gaten voor de 
EK poule van 2012!

Ruud, Rob en Geert

Uitslag WK-poule
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Winnaar Ted Blox stond tot ieders frustratie weken-
lang met deze foto op de website www.vvvessem.nl

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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Op vrijdag 4 juni jl werden als 
afsluiting van het officiële deel van 
deze avond, nadat Arie koninklijk 
was onderscheiden, de nieuwe 
tenues gepresenteerd. 

Er werd enthousiast gereageerd 
door leden maar ook door gasten 
van andere verenigingen die aan-
wezig waren. 

Met de welwillende medewerking 
van onze sponsors en in nauwe 
samenwerking met Willem van de 
Vleuten van Fairsports Oirschot is 
het gelukt om er voor te zorgen dat 
de teams van VV Vessem keurig 
gekleed hun wedstrijden kunnen 
spelen. 

Alle teams zijn voorzien van het-
zelfde type en kleur shirt met da-
arop het door de sponsor gewenste 
opschrift. Voor de senioren zijn daar 
ook nog broek en sokken aan toege-
voegd voorzien van ons schitterende 
clublogo. 

Het 1e team is helemaal compleet 
en is ook voorzien van nieuwe train-
ingspakken. 

Staalmarkt heeft daarnaast ook nog 
alle leiders en trainers voorzien van 
een nieuw poloshirt met clublogo.
Kortom wij staan er netjes op en dus 
alle reden om onderstaande spon-
sors ook via deze weg te bedanken 
voor hun ‘financiële” medewerk-
ing, wij vertrouwen erop hier jaren 
plezier van te hebben.

Aan alle spelers ook de oproep om 
zorgvuldig met de tenues om te 
gaan en laat zien dat je trots bent 
om voor VV Vessem en je sponsor 
te spelen.

Shirtsponsors 
bedankt!



‘ t  Loeierke

29

V.V. Vessem bedankt haar sponsors voor de nieuwe tenues:

1 Becx Verhuur B.V.
2 Automobielbedrijf P. van de d Ven
3 Imex Metaal B.V.
4 Cafe Petit-Restaurant De Brouwketel
5 Minigravers Verkooyen
 
A1 Herberg Brouwerij De Gouden Leeuw
B1 ATOP Afbouw B.V.
B2 Fairsports
C1 Rabobank De Kempen-West
C2 Multiline Antwoordservice
D1 SNS Regio Bank   Poloshirts leiders en trainers
E1 Campers Henk van Herk
E2 Woonservice Frans Soetens 
E3 C1000 Liebregts
F1 v Hoof installatiebedrijf
F2 De Boer Oplossingen
Mini’s Restaurant Smaeckvol

Welkom bij Driessen Toyota BladelWelkom bij Driessen Toyota Bladel

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



‘ t  Loeierke

30

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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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

Levensmiddelen
Drogisterij
Postagentschap
Slijterij

JAN HENST & ZN.
De zaak met de meeste service

en het eigen super merk en
vers verpakt vlees

Met gratis zegels                     en voor leuke kado’s
Vessem - Wilhelminalaan 5 - Tel. 0497-591304

SUPER DE BOER
ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE
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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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Van Riet
Metaalbewerking

A. van Riet

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



‘ t  Loeierke

39

Op 1 augustus hebben wij (Harry en Truus van den Broek) het café aan de 
Wilhelminalaan 1 overgenomen. Tot die tijd stond het bekend als “Je weet 
wel… de Kuiper” . 

Tegenwoordig draagt het café de naam D’n Knevel. Een naam die verwi-
jst naar de weelderige haardos die Harry zijn bovenlip siert. We draaien 
ondertussen al de nodige weekendjes/ feesten mee en hebben aardig onze 
draai gevonden. We hebben het prima naar ons zin tussen het “stug vol-
luk”. We proberen het voor iedereen gezellig te maken en iedereen is dan 
ook welkom. En we denken dat er ondertussen de nodige geesten wel 
uitgerookt zijn….

De link met het voetbal is, denk ik, voor iedereen die Harry kent geheel 
duidelijk. “Zijn” kluppie speelt in het rood/wit in de lichtstad Eindhoven, een 
club waar hij zelf jaren in het 3e heeft gespeeld (héél vroeger dan toch). 
Hij houdt de hele competitie van Europa bij, net als de competitie van de 
amateurs in Noord Brabant. Verder overspoelt hij je met informatie zodra je 
het woord voetbal uit durft te spreken. 

Door zijn liefde voor het spelletje kan hij natuurlijk niet om de plaatselijke 
trots heen en sponsort hij heel graag Voetbal Vereniging Vessem. Het enige 
wat hij betreurt, is dat hij zo weinig tijd heeft om wat vaker te gaan kijken. 
Want zodra hij zijn neus op het veld laat zien, is er wel weer iemand die 
hem vertelt dat het terras of café is volgestroomd en zijn hulp thuis nodig is. 
Wellicht van de winter??

Tot ziens in Café D’n Knevel!!

SPONSOR ��
���
�����CAFÉ D’N KNEVEL
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Profieltje 

van:

Naam:   
Geboren op: 
Geboorteplaats: 
Naam vader (voluit):  
Naam moeder (voluit): 
Broers en/of zussen: 

Wie zijn je beste vrienden? 
In welk team speel je? 
Op welke positie? 
Wie zijn je leiders/trainers?        
Hoe vaak ben je al kampioen geweest?
 
Favoriete voetbalclub? 
Favoriete voetballer? 
Irritantste voetballer?
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? 

Wat is je favoriete dier? 
Eet het liefste: 
Eet niet graag: 

Thomas Maas
3 April 2000
Vessem
Frans
Hannie
Ja, Michelle

Huubke Rutger en Luuk
E1
Middenveld
Arie Cees Jeroen Leo en Pappa
1 keer

PSV
Ronaldo
Suarez
Bram Dekkers
St Lambertus
7
Gym
Lompe tegenstanders
Messi
Omdat hij denk ik leuker is dan 
Ronaldo
Hond
Frietjes
Spruitjes

Thomas Maas
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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 jou favoriete computer-
spelletje?
Hoop je dat Ajax de groepsfase van 
de Champions League overleeft?
Zou je graag dichter bij school 
wonen?   
Als je moet kiezen:
Kermis of carnaval?
Winnen van de penaltybokaal of 
kampioen met E1?
Jullie Pap of jullie mam? 
Vogelenzang of Mezenhof?
VI-junior of ’t Loeierke?
Wat vind je van ’t loeierke en wat zou 
er beter kunnen?

Meer trainingen en meer douches

Rock muziek
Tennis, drummen
www.youtube.nl
studio sport

Soaps
Spanje, stadions kijken

Ongeveer 7 uur 
Kwart voor negen
niks
profvoetballer worden
profvoetballer
Toen de accu van de auto van de 
Mamma van Huubke leeg was en 
jongens zeiden dat wordt lopen, 
daarna reden wij ze voorbij en deden 
het raampje open en zeiden we 
joehoeee
Fifa 11

Ja

Nee, wil hier blijven wonen.

Kermis natuurlijk
Alle twee maar winnen met E1 is 
belangrijker
Allebei
Vogelenzang
Allebei
Leuk, een voetbalposter van een 
team.

Winnaars Penaltybokaal 2009-2010 Thomas Maas en Willem van der Linden
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elftal wed. pnt. gem. voor tegen saldo

  E2   3  9 3,00 27   2 +25

  B1   3  9 3,00 22   1 +21

  F2   3  9 3,00 20   1 +19

  F1   3  9 3,00 14   4 +10

  A1   3  6 2,00 11   5 + 6

  E3   3  6 2,00 17 12 + 5

  E1   3  6 2,00  7 12 - 5

  C1   2  3 1,50  8  6 + 2

  B2   2  3 1,50  6  8 - 2

  C2   3  1 1,00  6 13 - 7 

  D1   3  0 0,00  5 45 -40

‘De SUPERCUP’
Jeugd - Clubcompetitie 2010-2011

Stand bijgewerkt tot: 25 september 2010
Winnaar vorig seizoen: F1

STAND OM 
DE SUPERCUP 

SEIZOEN
2010-2011

SPONSOR:
J. Henst & Zn.
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Rebus

N = B + E  A = E  , 

P = D I = R  - D 

 - P H = G  W = S 

  K = T  - LD

B = NST  - KEL N = L 

 - WT   - P  : - UR 

 N = T  - K – S 

 - P  !!

R
E
B
U
S
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Periode 1: 
                   W P    V   T
Vessem 3*   6-16  25- 2
Vessem 5    6-15  26-14
Vessem 1    6-10  10- 9
Vessem 2    6- 7    8-11
Vessem 4    6- 3    8-26

Periode 3: 
                   W P    V   T
Vessem 2*   5-13  13- 7
Vessem 1    5-12   15-7
Vessem 3    5-10  18-6
Vessem 4    5- 8   12-13
Vessem 5    5- 6    9-12

Interne periodes
Periode 2: 
                   W P    V   T
Vessem 3    5-13  18- 1
Vessem 1*   5-12  18- 7
Vessem 5    5-11  14- 6
Vessem 2    5- 1    5-11
Vessem 4    5- 1    4-18

Periode 4: 
                   W P    V   T
Vessem 3    6-18  28- 2
Vessem 5*   6-13  21- 7
Vessem 4    6-10  20-13
Vessem 2    6- 7   13-17
Vessem 1    6- 2    2-12

De algehele periodetitel was voor Vessem 
3. Zij behaalden de meeste punten, werden 
kampioen en dus ook de algehele win-
naar der periodetitels. De wedstrijden van 
Vessem-1 tegen ETS-1 zijn meegenomen 
in de periodestanden. Bij Vessem-3 trok het 
elftal van de Valk-6 zich terug. Voor deze 
opengevallen wedstrijden, is Vessem-3 twee 
keer met 1 punt gehonoreerd.
  
Toelichting diverse teams:
 
Vessem-1: presteerde wisselvallig, verloor 
enkele keren kansloos (4-0 bij LSV, 4-0 bij 
Woenselse Boys, 0-3 tegen DEES), won en-
kele keren glorieus (0-5 bij de Bocht’80, 1-6 
bij Sterksel, 4-0 tegen LSV), maar kon over 
het algemeen geen rol van betekenis spelen 
in de (Eindhovense) competitie.
 

Vessem-2: presteerde ook onder de maat, 
met als dieptepunt de tweede periode. 
Kwamen echter in de derde periode ijzer-
sterk terug, door deze winnend af te sluiten. 
Grootste zeperd was de 5-2 nederlaag bij 
Best Vooruit 7. Grootste overwinning was 
een 5-2 zege tegen Best Vooruit 7. Ook de 
1-2 zege bij HMVV 2 was een prima resul-
taat, na de eerdere 1-4 thuisnederlaag tegen 
dezelfde ploeg.
 
Vessem-3: Na herbstmeister werden ze ook 
kampioen!!! Speelden een regelmatige com-
petitie met af en toe hoge scores (1-10 bij 
DOSL 5, 0-10 bij Sterksel 2, twee keer 7-0 
tegen EFC 9 en in de kampioenswedstrijd 
8-1 tegen wederom Sterksel 2). 
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Lieten slechts 1 keer alle punten liggen (4-1 
nederlaag bij concurrent Riethoven 3) en 
speelden 1 keer ongemotiveerd gelijk (1-1 
tegen Valkenswaard 10, na een 0-5 zege in 
het Valkenswaardse). Al met al een terechte 
kampioen in het jubileumjaar van de VV 
Vessem !!
 
Vessem-4: Vrij kleurloze eerste 
seizoenshelft, met slechts 4 punten 
uit de eerste 11 wedstrijden (waarvan 
slechts 4 thuiswedstrijden dankzij de 
Engerling...),maar in de tweede seizoen-
shelft kwam de opleving, door daarin 18 
punten te pakken. 

Zo werd er zelfs met 5-1 gewonnen van het 
als tweede op de ranglijst staande SDO’39 
4. Verdere hoogtepunten: 3-5 winst bij Hulsel 
4, 4-3 winst tegen De Valk 7, na een 7-0 
nederlaag op het Valkennest en 6-0 winst 
tegen Nuenen 10. Uitslagen om te vergeten: 
8-1 nederlaag bij Bergeijk 7, 6-0 nederlaag 
bij Oirschot Vooruit 11 en de gememoreerde 
7-0 bij De Valk 7).
 
Vessem-5: Na een onnodig 4-2 verlies bij 
Dommelen 8 in de eerste wedstrijd, waar-
door men de 1e periode uiteindelijk liet 
liggen, toch een goede 1e en 4e periode 
gedraaid. Het wintergedeelte was minder, 
met als dieptepunt de 3e periode met slechts 
6 punten uit 5 partijen. 

Hoogtepunten: 4-7 bij BES 4, 0-7 bij Bladella 
12, 0-3 bij Reusel Sport 11, 5-0 tegen kampi-
oen De Raven 5 en 8-0 tegen De Weebosch 
4. Mindere momenten: 4-2 verlies bij Dom-
melen 8, 4-0 verlies bij Hoogeloon 6, 4-0 
verlies bij kampioen De Raven 4, 1-4 verlies 
tegen Reusel Sport 11 en 3-3 bij Marvilde 7.
 

Vessem 3 en haar supporters genieten 
uitzinnig van het kampioenschap en de winst 
van de interne periode.

Alles bij elkaar toch weer behoorlijk wat 
hoogte- en dieptepunten en met de opsom-
ming van diverse uitslagen komen wellicht 
weer enkele herinneringen los.

Komend seizoen begint alles weer op 
nul, met een verschil. Vanaf het komend 
seizoen zal ook de A-jeugd meestrijden om 
de onderlinge periodetitels. Hun nieuwe 
shirtsponsor heeft ze belooft, dat ze kunnen 
komen drinken in geval men een periodetitel 
binnenhaalt..........
 
Peter Schoenmakers
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PRIKBORD

8, 9 en 10 
juli 2011 

Jeugdkamp 
V.V. Vessem

Gezocht:
Voor enkele elftallen zoeken 

we nog personen die de tenues 

willen wassen. Je hoeft dit 

uiteraard niet voor niets te 

doen. 

Voor meer informatie, mail of bel Kees Henst, 

c.henst@live.nl of 

0644634621.

Voetbalvereniging Vessem
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Kantine-
medewerker 
(m/v)
Ben jij 16 jaar of ouder en wil je ons kantineteam op zaterdag en/of zondag komen versterken?

Neem voor meer informatie contact op met de kantinecommissie: 

Kees van der Aa, 0497-591649, of Jan de Laat, 0497-591733.

Ook iets voor op dit prikbord? 
Mail het naar de redactie!
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De Frotlip
van ut joar

De laatste punten voor de Frotlip zijn inmiddels enkele maanden 
geleden uitgedeeld, dus hieronder nog enkele “oudjes” met name uit 
de altijd zeer succesvolle periode rond Pinksteren en dit jaar uiteraard 
ook nog het jubileumweekend. Het niveau is vrij constant zonder een 
echte uitschieter, waardoor ze de punten netjes delen.

5 punten: Wilbert Leermakers.  Het was al langer bekend dat hij op zondag 
altijd scherp is. En dat dan vaker buiten dan binnen het veld. Ook bij de 
6-kamp was hij weer een vorm en dus was het logische gevolg dat enkele 
vrouwen die hevig een dweil uit aan het wringen waren het moesten doen 
met: “Ja, nou willen ze die laatste druppel wel!”

5 punten: Adrie Huybers, wordt na een behoorlijk aantal pilsjes meestal niet 
scherper. Meestal meldt Klaas Vaak zich eerder dan de taxi of de fiets naar 
huis. Met Pinksteren was het niet anders. Heidi Henst besloot de schone 
slaper maar naar huis te brengen. Wat ze en Adrie ook niet meer wist, was 
dat Adrie nog net voordat hij in slaap viel zijn moeder had gebeld. En dus 
Heidi met Adrie en aan gesloten deur op de Buikheide en kon moeders 
Adrie niet vinden op de Lille. Gelukkig woont ie inmiddels op z’n eigen...

5 punten: Bert Sterken, past wat betreft scherpte in het rijtje bij Adrie en 
krijgt dus net zoveel punten. Ook hem werd Pinksteren teveel. Hij kon nog 
wel net zijn vervoersmiddel bereiken. De weg naar huis bleek echter toch 
lastig. Binnen een minuut had hij een onvervalste hattrick achter zijn naam 
staan. Twee maal lag hij links langs zijn fiets en één maal rechts.

5 punten: Daan Somers. Was zelf niet scherp maar de hoek van de muur in 
huisje Somers des te meer. 
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Een dag voordat zijn reisje naar China gepland stond was er nog een gezel-
lig avondje gepland. Door een hevige Stijn van Rijen tijdens het bierpongen 
(spelregels zie youtube) steeg hij al eerder op maar dan wel zonder zachte 
landing. En dus kon Daan na een nachtelijk bezoekje aan de EHBO  met 
hechtingen en een hersenschudding richting het Verre Oosten.

5 punten: E(Rik) de Laat. Vader en zoon grepen dezelfde zondagochtend 
aan om hun eerste punten in de wacht te slepen. Papa moest elftalfoto’s 
proberen te maken, in principe heb je daar maar 1 ding voor nodig. Maar 
de accu bleek nog thuis te liggen. Op ongeveer hetzelfde ogenblik meldde 
zijn zoon zich bij het vierde, terwijl hij zich toch duidelijk afgemeld had. Maar 
als je op vakantie wilt moet je wel weten waar je portemonnee met ID-kaart 
is….

5 punten: Frank Roest. Was even van slag doordat de zeskamp afgelopen 
was. In zijn beleving waren er pas 5 onderdelen geweest. Het laatste on-
derdeel spijkerbroek hangen vond vervolgens dus plaats in tent. Klein detail 
was dat de spijkerbroek om de heupen zat van Marielle Liebregts die op 
tafel stond te dansen. Brusje won het onderdeel…

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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Oh, het de redactie 

van ‘t Loeierke nieuwe 

toekomstplannen 

gemaakt?

Ja, maar ons is weer 
niets gevraagd. Ik ben 
benieuwd waar ze 
mee gaan komen...


