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Sinterklaas is weer het land uit, de 
onvermijdelijk kerstster siert wederom 
onze Jacobus-molen en de eerste 
nietszeggende aanwijzing over de 
nieuwe prins van “de Spekstruiven” is 
reeds verspreidt.  Een teken dat 2011 
er al weer bijna opzit. Jack Hakkens 
bewees op de valreep nog wel even dat 
zijn talenten toch echt beperkt blijven 
tot het tappen van ’n glas bier. Zijn 
poging om geschiedenis te schrijven 
als pyromaan door zijn eigen café in 
de hens te zetten liep daarom met een 
sisser af.  Dré Rooijackers kan opgelucht 
adem halen.  Ondanks de witte zak-
doekjes en ietwat tegenvallende resul-
taten van ons vaandelteam heeft hij de 
kerst toch maar mooi gehaald!  Hopelijk 
wordt 2012 een beter jaar en kan ons 
eerste elftal nog een paar plaatsen 
stijgen op de ranglijst. 

De inhoud van het vorige loeierke 
stemde de meeste lezers tevreden. 
Zo niet Bert, Peter, Harrie en Ronnie 
Sterken!  Deze zijn nog steeds verbolgen 
over het feit dat hun namen ontbraken 
in de lijst met personen die voor 50 
euro een plank hebben aangeschaft 
en daarmee de nieuwbouw steunen 

van	de	korfbalverenging/voetbalclub.		
Slechts Marco kwam in deze lijst voor, 
terwijl ook eerder genoemde broers 
hun deel van 10 euro hebben afgedra-
gen.  Aanhoudende pesterijen gericht 
tegen Marco noodzaakte zijn vrouw 
Caroline om bij ons aan te dringen tot 
een	rectificatie.	Aangezien	wij	ons	niet	
verantwoordelijk voelen voor zaken van 
de sponsorcommissie en ons al hele-
maal niet willen mengen in familievetes 
heeft de redactie besloten hieraan geen 
gevolg te geven. 

Voor wat betreft de inhoud van dit 
loeierke: Mocht ook u zich afvragen, 
wat die voor velen onbekende, tamelijk 
luidruchtige, “Bud Spencer look-a-like” 
op vrijdagavond en zondagmorgen te 
zoeken heeft op ons sportpark?  In dit 
loeierke wordt hij door Geert van Aaken 
nader geïntroduceerd.   Frans van Dies-
sen, culinair geschoold bij de Gouden 
Leeuw, vraagt zich af waar toch die 
goeie, ouderwetse snert gebleven is, die 
voorheen te verkrijgen was in de kan-
tine.		Hopelijk	komt	Frans	na	afloop	van	
de traditionele kerstwandeling alsnog 
ruimschoots aan zijn trekken.
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Verder in dit loeierke een nieuwe rubriek 
waarin twee personen aan de hand van 
een oude elftalfoto aan de tand worden 
gevoeld. In dit loeierke bijten Bertoli, 
u weet wel die goedgeklede, welbe-
spraakte meneer die met zijn jachtgeweer 
de wildstand in evenwicht probeert te 
houden, en de lange Cees Soetens, nog 
immer verliefd op diens zuster, het spits 
af.  Ongetwijfeld komen beide heren met 
enkele leuke anekdotes op de proppen. 

Speciaal voor deze kersteditie stuurde 
Marijn van Zoeren ons een vakantiefoto 
voor de achterkant. In zijn mailtje ver-
meldde hij dat deze gemaakt was in Ciena.  
Razend benieuwd waar dit lag ging ik op 
zoek in de grote bosatlas. Helaas kwam ik 
niet veel verder dan Siena in Toscane. Bij 
het zien van de foto werd echter snel 
duidelijk welk land hij ‘t loeierke had 
binnen gesmokkeld.  

Behalve veel leesplezier wil ik mede 
namens de andere redactieleden u allen 
fijne	kerstdagen,	een	goede	jaarwisseling	
en bovenal een gezond en sportief 2012 
toewensen!   En wie weet tot tweede 
kerstdag in de gezelligste kantine op één 
na van de Kempen!  

Groeten,  

Henri Swaans.

P.s.  Wees voorzichtig met het 
(binnenshuis) afsteken van vuurwerk!
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VAN HET BESTUUR
Het is bijna kerst en de winterstop is dan 
ook al begonnen. In tegenstelling tot 
vorig jaar hebben we het eerste deel van 
het seizoen weinig tot geen afgelastingen 
gehad. We hebben het programma 
keurig op tijd kunnen  afwerken. Jammer 
genoeg hebben we bij de jeugdteams in 
de najaarscompetitie geen kampioenen 
kunnen huldigen. Bij de senioren 
lopen de resultaten ook uiteen. Van 
kampioenskandidaat tot hekkensluiter. 

Traditiegetrouw wordt er op de tweede 
kerstdag weer de kerstwandeling 
georganiseerd, met ook dit jaar 
natuurlijk weer de bijna niet te kraken 
voetbalvragen en de chocomel en 
schrobbelaar	bij	de	rustplaats.	Na	afloop	
zal de strijd om de 1e prijs weer losbarsten 
en zal de jury weer de moeilijke taak 
hebben om de ingeleverde formulieren 
te ontcijferen. Ook zal er weer gegokt en 
geraden  kunnen worden wie dit jaar prins 
Carnaval wordt, de eerste aanwijzingen 
zijn al gegeven in de Vaesheimer Bode.

Met de nieuwbouw schiet het ook al 
aardig op. Zo zijn de wandtegels al bijna 
aangebracht en is een begin gemaakt met 
de houten buitenbekleding. Op zaterdag 
17 december hebben we met een aantal 
mensen de start gemaakt met deze 
bewerking. De opkomst was groot en dan 
kan er op zo’n dag veel gedaan worden. 

Ik wil alle leden en ouders van de 
jeugdleden  vragen om ook hier de 
handen mee uit de mouwen te steken 
zodat we misschien in de kerst vakantie 
nog zo’n dag met voldoende mensen 
kunnen inplannen. Het werkt een stuk 
plezieriger als je met een aantal mensen 
bent.

Rest mij nog om namens het bestuur 
iedereen	fijne	kerstdagen	en	een	sportief	
maar vooral een gezond 2012 toe te 
wensen.

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

Huybers
installatiebedrijf
Vessem - telefoon: 0497-844896
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Al maanden zingt bij de voetbalclub de 
vraag rond wie nou die trainer is die 
op vrijdagavond en zondagochtend zo 
fanatiek techniektraining staat te geven 
aan jonge spelers. Tijd voor de razende 
reporters van ’t Loeierke om deze trainer 
uit te nodigen voor een interview.

Zondag 18 december 2011. Het is 
waterkoud en de wedstrijden van vandaag 
zijn in verband met de vele regenval 
gisteren al afgelast, maar John Geeven 
staat gewoon training te geven. Het 
tekent het fanatisme van de trainer, en 
het fanatisme dat hij verwacht van de 
spelers aan wie hij training geeft.

John	is	afkomstig	uit	Beek	en	Donk	en	
heeft zelf in de eerste klasse gekeept, 
maar is daar op redelijk jonge leeftijd 
mee gestopt, zodat hij zich helemaal 
kon gaan toeleggen op het geven van 
trainingen. Het beter maken van jonge 
spelers is zijn drijfveer. Bij de KNVB heeft 
hij	verschillende	trainer/coach	diploma’s	
gehaald en hij volgt nu nog steeds af en 
toe een cursus om zijn trainerskwaliteiten 
te verbeteren. Inmiddels is naast zijn 
baan als postbode al jaren actief met zijn 
voetbalschool JVSS.

Hij geeft in de regio de Peel en de Kempen 
al jaren training aan spelers tot 17 jaar die 
zichzelf willen verbeteren. Deze training 
geeft hij buiten de trainingen van de club 
om. In Vessem is hij in mei begonnen met 
het geven van trainingen. ‘De spelers 
komen één keer in de week trainen. In 
Vessem is dat op vrijdag tussen 15:30 en 
21:00 en op zondagochtend tussen 9:00 
en 13:00. Woensdagmiddag of –avond 
kan daar eventueel nog bijkomen als 
de belangstelling groeit. Een training 
duur gemiddeld anderhalf uur’. Zijn 
trainingsseizoen	loopt	van	mei	t/m	mei.	In	
de zomer is er een stop van vier weken en 
met kerst één. John zet de trainingen zelf 
op. Hij geeft met name techniektraining, 
maar ook training op fysiek, mentaal 
(zelfbewustzijn,	doorzettingsvermogen)	
en tactisch (vrijlopen, veldbezetting etc.) 
vlak.

Training volgen van John is geen 
vrijblijvendheid zo blijkt: ‘ik wil werken 
met kinderen die zichzelf willen 
verbeteren en gemotiveerd zijn om 
daarvoor elke week te komen trainen. De 
rol van ouders is daar heel belangrijk in, zij 
moeten er echt achter staan en stimuleren 
altijd te komen. Als er een training gemist 
wordt, moet deze ingehaald worden, en 

Interview met trainer 
John Geeven
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niet komen opdagen zonder af te melden 
kan al betekenen dat een speler niet meer 
welkom is. Daar ben ik heel streng in, 
maar in ruil daarvoor geef ik kinderen wel 
veel persoonlijke aandacht. Het mooiste 
is als een kind weet wat hij wil verbeteren 
zodat ik dingen kan aanreiken’. Nu geeft 
hij in totaal training aan zo’n 40 tot 50 
kinderen	afkomstig	uit	onder	anderen	
Vessem, Wintelre, Hapert, Oirschot en 
Middelbeers.

‘Het mooie aan de jeugd uit Vessem is dat 
er veel fanatieke kinderen zijn die zichzelf 
willen verbeteren, en de ouders die 
daarachter staan. Het is ook prettig dat ik 
na	afloop	telkens	door	één	van	de	ouders	
naar Veldhoven wordt gebracht waar ik 
op de bus kan stappen, ik heb namelijk 
geen rijbewijs. Door de club is alles goed 

geregeld, ik mag gebruik maken van het 
veld, van pionnen, ballen en doeltjes. Rini 
van de Loo en Jolien Olislagers zijn mijn 
aanspreekpunten, zij zorgen ervoor dat ik 
de ruimte krijg om de trainingen te geven. 
Wat ook leuk is, is dat we via Emiliano 
Gargiulo in de zomer waarschijnlijk een 
toernooi in Italië gaan spelen waar ook 
spelers van andere voetbalscholen komen. 
In het verleden heb ik met de teams 
waaraan ik training gaf ook deelgenomen 
aan toernooien in België en Duitsland’.

Als we vragen naar zijn ambities is 
hij duidelijk. ‘Ik heb ook in dienst van 
profclubs en bijvoorbeeld de Duitse 
voetbalbond trainingen gegeven, maar 
ik wil zelfstandig trainer blijven en jeugd 
blijven trainen. Het niveau maakt me 
niet zoveel uit’. We vragen of hij het 
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eerste team van een vijfdeklasser zou 
willen trainen, maar daarover is hij eerlijk. 
‘Voor dat niveau ben ik waarschijnlijk 
te fanatiek. Het valt me wel op dat er 
in Vessem geen keeperstraining aan de 
seniorenkeepers gegeven wordt, dat 
zou ik met mijn keepersachtergrond wel 
kunnen doen. Het is ook wel jammer dat 
er onder de jeugd geen keepers zitten die 
training bij mij volgen, het zijn allemaal 
voetballers’.

Er komt in Vessem zeker een tweede 
seizoen waarin hij training gaat geven. 
Dit zal in mei 2012 starten. Kinderen 
kunnen ook tijdens het seizoen instromen 
en zijn altijd welkom voor een gratis 
proeftraining. 

Al met al lijkt John een goede en erg 
fanatieke trainer met bepaalde regels 
waar hij niet vanaf wijkt. Het lijkt ons 
waardevol voor een club als Vessem 
dat spelers die willen, de ruimte krijgen 
om extra te trainen bij een goed 
gekwalificeerde	trainer,	omdat	ons	eerste	
elftal alleen bestaat uit spelers uit de 
eigen jeugd.

Groeten
Pena en Geert

Contactgegevens John Geeven:
e-mail: john.geeven@gmail.com
telefoon: 0492-464737
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VAN HOOF
INSTALLATIEBEDRIJF

Jan Smuldersstraat 12
5512 AZ Vessem

Tel. 0497-591253-591463

- Centrale verwarming
- Sanitair + waterleiding         +

riolering
- Zinkwerk + dakwerk

Steek bij ons uw licht eens op!
Jan Smuldersstraat 14A
5512 AZ Vessem
Tel. 0497-592322
Fax 0497-592342
Auto tel. 06-53133188

PRIVE: AD LIEBREGTS
Eikenbocht 1, Knegsel

LIEBREGTS ELEKTRO
VESSEM

WWW.VVVESSEM.NL
voor uitslagen, standen, foto’s, info en nog veel meer

harrie soetens
KWALITEIT IN STUCWERK

KUILENHURK 27B 5512 CA  VESSEM
TELEFOON 0497-591834
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Jan Smuldersstraat 24 / NL-5512 AZ Vessem 
+ 31 (0)497 591252 / www.goudenleeuwvessem.nl 

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

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

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

’DE BROUWKETEL’
Clublokaal V.V. Vessem

’DE GRAANZOLDER’
Voor feesten en partijen

Jack en Kitty Hakkens
Jan Smuldersstraat 40
5512 AZ Vessem
Tel. 0497-591846
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Eindelijk. Kerstmis 2011. Met kerst zetten 
we alle onenigheden aan de kant en 
vieren we dat we gezellig samen kun-
nen zijn. Ruzies worden bijgelegd en 
jarenlange vetes worden uitgepraat. 
Zelfs oorlogen worden beëindigd met de 
kerstdagen. 

De wereld gaat op dit moment gebukt 
onder	een	aantal	conflicten.	De	oorlog	
in Irak is nog niet voorbij, net zoals die in 
Afghanistan. Noord-Korea en rest van de 
wereld gaat ook niet zo goed, net als Iran 
en	de	rest	van	de	wereld.	Het	conflict	tus-
sen Israel en de Palestijnen heeft inmid-
dels al heel wat kerstmissen overleefd. 

Maar	dit	jaar	is	een	conflict	ontstaan	wat	
alle	andere	conflicten	in	het	niet	doet	val-
len. Het journaal opent er al weken mee. 
Niemand heeft het meer over Palestijnen, 
Noord-Korea of Iran. De hele wereld 
houdt zijn adem in en hoopt dat deze vete 
snel voorbij is, zodat de iedereen weer 
over kan gaan tot de orde van de dag. 
Ook	ik	ben	benieuwd	of	Johan	Cruijff	en	
de andere leden van de Raad van Commis-
sarissen van Ajax er uit gaan komen. 

Ingrediënten: een voormalig topvoetballer 
(niet zo intelligente man met vreemde 
uitspraken die op de een of andere manier 
telkens in de Dikke Van Dale komen), een 
hoogleraar strategie (nerd, heeft nog 

nooit een voetbal van dichtbij gezien) een 
vrouw (hoef ik niks aan toe te voegen), 
een TV-man (wiens vader moorden in 
Amsterdam	oploste	en	wiens	neefje	het	
doet met Katja Schuurman) en iemand die 
vroeger ook kon voetballen maar alleen in 
de Raad van Commissarissen zit omdat ie 
een neger is. 

Wat is er gebeurd? De oud topvoetballer 
had een plan waar iedereen het mee eens 
was. Hij zette een aantal oud voetballers 
op sleutelposities en iedereen was blij. 
Toen hij ook een oud voetballer op de 
post Directeur wilde zetten, vonden de 
anderen dat geen goed idee. De legen-
darische nummer 14 was boos en kwam 
niet meer naar de vergaderingen. Dat von-
den de anderen niet leuk en ze bedachten 
een plannetje om Jopie uit Betondorp 
weg te pesten. Dus ze zetten de 

Th. de Bie
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aartsvijand van El Salvador op de post 
Directeur. Johan vindt dit niet leuk, wat 
een verrassing, maar stapt niet op. Hij 
belt al zijn voetbalvriendjes en zegt dat ze 
allemaal moeten vertrekken bij Ajax als hij 
zijn zin niet krijgt. Nu zijn de poppen echt 
aan het dansen. 

Rechtszaak hier, supporterprotest daar, 
de een zit bij Pauw en Witteman, de 
anderen zitten bij De Wereld Draait Door. 
Beide kampen ronselen supporters en 
prominenten. Het levert veel goede TV op. 
Het	stuk	waarin	Johan	Cruijff	praat	over	
linker en rechter hersenhelften is nu al 
legendarisch. 

Mensen die niks om voetbal geven von-
den het voetbal al een bijzaak, maar nu 
vinden	zelfs	voetballiefhebbers	het	voet-
bal een bijzaak. Dat is niet goed.

Laat kerst nu de perfecte gelegenheid zijn 
om ruzies bij te leggen. Een groot diner 
waarbij iedereen een knieval en water 
bij de wijn doet en we kunnen weer met 
een schone lei beginnen. Wrok uit het 
verleden wordt uitgesproken en men 
kan elkaar weer recht in de ogen kijken. 
Degene die dit niet wil, moet zijn biezen 
pakken. Zo kan er uit een bestuurscrisis 
toch iets goeds komen. 
Wanneer de bestuurders van de goden-
zonen deze wijsheid meenemen en in de 
praktijk brengen, kan 2012 wel weer eens 
een mooi jaar worden voor de club uit de 
hoofdstad.
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Niets is moeilijker dan het kopen van 
nieuwe voetbalschoenen. De tijd dat half 
Vessem met de goedkoopste schoen die 
Frans Soetens aanbiedt rondloopt, is al 
lang voorbij. De tijd dat voetbalschoenen 
gewoon van leer en zwart van kleur waren 
ook. Je moet even zoeken als je toch een 
exemplaar wilt dat voldoet aan deze ken-
merken. Loop een willekeurige sportzaak 
binnen en je treft bij de afdeling voet-
balschoenen meer kleuren dan er in een 
kauwgomballenautomaat zitten. Onder 
invloed van de marketinginspanningen 
van bijvoorbeeld Nike en Adidas met grote 
topspelers is er naast technologische 
vernieuwingen ook steeds meer aandacht 
voor kleurstelling en design. Er zijn steeds 
meer uitvoeringen in synthetisch materi-
aal in plaats van leer. Nou hoeft het van 
mij ook niet persé kangoeroeleer te zijn, 
kalfsleer is ook goed. Met een beetje pech 
laat een verkoper je ook nog nadenken 
over het aantal noppen dat er onder je 
schoen moet zitten. Moet de schoen ges-
chikt zijn voor harde, droge velden of voor 
drassige velden? 

Ik weet het allemaal niet en heb ook geen 
zin om over voetbalschoenen na te den-
ken. Laatst was voor mij tijd aangebroken 
om nieuwe voetbalschoenen te halen. In 
het ideale scenario stap ik 5 minuten na 
binnenkomst de winkel buiten met een 
paar zwarte leren schoenen. Ik probeer 

het de verkoper van Intersport makkelijk 
te maken. Ik wijs 5 paar Adidas schoenen 
aan, die zwart en van leer zijn en waar 
een prijskaartje aan hangt waar ik geen 
tweede hypotheek voor hoef af te sluiten. 
Helaas geen van allen verkrijgbaar in mijn 
maat, terwijl maat 44 toch een gang-
bare maat is lijkt me. De verkoper gooit 
het over een andere boeg en probeert 
me blauwe schoenen aan te smeren. Ik 
probeer hem uit te leggen dat blauw niet 
zo’n geschikte kleur is omdat ze in ons 
buurdorp in die kleuren spelen, en ik op 
geen manier met die kleur geassocieerd 
wil worden. Bovendien heb ik al eerder 
groen/blauwe	rivaliteit	gezien	in	Glasgow.	
Afgaande op die rivaliteit lijkt het me niet 
slim om blauwe schoenen te kopen. 

Op het moment dat de onderhandelingen 
over mijn nieuwe kicksen muurvast zitten, 
stapt de enige echte Piet de Laat de win-
kel binnen. Hij vertelt dat hij zijn carrière 
een nieuwe impuls wil geven, en verwa-
cht dat met nieuwe schoenen te kunnen 
doen. Ook hij lijkt een voetbalschoenen-
koper van de oude stempel. Hij trekt de 
aandacht van de verkoper: ‘Lotto’s moet 
ik hebben, die heb ik altijd en da zèn de 
beste. Ik was net al in Oirschot maar daar 
hadden ze die nie!’ Ook bij Intersport 
hebben ze helaas geen Lotto’s. Ik heb nog 
nooit zo vaak het woord ‘Lotto’ gehoord, 
als in de tien minuten die hierop volgen. 

Wie de schoen past 
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Op een gegeven moment twijfel ik eraan 
of Piet niet beter naar W.P. had kunnen 
gaan, die heeft namelijk nog genoeg van 
de Lotto in de aanbieding en daar bende 
een stuk sneller klaar. Uiteindelijk stappen 
we samen de winkel uit met een ander 
merk schoenen dan we vooraf bedacht 
hadden, maar ze zijn in ieder geval zwart. 
De verkoper adviseert nog wel om de 
schoenendoos te verwijderen van de 
schoen, alvorens het veld op te gaan. 
Hiermee haal je het beste uit de voet-
balschoen, naar het schijnt.

Het één na moeilijkste wat er is, is het 
voor het eerst dragen van nieuw gekochte 
voetbalschoenen. Dat blijft toch een span-
nend moment. Je haalt ze voor het eerst 
uit je tas, in een bomvolle kleedkamer. Je 
hoopt dat het niet teveel opvalt, zodat 
niet alle aandacht erop valt. Mocht je 
dit willen voorkomen, kun je eventueel 
je schoenen van tevoren thuis wat vuil 
maken, met zand uit de bloempot. Ook 
dit is een reden om zwarte, en geen fel-
gekleurde lichtgevende schoenen aan te 
schaffen.	

Je bent meteen weer een illusie armer 
na het eerste balcontact met je nieuwe 
schoenen. Het probleem van de onkunde 
op voetbalgebied lijkt er niet meer 
opgelost, en een carrière bij een grotere 
club dan VV Vessem lijkt nog verder weg 
dan hij al was. Misschien toch maar die 
Lotto-loten halen bij W.P. om toch nog 
miljonair te worden. 

Zolang je maar niet naast je schoenen gaat 
lopen, dat voetbalt wat lastig!

Toedels 
Geert
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Voor al uw:
BROOD
EN
BANKET

Bakkerij
HENST
Wilhelminalaan 7
Vessem - Tel. 0497-591272

De Echte Warme Bakker!

Bij inlevering van 
� 300,- aan kassabonnen

een taartje
(8-pers.) gratis!

V Minigravers en Verhuur

VERKOOYEN Vessem
DE HOEFSE WEG 4 - TEL.: 0497-594242 - 591413

* Grondwerk
* Levering alle aanverwante materialen
* Verhuur minigravers, minishovels, motorkruiwagens

en trillers
* Onderdelen en rijwerken nieuw en gebruikt
* Nieuw en gebruikte handel

www.verkooyenvessem.nl

Dealer minigravers
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Van Riet
Metaalbewerking

A. van Riet

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

Welkom bij Driessen Toyota BladelWelkom bij Driessen Toyota Bladel

Driessen Toyota, Industrieweg 6a Bladel. Tel: 0497 - 38 52 52, www.driessen-toyota.nl
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Terugblik VVTL 
18 november was de grote dag. Dit jaar 
stond niet 5 december of tweede kerstdag 
rood omcirkelt in de mijn Outlook agenda, 
maar 18 november.  “18 november om 
half9 bij van hoof. Geef je ook door aan 
Gijs?” Dat smsje kreeg ik van Daan Som-
ers, de grote initiator van dit fraai Vrien-
den van het Loeierke feest. Via enkele 
vlijmscherpe steken onder water bleek dat 
er nog menig schrijver van stukjes na mijn 
inzending de relatie tussen Wentersel en 
Vessem nog steeds als zeer vertroebeld 
ervaren.  Dat er twee Klepbroeken uit-
genodigd waren bleek achteraf helemaal 
een garantie voor succes, dit aangezien 
wij dankzij onze schrijverskunsten tot de 
elite van de vrienden gingen behoren en 
aanwezig	mochten	zijn.	Een	barre	fiet-
stocht bij -5 langs de Vessemse Vennen 
was de grote voorpret voor het feest. Bij 
binnenkomst in de feestzaal waren onze 
bevroren tenen binnen mum van tijd weer 
ontdooit bij het weerzien van onze oude 
kameraden van het Loeierke. 

Helaas was de grote onbekende schri-
jver van de haatzaaiende stukken tov de 
Wenterselse medemens niet aanwezig, 
zodat er op een andere manier duidelijk 
gemaakt moest worden dat er met 
Wentersel niet valt te fucken! Dus tijdens 
de quiz maar op zoek naar erkenning. 
Gelukkig had half Wintelre het geluk in het 
team te zitten bij een intelligente      

Vessemnaar, zodat team PPG (groen 
dacht ik) na ruim 3 uur quizen aan het 
langste eind trok. Met antwoorden als 
Confederatica Helvetica, Rasputin, Julio 
Baltazar, Albanie, Tomek Iwan en Richy 
Valens wist het team van ondergetekende 
en Pieter Huijbers de fraai opgezette quiz 
(sunt van de volume van het geluid) naar 
zich toe te slepen en de groen witte pri-
jzenpot in de wacht te slepen. 

De gezellig borrel die volgde was goed 
voor het ophalen van oude (PPG) herin-
neringen, een afspraak voor een vriend-
schappelijke match tussen Vessem4 
en DEES4 in de zomerstop,  de tijd die 
vergeten werd en een dikke valpartij op 
het	fietspad	bij	de	Lille.	

Ook ben ik er achter gekomen dat mijn 
zoontje van 16 maanden totaal geen 
respect heeft voor de kater van papa, 
aangezien ik heel de zaterdag een dikke 
kater heb gehad van die grote potten 
Dommelsch. Volgende keer gewoon een 
kratje Hoegaarden aan laten rukken, of 
is editie 1, tevens nummer laatst van dit 
mooie initiatie. Tot de volgende ronde, 
en…. organisatie bedankt!

Gr. The Big Bopper
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Waalwijk Oirschot
Havenweg 23 Industrieweg 28
(0416) 56 86 86 (0499) 57 57 75

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

De redactie bedankt Frank van Hoof voor het beschikbaar stellen 
van zijn cafe en Jeroen Verberne voor het leveren van een groot 
deel van de quiz. Daarnaast bedanken we de voetbalclub voor het 
VV Vessem-fanpakket dat we aan de winnaars van de quiz hebben 
mogen uitreiken.

Bedankt!
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De Slipper
van ut joar

Na	de	eerste	puntenverdeling	in	het	volgende	loeierke,	waarbij	Bart	de	Koning/Prins	er	
met de eerste volle 10 punten vandoor ging heeft hij al meteen 2 belagers in de strijd om 
de kopposistie. Rein van Rooij scoort voor de tweede keer punten en kan voor een hat-
trick gaan door eind 2011 of begin 2012 vooral zo door te gaan. Arno Somers komt met 
stip binnen in de top. Waarom? Lees hieronder:

10 punten Arno Somers
Had reeds eerder op zijn werk een vermaning gekregen omdat hij tegen de band van 
zijn vrachtwagen stond te pissen. Hij had toen voor zichzelf besloten: dit nooit meer. 
Maar wat dan als je tijdens het lossen eigenlijk al op knappen staat? Wat doe je dan als 
de vrachtwegen leeg is, maar de blaas nog vol en er geen WC in de buurt is? Toch maar 
tegen de band? Nee, dat was geen optie, want de vrachtwagen stond recht voor het 
kantoor. Dan is de keuze snel gemaakt: Ik pis gewoon in m’n broek! Dat is veel netter 
dan tegen de vrachtwagen. Dan maar de cabine in, maar niet vergeten om eerst mijn 
klompen uit te doen, anders loopt het er misschien wel in en dat zo smerig zijn....
Lekker alles laten lopen en vervolgens stiekem richting de WC om het droog te maken. 
Jammer van die collega die hij tegenkwam, waardoor heel het bedrijf het weet..... en nu 
ook de voetbalvereniging.

8 punten Rein van Rooij
Heeft zich de opbouwende kritiek van vorig keer (“kan ondanks zijn postuur blijkbaar 
niet zo goed tegen drank”) niet aangetrokken. Of juist wel want deze keer is hij niet in 
de taxi terug naar huis in slaap gevallen, maar al in de auto op de heenweg naar Reusel 
toe. Toen zijn maten na een heerlijk avondje stappen weer in de auto stapte werd Rein 
wakker: “Waar zullen naartoe gaan?”. Naar huis Rein. 

4 punten Bram Dekkers
Valt behoorliijk op in de gele banaan waarin hij rondrijdt. Wat echter minder opvalt zijn 
de parasols die bij de brouwketel op het terras staan. Bij het wegrijden richting een 
uitwedstrijd liep hij daardoor behoorlijk schade op. 
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4 punten Sander van Asten
Krijgt evenveel punten voor zijn stuurkunsten als zijn teamgenoot. Ook hij probeerde 
weg te rijden. Ook gewoon thuis blijjkt dit vrij lastig te zijn, hij schoot achteruit rijdend 
van de koppeling en kuste of beter gezegd ramde de auto van zijn buurvrouw Nicole 
van Riet: 900 euro schade. Welkom in de buurt! De Butersknal.

Op 2e kerstdag (maandag 26 december) is er weer 
de jaarlijkse kerstwandeling van V.V. Vessem
Iedereen is van harte welkom om de tocht te lopen 
en een prijs proberen te winnen met de kerstpuzzel.
Onderweg kan je opwarmen met een warme kop 
chocomel of een Schrobbelèr.

Na de tocht staat er voor iedereen een warme kom 
snert klaar in onze kantine van sportpark “De 
Lille”!

Er kan tussen 13.00 en 14.30 
uur gestart worden vanuit onze 
kantine en de tocht is circa 
5 kilometer lang.
Dus kom, lid of geen lid, 2e 
kerstdag naar onze kantine en 
doe mee!

Activiteitencommissie 
V.V.Vessem
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Nu de winterse stop in de voetbalcom-
petities is aangebroken, worden op de 
velden van sportpark ´de Lille´ de condi-
ties toch nog op peil gehouden. Voor 
verschillende kenners hét moment van de 
waarheid. Waar zitten de fanatiekelingen 
en wie zit er liever thuis op de bank of 
in de kantine op een antieke barkruk uit 
de jaren vijftig. Terwijl de wind als maar 
kouder en schraler wordt is er uiteraard 
genoeg tijd om na te denken. Aangezien 
het denken een koud kunstje is kan er vol 
op nagedacht en geanalyseerd worden 
over trainingen, wedstrijden, blessures en 
individuen. Maar zodra de uitspraak “koud 
bier maakt warm bloed” naar boven komt 
drijven verdwijnt dit nadenken als smelt-
ende sneeuw voor de zon. 

Elke seizoen heeft zo haar kenmerken. 
Aanbeland op tweeëntwintig december, 
half zeven, worden de eerste rituelen 
al uitgevoerd. De eerste stoofpeertjes 
worden uit het blik getrokken en de zuurk-
ool vliegt door de supermarkt. Een mooie 
periode, van mooie bosrijke wandelin-
gen en veel gezelligheid. Met of zonder 
mensen die in de bonen zijn en erwten 
plukken, hun spullen pakken en vertrek-
ken naar een warm land. Anderen nemen 
de winter met een korreltje zout, pakken 
zich goed in en gaan rustig verder waar ze 
mee bezig waren. 

De meeste mensen uit Vessem willen niet 
op iedere slak zout leggen, maar toch 
weet ik zeker dat er meerdere personen 
zijn die de kantine van Vessem als een 
ei zonder zout zien. De nieuwbouw ziet 
er prima uit, de tap is altijd aangesloten, 
er is genoeg zitplaats en ze zijn er altijd 
gastvrij en gedienstig. De catering hebben 
hun zaakjes op orde, toch mis ik een ding. 
Waar is die ouderwetse, oude, goede 
snert gebleven. Een delicatesse die altijd 
kan. Al is het nu ’s morgens, ’s middags, of 
’s avonds, het kan altijd en het doet iedere 
hardwerkende voetballer goed. Ook voor 
de aanwezige toeschouwers die maar 
huppelen met hun ijskoude voeten. Het is 
zeker dat de voetbalvereniging zich niet 
op glad ijs begeeft als deze lekkernij wordt 
verkocht. Naar alle waarschijnlijkheid gaat 
deze niet te stoppen sneeuwbal rollen en 
kunnen er ook bij worstfabrikanten volle 
vrachtwagens besteld worden. 

Indien dit niet ondernomen wordt zou 
het zo kunnen zijn dat men de wind zaait 
en de storm zal oogsten. Het Zweedse 
‘ärtsoppa och Pannkakor’ is een traditio-
nele lekkernij op de donderdagavond. 
Wat een toeval dat er op dat moment ook 
getraind wordt, de kantine inclusief cater-
ing open is en er behoefte is aan een lek-
kere oer-Hollandse warme kop soep. Een 
combinatie van knolselderij, spliterwten 
en	prei	geeft	het	een	straffe	en	degelijke	

Ärtsoppa och Pannkakor’
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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

smaak. Geserveerd met een lekkere rook-
worst ontstaat er een gerecht waar ieder 
drie michelin-sterren restaurant u tegen 
zegt.  En om de gasten bij de voetbalclub 
nog eens even extra te verwennen voegt 
men er roggebrood met kaas, spek of 
boter aan toe. 

En aangezien het op oud toch altijd al licht 
vriest denkt elke bierkenner dat men er 
nog een speciaal geselecteerd biertje bij 
toe moeten voegen voor het contrast te 
ontwikkelen en het menu compleet te 
maken. Goede raad kan nu eenmaal in de 
wind worden geslagen, maar de vraag er-
naar zal groot genoeg zijn om dit toch te 
accepteren. Met de wind in de rug worden 

de soepen in tientallen verkocht want 
zonder wind kan de molen niet draaien. 

Groeten,

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

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

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

BOUWBEDRIJF
LOUWERS B.V.
OOSTELBEERS
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CDL
V E R H U U R

Domineeshof 5
5512 BR Vessem

Coen de Laat
Tel.: 06-11011273

5512 CH Vessem
Hoefseweg 2

Telefoon 0497-592200
0497-592261

Fax 0497-592245

MACHINEFABRIEK
van knegsel b.v.



‘ t  Loeierke

29



‘ t  Loeierke

30

Anño
door Ted en Kevin

1974
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de goalgetters Laurens van der Heijden en 
Kees Soetens.

Tel daar nog twee gevaarlijke e buitenspel-
ers (Jan van Riet en Bert Olislagers) en 
twee hardwerkende backs (Peter Rade-
makers, Jo de Laat of Matty Zigerhorn) 
bij op en je hebt een kampioenselftal. 
De belangrijkste kracht van het elftal is 
echter het fanatisme. Nagenoeg allemaal 
zijn ze zo  gedreven en fanatiek dat zelfs 
Bert er bijna door aangestoken wordt.  
Een hoop jonge spelers komen rond 
1970 rechtstreeks van de jeugd naar het 
eerste, dat op dat moment behoorlijk op 
zijn gat ligt. De eerste jaren zijn daardoor 
wisselvallig.	Met	trainer/speler	Harry	van	
Meegen valt alles op zijn plaats. Vanuit 
zijn achtergrond als sportinstructeur in 
het leger kan hij de “oudere” spelers 
(niemand is boven de 30) goed prikkelen 

en de jonge groep bij elkaar houden. Hij 
regelt van alles zoals droppings, busreisjes 
naar uitwedstrijden en binnen trainen in 
de winter. Hij is ook degene die meelapt 
voor de jongens van de A zodat deze na 
de wedstrijd ook zeker een rondje mee 
kunnen blijven zitten. Enige puntje van kri-
tiek wat te bedenken is, is het feit dat hij 
zelf zo fanatiek was dat hij deze jongens 
in wedstrijd niet in liet vallen om zelf als 
speler/trainer	toch	de	hele	wedstrijd	te	
kunnen voetballen.

Op donderdag werd bij voorzitter Cel 
Brouwers de opstelling bekend gemaakt 
van 1 en 2. Daar was het altijd beregezel-
lig, maar er werd elkaar ook zeker de 
waarheid verteld. Met name de spelers 
die twee keer trainde maar er toch niet 
instonden, vonden het onterecht dat 
bijvoorbeeld Bert met 1x trainen (zonder 
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al teveel meters) toch in de basis mocht 
starten.

Trainingen waar simpel en gericht op 
conditie en partijtje. “Je kunt wel als 
hoofdklasser trainen, maar zo goed zijn 
we nou eenmaal niet” was het motto. Het 
fanatisme bleek ook uit het feit dat een 
groep van een man of 12 van het eerste en 
het tweede in de zomer zelf doortrainde 
onder aanvoering van Theo van Doo-
ren. Bert heeft nooit geweten dat dit zo 
was….
Bert was sowieso de vreemde eend in 
de bijt. Hij woonde niet in Vessem en 
paste niet in het standaardbeeld van 
een voetballer in de kempen. Hierdoor 
voelde hij zich zowel bij de voetbalclub 
als bij de tegenstanders niet altijd op zijn 
gemak. En hier wisten de tegenstanders 
ook	regelmatig	de	profiteren.	Het	kwam	
meer dan eens voor dat Bert langer in de 
auto zat naar de wedstrijd toe dan dat 
hij op het veld stond. Volgens Kees vaak 
doordat Bert zich niet kon beheersen bij 
provocaties door de tegenstander, die alle 
middelen gebruikte om hem af te stop-
pen. Bert liet zich daarbij nog wel eens 
gaan, maar hij wil net als bij zijn jubileum 
nogmaals benadrukken dat hij nooit heeft 
gespuugd!

Tijdens het interview ontstaat duidelijk het 
beeld van twee totaal verschillende mani-
er van beleving van het spelletje. Kees de 
getalenteerde, hardwerkende spits waar-
voor voetballen en winnen op nummer 1 
stond en Bert de ook getalenteerde maar 
meer nonchalante vleugelspeler die met 
zijn hoofd bij allerlei dingen was en ook 
nog ging voetballen. Mooi voorbeeld is 

ook een uitwedstrijd in Diessen waar nog 
geen kantine was en waar er dus in het 
cafe omgekleed werd en er vervolgens 
nog 10 minuten naar het veld gelopen 
moest worden. Dit kon mooi als warming 
up gebruikt worden was het idee van de 
trainer	en	dus	ging	iedereen	in	een	drafje	
langs de weg richting veld. Totdat ze aan 
de kant moesten voor een luid toeterende 
auto, die hen inhaalde. Met daar achterin, 
jawel Bert Olislagers, die maar was gaan 
liften, want dat lopen zag hij niet zitten… 

Terug naar de sportieve prestaties: Er 
werd gespeeld in de tweede klasse van de 
“boerenbond”. 
De kampioenswedstrijd werd met 1-0 
gewonnen tegen Beerse Boys. Doelpunt 
van Kees, na eerst een schot tegen de lat, 
kopte hij hem zelf nog binnen. Dit was 
voor hem (enigszins) revanche voor het 
jaar ervoor waarin in een beslissingswed-
strijd in Bladel tegen DEES het kampioen-
schap werd gemist. Kees kon toen niet mij 
doen, want moest wachtlopen….. Had 
gedurende het seizoen al elke keer geruild 
met iemand op zondag, maar had geen 
rekening gehouden met deze extra wed-
strijd en kon er niet meer onderuit. 

Maar goed, een jaar later dus alsnog het 
kampioenschap en ook nog eens samen 
met Vessem 2. En dus was het een wee-
klang bal met alles erop en eraan. Platte 
kar, harmonie, receptie in de brouwketel, 
langs	d’n	Babbel,	op	de	fiets	met	een	
lekke band naar de Donk.

Als je kijkt naar de leeftijden van de spel-
ers zou je zeggen dat Vessem met dit 
team door had kunnen stoten naar nog 
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hogere klasses. De meeste waren net 20 
geweest	en	zelfs	trainer/speler	Harry	van	
Meegen was nog geen 30. Meerdere 
spelers werden gevraagd door andere 
clubs in de regio om hogerop te komen 
voetballen, maar ze bleven allemaal of 
kwamen nog korte periodes weer terug. 
Toch is het team met name door vele bles-
sures uitelkaar gevallen. En Bert bijvoor-
beeld besloot al ruim voor zijn dertigste 
om bij de veteranen te gaan spelen…. 
Uit de jeugd kwamen de eerste jaren niet 
de spelers door met hetzelfde fanatisme 
en talent als deze groep, waardoor een 
verder opmars uitbleef.

Spelers op de teamfoto:

Staand, van links naar rechts:

Toon	Liebregts:	leider/vlagger,	nog	
woonachtig in Vessem, onlangs gehuldigd 
als 60 jarig lid
Toon	Soetens:	voorstopper/middenvelder,	
veel te vroeg overleden
Laurens van der Heijden: rechtsbinnen, nu 
woonachtig in Duizel
Theo van Dooren: laatste man, woonach-
tig in Vessem, vaste supporter Vessem 1 
en 2
Jan van Riet: Rechtsbuiten, woonachtig in 
Zand Oerle, clubscheidsrechter
Jo de Laat: Linksback, woonachtig in Tiel
Peter Rademakers: Rechtsback, woonach-
tig in Biest-Houthakker
Bert Olislagers: Linksbuiten, woonach-
tig in Vessem, onlangs samen met Toon 
gehuldigd
Kees Soetens:  Linksbinnen, woonachtig in 
Vessem, clubicoon

Gehurkt:

Matty Zigenhorn: linksback, woonachtig 
in Vessem
Harry	van	Meegen:	trainer/speler,	midden-
velder, woonachtig in Geldrop
Ad van de Sanden: keeper, woonachtig in 
Oss
Hans Vermeulen: middenvelder, woonach-
tig in Vessem
Bart van der Heijden: rechtsbuiten (jeugd-
speler), woonachtig in Vessem, lid jeugd-
commissie
Peter Soetens: keeper (jeugdspeler), 
woonachtig in Luijksgestel

We willen Bert danken voor de gast-
vrijheid en Kees en Bert beide voor de 
verhalen.
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Voor al uw sportprijzen 
en vaantjes

J. Joosten
Putterstraat 53 - 5512 BL Vessem

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

Geneesmiddelen

Homeopathie

Gezondheidssandalen

Babyartikelen, -voeding, luiers

Huid-haarverzorging

Parfumerie

Haarmode

Byoux

Kaarsen

Foto’s ontwikkelen en afdrukken

Jan Smuldersstraat 5G
5512 AW  Vessem

Auto en Bandenservice

Inkoop en verkoop van
gebruikte auto’s
APK-keuringen

Benzine en LPG station

Heike 4-4A - 5512 NJ Vessem
Tel. 0497-591453
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Complete woninginrichting
Wij hebben een 

uitgebreid

assortiment

woningstoffering en

zonwering

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

www.woonservicewinkel.nl
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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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De sponsor in het licht in dit Loeierke is Joroca. Helaas gaat deze sponsor uit het licht of 
eenvoudig gezegd hij doet het licht uit. 
Met het sluiten van cafetaria Joroca 18 december jl. nemen Riny en Theo Liebregts 
ook afscheid als sponsor van onze club. Joroca behoort tot de groep sponsors van het 
eerste uur. 

Jaren lang heeft het reclamebord “Joroca eethuis - cafetaria” langs het hoofdveld ge-
hangen en was ook ’t Loeierke voorzien van een advertentie.

Naast het sponsorschap is Theo ook jaren actief geweest als voetballer, het actieve deel 
laat hij inmiddels over aan zijn kleinkinderen Jelle en Nick. Als trotse opa en oma komen 
ze bij de kleinkinderen ook nog wel eens supporteren.

Alle leden van de VV Vessem bedanken Riny en Theo voor de sponsorbijdragen in de 
achterliggende jaren en natuurlijk niet te vergeten voor de overheerlijke frites. Voor de 
toekomst wensen wij jullie het allerbeste in een goede gezondheid en hopen jullie nog 
vaak te begroeten op sportpark “De Lille”  

Namens sponsorcommissie

Toon van Helvoort

JOROCA BEDANKT!
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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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De van...

Michel Kox

Ad Nouwens

Toon ZigenhornMartien Michielse

Harrie van Rooy Toon SoetensPeter Sterken

Dré Liebregts

Kees van RietLaurens van der 
Heijden

Theo Veenhuis

Martien van Riet

Trainer: 
Jan van loon
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In deze nieuwe rubriek krijgt een sup-
porter de kans zijn favoriete opstelling 
van VV Vessem te geven aller tijden. In dit 
elftal komen dan de spelers te staan die 
in zijn ogen de beste en meest favoriete 
voetballers ooit waren in de geschiedenis 
van V.V Vessem. Ook geeft hij aan waar-
om dit nou zijn favoriete spelers zijn. In 
deze uitgave de elf van Martien van Riet:

Michel Kox:  Een uitstekende keeper waar 
Vessem vele jaren plezier van gehad heeft. 
Jammer dat hij zijn carrière moest afslui-
ten vanwege een blessure. “Mies” had 
extreem	goede	reflexen.

Ad Nouwens : Onze kopspecialist. Maakt 
niet uit of de ballen hoog of laag komen, 
Ad kopt ze allemaal weg. Hij werkte op 
het veld harder dan bij de Campina. 

Martien Michielse: De koning op het veld. 
Hij bracht vooral veel rust in het elftal.

Toon Zigenhorn: Een harde verdediger. Hij 
was hard voor zich zelf maar vooral hard 
voor de tegenstander. 

Theo Veenhuis: d’n tsjoek. Eigenlijk een 
perfecte voorstopper, maar deze was al 
bezet daarom zet ik hem links back neer, 
want het maakt niet uit waar hij staat. 

Toon Soetens:  Toon was een speler met 
zeer veel inzicht en had ook een goed en 
hard schot in de benen zitten. Hij had in 
de goede tijden naar hoofdklasser Hapert 
gekunnen maar bleef zijn club vessem 
trouw. 

Peter Sterken: Een goede, rustige midden-
velder	met	uitschuifbare	benen.		

Harry van Rooij : Harry moest het niet van 
zijn loopvermogen hebben. Hij verscheen 
altijd pas na het warmlopen op het train-
ingsveld.

Kees van Riet:  Er moet natuurlijk wel een 
van riet er staan. Kees was technisch zeer 
begaafd. Alleen wel jammer dat hij naar de 
vijand DEES verhuisd is.   
  
Dré Liebregts: Als hij het op zijn heupen 
kreeg waren de verdedigers kansloos. In 
10 minuten kon hij persoonlijk een wed-
strijd ombuigen. Een echte goalgetter. 

Laurens van der Heijden: een goed inzicht 
en technisch zeer vaardig. 

Jan van Loon: Een trainer die nooit 
verzaakte. Hij voetbalde zelfs mee met 
de lagere elftallen als deze personen te 
kort kwamen. Hij hielp alle elftallen dus 
vooruit. 
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Wilhelminalaan 6
5512 BK Vessem

Telefoon 0497-592286

BELEGDE (STOK)BROODJES
FRITES
SNACKS

(MEENEEM)SCHOTELS
SOEPEN & SALADES

(SOFT)IJS
MILKSHAKES

(WARME)DRANKEN

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

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

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

Hoogeindseweg 21 013-5142657
06-54272650

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

Marinka LiebregtsMarinka Liebregts  
Schoonheidsspecialiste en Pedicure 

 Pigmentvlekken  
 Acne behandeling  

 IPL-behandelingen 

Schoonheidsspecialiste   en Pedicure 

Marinka Liebregts 

 Haarverwijdering 
 Rimpelbehandeling 
 Couperosebehandeling 

René Willems
Predikant 8

Electrotechniek 5512 BW Vessem

Tel. 06-12648872

   Electrotechnische installaties, 

   datainstallaties en verlichting.

r.willemselectro@kpnplanet.nl
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INDUSTRIAL
P A C K A G I N G

EMBALLAGE
OP MAAT

Dirk Boutslaan 28
Eindhoven
Tel. 040-2115460

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

Restaurant Smaeckvol - Driehuizen 3 te Vessem

 
 
 

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

Reserveren aanbevolen 
Kijk voor actuele openingstijden op onze website
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Officieel

dealer van 
de Kempen

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

V E S S E M
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Profieltje 

van:

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

In welk team speel je:
Op welke positie:
Wie	zijn	je	leiders/trainers:
Hoe vaak ben je al kampioen geweest:
Favoriete voetbalclub:
Favoriete voetballer:
Mooiste voetbaltenue:
Beste speler van Vessem:

Wat is de naam van je school:
In welke groep zit je:
Favoriete les:
Wie vind je het leukste meisje van jouw klas:
Wie zou je het allerliefst ontmoeten, en 
waarom:
Wat is je favoriete dier:

Joep Sterken
15 december 2001
Vessem
Marco Sterken
Caroline Sterken v.d Heijden 
1 zus Hanne
Chris, Jaap, Ruben, Bram, Didier en 
Brammetje
E2
Keeper
Hans, Daan, Valerie en ons pap       
3 keer
PSV
Maarten van Stekelenburg
PSV uit
Daan Somers (hier kreeg ik toch een 
snoepzak voor hè Daan)
St lambertusschool 
6
Gym
Geen èèn
Maarten Stekelenburg, omdat het 
een goeie keeper is
Jachtluipaard

Joep Sterken
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Eet het liefste:
Eet niet graag:
Wat zou je ‘t liefst veranderd zien bij de 
voetbalclub:
Wat is je favoriete muziek:
Wat zijn je hobby’s naast voetbal:
Wat is je favoriete website:
Leukste tv-programma:
Domste programma:
Waar ga je het liefste op vakantie en 
waarom:
Hoe lang kijk je TV per week:
Hoe laat ga je ‘s avond naar bed:
Hoeveel zakgeld krijg je per week:
Wat is je allerliefste wens:
Wat wil je later worden:
Waaraan heb je een hekel:
Wat is jou favoriete computer spelletje:
Als je moet kiezen:
Kermis of kerstmis:
Vuurwerk of oliebollen:
Vader of moeder:
Training E2 of keeperstraining:
Waarom moet iedereen met de 
kerstwandeling meedoen:
Wat vind je ervan dat jou vader trainer is:
Wie van je ooms was de beste voetballer 
van de familie Sterken:

Wat vind je van damesvoetbal:
Welk team wint er dit jaar de Supercup:
Wanneer en waarom heb je voor het laatst 
in ’n deuk gelegen:
Wat vind je van ’t loeierke en wat zou er 
beter kunnen:

Friet
Boontjes 
Nieuw speeltoestel

Top 40 en black eyed peas
Basketbal en vissen 
Hyves
Ina zuma eleven
Teletubbies
Oostenrijk om te skieën

10 uur ongeveer
Door de week half 9, in het weekend later
Niks
Keeperstraining van Maarten stekelenburg
Prof keeper
School
World of zombie’s

Kermis
Vuurwerk
Allebei
Keeperstraining
Is leuk

Leuk
Oei, moeilijke vraag, want ze vinden zich-
zelf allemaal de beste, maar dan doe toch 
maar ome Ronnie
Goed,als ze het een beetje kunnen
Wij
Grappige	filmpjes	op	youtube

Leuk boekje, niks aan veranderen
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elftal wed.   pnt.   gem.       voor    tegen saldo

E2 13 27 2,08 90 46 +44

F1 10 16 1,60 38 35  +3

C1 13 20 1,54 33 31  +2

F2 8 11 1,38 18 20   -2

E1 10 13 1,30 44 42  +2

D1 10 12 1,20 25 56  -31

E3 9 10 1,11 33 37   -4

C2 11 10 0,91 20 57  -37

A1 12 9 0,75 20 53  -33

B1 10 0 0,00 7 100  -93

‘De SUPERCUP’
Jeugd - Clubcompetitie 2011-2012

bijgewerkt tot 10 december

Winnaar vorig seizoen:
 VESSEM B1

TUSSENSTAND 
SUPERCUP 

SEIZOEN
2011-2012

SPONSOR:
J. Henst & Zn.
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PRIKBORD
3 Februari 2012

Tafelvoetbaltoernooi

Teams van 2 tegen 2

Nadere info volgt

  7 januari 2012
  Medewerkersavond

aan/afmelden
voor 1 januari

vvvessem@live.nl
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Oh, zijn ze al begonnen 

met het tegelwerk?

Ja, 
ik ben benieuwd waar 

het tegeltje van de 
Kreuge van ut Joar 

komt te zitten!



Sparen voor later?

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas. 



‘t Loeierke goes 
around the world!

China


