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Ons vaandelteam gaat na de winterstop 
als een speer en blijft maar punten pak-
ken en het derde staat wederom op het 
punt om de kampioensvlag te hijsen. 
Verder zien we Arie Schriders sinds 
kort weer met een brede grijns op “de 
Lille”,	onthulde	Hans	Couwenberg	in	
de Trompetter dat hij die ene fan is van 
Henk	Wijngaard	en	gaat	Ruud	Verbaant	
volgend jaar trouwen, maar wacht nog 
op een geschikt moment om zijn huidige 
vriendin Miranda hiervan op de hoogte 
te	stellen.	Helaas	in	dit	loeierke	ook	een	
minder leuk bericht. 

Na het lezen van de column van Th. De 
Bie maak ik me namelijk ernstig zorgen 
of we Ted kunnen behouden als redac-
tielid. Sterker, als dit maar niet zijn laat-
ste stukje voor ons clubblad is. Ondanks 
dat hij vorig jaar in het huwelijksbootje 
stapte met zijn voormalige buurvrouw 
Kristel heeft hij mijn twijfels omtrent 
zijn seksuele geaardheid nooit geheel 
kunnen wegnemen. Ook nu blijkt dat 
zijn ambitie verder reikt dan ’t Loeierke 
en is er niet veel fantasie voor nodig om 
in hem een toekomstig redacteur van de 
Gay Krant te zien. 

Toch hoop ik dat jullie na het lezen van 
zijn stukje Ted met dezelfde tolerantie 
als voorheen blijven gedogen en dat 
eventuele potenrammers zich weten te 
beheersen.

Geert en Daan gingen op herhaling bij 
onze hoofdtrainer Dré Rooijackers, die 
meer met Rod Steward blijkt te hebben 
dan	met	Henk	Wijngaard.		Tip	voor	Dré	
betreffende	de	derde	helft:	verbiedt	
de spelers van het eerste om na een 
wedstrijd in de kantine te komen.  Veel 
kans zit dan de hele tafel vol. Frans van 
Diessen treedt, waarschijnlijk onbewust, 
in	de	voetsporen	van	Jos	Huijbers.		Het	
lukt hem namelijk om twee pagina’s 
te vullen met zin maar meer nog met 
onzin over iets simpels als een bierviltje. 
En feestbeest Peña blikt terug op de 
activiteiten gehouden in de gezelligste 
kantine van de kempen zoals carnavals-
dinsdag, het tafelvoetbaltoernooi en 
Super Sunday.  

In de rubriek “de elf van”  dit keer de 
beurt aan een persoon die op nagenoeg 
elke foto staat die op de site van VV Ves-
sem is te vinden.  
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Een persoon ook die ik bewonderde toen 
hij nog voetbalde en waarvoor wat mij 
betreft vandaag nog een standbeeld op 
de parkeerplaats van ons sportpark mag 
verrijzen.  Deze bewondering neemt 
alleen maar toe als ik zijn favoriete elftal 
analyseer en tot de conclusie kom dat in 
Cees	Henst	ook	nog	eens	een		toptrainer	
schuilt.			Wel	opmerkelijk	dat	Cees	niet	in	
de gaten heeft dat  de laatste jaren een 
voetbalelftal uit  slechts 10 spelers + 1 
doelman bestaat.  Ook is het ongebruikeli-
jk om “de   mascotte van de week” op het 
opstellingsformulier te zetten, ook al zal 
dit laatste bedoelt zijn om Daan Somers 
een plezier te doen.  Uiteraard ontbreekt 
Cees	zelf	ook	niet	in	zijn	favoriete	elftal!

Naast de gebruikelijke rubrieken zoals 
“het	jeugdprofieltje”,	“de	slipper	van	ut	
jaar” en “van het bestuur” wederom geen 
geniaal bedachte rebus van Daan.  Als ik 
de notulen van de laatste redactieverga-
dering nalees heeft Daan zelfs beloofd 
om nooit meer een rebus in te sturen, 
waarvoor onze hartelijke dank!   Als ik de 
tweede helft tussen Bayern en Real nog 
wil zien moet ik snel een slot aan deze 
aftrap breien.  Toch wacht ik nog even 
omdat ik bang ben om in slaap geluld 
te worden door Ronald Waterreus die 
mwoooaaaaaaao… een poging doet om 
de eerste helft te analyseren.  Maar dit 
geheel terzijde.  

Voor nu hoop ik dat jullie je met dit Loe-
ierke weer een half uurtje kunnen 
onttrekken aan de dagelijkse sleur waarin 
deprimerende berichten over oorlog en 
geweld, economische crisis, PSV en de al-
maar stijgende benzine prijzen de boven-
toon voeren.  

Groeten,

Henri	Swaans.

P.s. Ruud, het is niet noodzakelijk om alle 
redactieleden persoonlijk een uitnodiging 
voor je bruiloft te sturen.  Je kunt volstaan 
met één uitnodiging voor de redactie naar 
Putterstraat 3!
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VAN HET BESTUUR
50 dagen na Pasen is het Pinksteren. 
Dat wil zeggen dat we al een heel eind 
op scheut zijn richting Pinksteren. 
Traditiegetrouw de dagen dat we in 
Vessem het pinkstertoernooi  organiseren. 
Dit van oorsprong jeugdtoernooi is 
in de loop der jaren uitgebreid met 
het bedrijventoernooi en weer wat 
later met het jeugdleiderstoernooi. 
Het	pinkstertoernooi	wordt	dit	jaar	
voor de 47e keer georganiseerd. 
De toernooicommissie is dan ook al 
weer druk in de weer geweest met 
de organisatie en inschrijvingen van 
de diverse bedrijven en natuurlijk 
de verschillende verenigingen uit de 
Kempen, die traditiegetrouw vaak al jaren 
deelnemen aan dit prachtig opgezette 
toernooi.  Zo zullen op zaterdag 26 mei de 
jeugdleiders en de diverse bedrijven hun 
opwachting maken. Op zondag 27 mei 
komen	de	A-C-D-F	en	de	mini’s	in	aktie.	Op	
maandag	28	mei	komen	de	B-C-D	en	de	E	
spelers in aktie.  Wij als voetbalvereniging 
vinden dat de toernooiopzet, zoals deze 
sinds jaar en dag gehanteerd wordt, 
belangrijk voor onze vereniging. Wij willen 
een toernooi organiseren dat toegankelijk 
is voor iedereen.  De opbrengst van het 
toernooi is voor de voetbalvereniging een 
belangrijke bron van inkomsten, die voor 
het overgrote deel besteed wordt aan de 
jeugdteams. 

Om dit toernooi ook dit jaar weer tot een 
groot succes te laten worden, hebben we 
voor de voorbereiding veel vrijwilligers 
nodig. Graag wil ik dan ook een oproep 
doen aan onze leden  en leiders/ trainers 
om  mee te helpen in de voorbereiding. 
Zo is er op de dagen voorafgaand aan 
het toernooi van alles te doen, zoals het 
opzetten en inrichten van de tent, het 
klaar maken van de kleedwagens en het 
schoonmaken van de eettent. Na het 
toernooi moet alles natuurlijk ook weer 
opgeruimd worden, zo is het gebruikelijk 
om op de pinkstermaandag meteen na 
het toernooi de tent geheel op te ruimen 
( graag wil ik de jeugdleiders en -trainers 
vragen om hier mee te helpen). Nu 
gebeurt dit natuurlijk al jaren, meestal 
door een vaste groep mensen die zich 
vaak al op veel fronten inzet voor onze 
vereniging. Ik ben van mening dat, 
als wij een toernooi voor onze jeugd 
organiseren, er vast wel ouders zijn die 
mee willen helpen aan dit toernooi. Wil 
je meehelpen en ben je voorgaande jaren 
niet benaderd, of voel je je geroepen om 
op een af ander manier een steentje bij 
te dragen? Spreek dan gerust iemand van 
het bestuur aan!
Ik hoop op veel reacties, zodat het 
toernooi  en alles wat er omheen hangt, 
met vele handen aangepakt kan worden. 

Met sportieve groet,
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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In het najaar van 2010 is Dré Rooijakkers 
voorgesteld in ’t Loeierke. Destijds 
maakt hij met drie speerpunten zijn 
visie duidelijk: mentaliteit maakt het 
onderscheid, de jeugd heeft de toekomst 
en de derde helft. 
Inmiddels zit zijn tweede jaar er bijna 
op en is hij in de winterstop met het 
bestuur tot een akkoord gekomen over 
verlenging met een jaar. Tijd om een 
tussenbalans op te maken.

Kun je een beeld schetsen over de 
prestaties van Vessem 1 onder jouw leiding 
tot nu toe?

‘De start van mijn 
eerste seizoen was 
goed.	Hierna	nam	door	
blessures de keus en 
de concurrentie in 
de selectie af en de 
prestaties werden 
minder waardoor we als negende zijn 
geëindigd. In het tweede seizoen zijn 
we gestart met een mix van ervaren en 
jonge spelers. Al snel miste ik met Marijn 
van Rooij en Willem van der Linden, de 
twee eerste keepers. Verder zijn al een 
tijdje alle ervaren spelers geblesseerd, 
waardoor we met een elftal spelen dat 
gemiddeld	jonger	is	dan	20	jaar.	Hierdoor	
is de verjonging die ik voor ogen had wat 
sneller gegaan. 

Mede door de vele onervaren spelers 
waren de prestaties in de eerste 
seizoenshelft niet goed. 
Na de winterstop hebben we veel punten 
gepakt en zie ik een duidelijke stijgende 
lijn’.

Zie je de A-jeugd weleens spelen en zijn 
er spelers die je volgend seizoen wilt 
toevoegen aan de selectie?

‘Ik heb geregeld een wedstrijd gekeken. 
Ik zie een verschil in kwaliteit en beleving 
tussen de spelers onderling in dat team. 
Talenten	als	Arjan	Henst,	Merijn	van	Ham,	

Jop	de	Laat	en	Hein	van	
Diessen hebben geregeld met 
de selectie meegevoetbald 
en hebben kunnen wennen 
aan het voetballen bij de 
selectie. Een paar van deze 
spelers zouden het niveau in 
het eerste op termijn omhoog 

kunnen tillen. Verder is het gat tussen de 
A-jeugd en de selectie vrij groot, ik zou 
graag zien dat er bij de A- en B-jeugd over 
een lange periode een vaste begeleiding 
komt’.

In het vorig interview heb je jouw 3-jaren 
plan toegelicht. In de winterstop is er 
een evaluatie geweest met het bestuur 
en de spelers met niet volledig positieve 
uitkomst. Is er voldoende perspectief voor 
een derde seizoen?

Voortgang 3-jaren plan Vessem 1
interview met Dré Rooijakkers, door Daan en Geert

“Na de winterstop 
hebben we veel punten 

gepakt en zie ik een 
duidelijke stijgende 

lijn!”
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‘Toen ik begon had ik gehoopt dat we 
op dit moment verder zouden zijn. 
Redenen dat dit niet zo is, zijn hiervoor 
genoemd. Mijn motivatie wordt 
groter als ik vooruitgang zie en als de 
trainingsopkomst hoog is. Dit was vorig 
seizoen en dit seizoen voor de winterstop 
niet altijd het geval. In de winterstop 
is hier met het bestuur en spelers over 
gesproken. Na de winterstop is dit 
verbeterd en zijn de prestaties beter’.

Wat zijn de ambities voor volgend seizoen?

‘Ik hoop dat enkele ervaren spelers als 
Hein	de	Laat,	Kevin	van	Helvoort	en	
Sander van Asten terugkeren en van 
waarde kunnen zijn voor het eerste. Bob 
Soetens zal waarschijnlijk stoppen. Omdat 
er bij de A-jeugd enkele grote talenten 
zitten, moet deze aanwas zorgen voor 
meer concurrentie in het eerste. De 
huidige jonge spelers in het eerste laten 
potentie zien, ze hebben dadelijk een jaar 
meer ervaring. We hebben in het verleden 
zonder succes geprobeerd enkele spelers 
uit de lagere elftallen warm te maken 
voor het eerste, maar dat is nu een 
gepasseerd station. Kampioen worden 
is	niet	reëel.	Hiervoor	is	het	team	te	jong	
en onervaren. Ik wil in eerste instantie 
inzetten op een plaats bij de bovenste 
vijf. Mocht tussentijds blijken dat er meer 
inzit, gaan we kijken of we het doel naar 
boven kunnen bijstellen. De potentie is 
er zeker. Een hoge trainingsopkomst en 
beleving zijn een voorwaarde om goed te 
presteren. 

De lijn van de laatste weken moeten we 
doortrekken naar volgend seizoen. Bij 
EDN heb ik hierdoor in mijn derde seizoen 
veel wedstrijden in de tweede helft 
gewonnen.

Geven de spelers jou en elkaar weerwoord 
en hoe is de sfeer in de kleedkamer?

‘De sfeer in de kleedkamer is normaal. 
Veel spelers hebben de behoefte om 
de gebeurtenissen in het weekend met 
elkaar door te nemen. Dat is niet erg. 
Vanaf de warming-up moet iedereen 
met de wedstrijd bezig zijn. De tactiek 
bepaal ik vaak samen met Rini. Eventuele 
zwakke punten van de tegenstander 
proberen we te weten te komen en uit 
te lichten richting de spelers. Voor de 
wedstrijd geef ik kort en krachtig dingen 
aan zodat de aandacht van de spelers 
wordt vastgehouden. De spelers zijn 
voornamelijk met hun eigen prestatie 
bezig in plaats van de teamprestatie, 
dat is gezien hun leeftijd normaal. De 
uitvoering in het veld stuurt Bram Dekkers 
voornamelijk	aan.	Hij	heeft	hiervoor	het	
spelinzicht en overwicht op de groep.

Stel: in de winterstop van volgend seizoen 
besluit het bestuur dat er voor jou geen 
vierde seizoen als trainer in Vessem komt. 
Jouw opvolger wordt in zijn eerst jaar 
kampioen. 

‘Dat zou ik leuk vinden. Geen probleem. 
Ik heb dan toch de basis gelegd. Als 
voetballer keek ik alleen naar winnen, 
als trainer kijk ik ook naar opbouwen en 
vooruitgang boeken’.
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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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Zie je bij andere teams uit de vijfde 
klasse dingen die je bij Vessem zou willen 
terugzien?

‘Hulsel	is	het	goede	voorbeeld	voor	ons.	
Zij staan nu bovenaan maar zaten een 
paar jaar geleden in dezelfde situatie als 
Vessem. Zij zijn door blijven gaan met 
het steken van tijd en energie in dezelfde 
jonge talentvolle groep, ook toen het 
wat minder ging. Zij zouden nu in de 
vierde klasse kunnen meedoen en kunnen 
uitgroeien tot een team dat in die klasse 
van	betekenis	kan	zijn.	Hapert	heeft	
goede spelers maar is niet stabiel genoeg. 
De Raven is wat bijeengeraapt met wat 
spelers van buitenaf, dat zou ik bij Vessem 
niet willen omdat dat het huidige proces 
verstoort’.

Wat zou je aan het team willen toevoegen, 
hoeft niet realistisch te zijn.

‘Een scorende spits die er jaar in jaar uit 
25 inlegt en een sturende en coachende 
laatste man waardoor Bram Dekkers 
kan doorschuiven naar het middenveld. 
Misschien	kan	dit	als	Hein	de	Laat	
terugkeert.

In het vorige interview zei je dat je de 
derde helft belangrijk vindt en dat dit 
beter kon in Vessem. Hoe zie je dat nu?

‘Ik praat na de wedstrijd graag na 
in de kantine met spelers, bestuur 
en supporters. De spelers hebben 
aangegeven dat ze niet elke wedstrijd 
verplicht in de kantine willen blijven. 

Ik stimuleer het wel maar het heeft denk 
ik ook met de tijd waarin we zitten te 
maken en omdat de spelers jong zijn, 
hebben ze niet allemaal evenveel te 
besteden. Super Sunday vond een goed 
initiatief en was goed geslaagd. Ik hoop 
dat zo’n Super Sunday voortaan drie á vier 
keer per seizoen georganiseerd wordt’.

Welk nummer moet er gedraaid worden 
als Vessem gewonnen heeft en jullie de 
kantine inkomen?

‘Dat kunnen er veel zijn maar ik ga voor 
I don’t wanna talk about it van Rod 
Stewart’.

Wat is dat met ‘deze vuist op deze vuist’?

‘Een geintje uit Beers dat lang geleden 
ontstaan is. Volgens mij hebben een paar 
eerste spelers mij dit met carnaval in Beers 
zien doen’.

Tot slot. Dré, hoeveel punten haalt Vessem 
1 in het volgende seizoen? 
‘34’.

Wij willen Dré bedanken en wensen hem 
voor volgend seizoen veel succes!

Groeten,
Daan en Geert
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Een tijdje geleden viel in de krant te lezen 
dat er volgens onze voorzitter geen 
homoseksuelen zijn onder de leden van 
voetbalvereniging Vessem. Sterker nog, 
in heel Vessem zou niet 1 homo wonen. 
Dit terwijl volgens onderzoek ongeveer 
1 op 20 mannen van de herenliefde zou 
zijn. Inmiddels heb ik met onze voorzitter 
gesproken en natuurlijk heeft hij het 
zo	niet	gezegd.	Hem	werd	de	vraag	
gesteld hoe voetbalvereniging Vessem 
omgaat met homo’s die lid zijn van de 
vereniging. De voorzitter antwoordde 
dat er bij zijn weten geen homo’s lid zijn 
van	de	vereniging.	Hij	vertelde	de	krant	
ook dat homo’s vanzelfsprekend welkom 
zijn als lid van de voetbalvereniging. Als 
mensen niet uit durven komen voor hun 
geaardheid is dat een slechte zaak. Deze 
boodschap kwam niet helemaal helder 
door in de krant...

De constatering van de voorzitter dat er 
volgens hem geen homo’s zijn onder de 
leden van voetbalvereniging Vessem zette 
me aan het denken. Klopt het eigenlijk wel 
dat er geen openlijk homoseksuelen onder 
de leden van voetbalvereniging Vessem 
zijn? Na lang nadenken vind ik wel een 
paar verdachten, maar ik kan inderdaad zo 
niemand aanwijzen die openlijk uit de kast 
is.	Hoe	komt	dat?

Ik	heb	een	tweetal	theorieën:

Theorie 1 
Er zijn geen homo’s onder de leden van 
voetbalvereniging	Vessem.	Homo’s	
houden nu eenmaal niet van voetbal. Een 
vieze broek is niet stylish. En donkergroen 
is ook al geen fashionable verantwoorde 
kleur. En als je aan je gayfriends vertelt 
dat je op zondag met 10 boeren op een 
stuk gras tussen een akker en een bos 
rondrent, ben je natuurlijk meteen een 
homo-paria. Nee, als homo heb je niks te 
zoeken bij een voetbalvereniging!

Theorie 2 
Er zijn wel homo’s onder de leden van 
voetbalvereniging Vessem. Deze mannen 
vinden het voetbalspelletje geweldig en 
durven niet te zeggen dat ze op mannen 
vallen. Dit omdat ze bang zijn dat ze 
gepest worden. Misschien zijn ze zelfs wel 
bang dat ze in elkaar geslagen worden. 
Dat is een kwalijke zaak. Op 2 manieren. 
Homo’s	voelen	zich	blijkbaar	niet	veilig	
bij de voetbalvereniging. Kennelijk geeft 
het gedrag van het bestuur en de leden 
van de voetbalclub homo’s aanleiding 
om te denken dat ze niet welkom zijn 
bij de vereniging. Kwalijke zaak. Echter, 
dit zou ook betekenen dat homo’s 
vooroordelen hebben over de mensen 
bij de voetbalvereniging, eveneens een 
kwalijke zaak. 

Malle jongens...
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Homo’s	zouden	juist	moeten	weten	dat	
vooroordelen onterecht en ontzettend 
kwetsend kunnen zijn. 
Toch wel raar dat er geen homo’s lid van 
de voetbalclub zijn. Ik heb er nog nooit 1 
gezien in de kantine. Maar ik moet eerlijk 
zijn, ik ben niet bij elke wedstrijd en 
daarom ook niet elke week in de kantine. 
Laatst kon ik niet omdat ik echt helemaal 
niets leuks had om aan te trekken! Ik 
kon me echt niet in van die oude vodden 
in het openbaar vertonen! Oh ja, ik 
ben dit seizoen op vakantie geweest in 
Amerika, dus toen kon ik ook niet. By the 
way, ik heb toen heerlijk geshopt in San 
Francisco, enige stad! In de winterstop 
belde een club naar mij om te vragen of ik 
daar kwam spelen. 

Die	club	heette	COC	Amsterdam	volgens	
mij…… Oh, en laatst was ik naar een 
concert van The Village People! Was echt 
genieten! Wel weer een wedstrijd gemist, 
wat erg!

Ik vind het eigenlijk wel jammer dat er 
geen	homo’s	bij	onze	fijne	club	zitten.	Hoe	
meer zielen, hoe meer vreugd, ja toch, 
niet dan? Nou, ik ga nog even een bootje 
voor 4 augustus in Amsterdam boeken en 
dan zie ik jullie allemaal binnenkort weer 
op de club. Superdoei!

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
. . . .

   



‘ t  Loeierke

15

CAFÉ-PETIT RESTAURANT

’DE BROUWKETEL’
Clublokaal V.V. Vessem

’DE GRAANZOLDER’
Voor feesten en partijen

Jack en Kitty Hakkens
Jan Smuldersstraat 40
5512 AZ Vessem
Tel. 0497-591846
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Voor al uw sportprijzen 
en vaantjes

J. Joosten
Putterstraat 53 - 5512 BL Vessem

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

Geneesmiddelen

Homeopathie

Gezondheidssandalen

Babyartikelen, -voeding, luiers

Huid-haarverzorging

Parfumerie

Haarmode

Byoux

Kaarsen

Foto’s ontwikkelen en afdrukken

Jan Smuldersstraat 5G
5512 AW  Vessem

Auto en Bandenservice

Inkoop en verkoop van
gebruikte auto’s
APK-keuringen

Benzine en LPG station

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

uitgebreid

assortiment

woningstoffering en

zonwering

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

www.woonservicewinkel.nl
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Complimenten	voor	de	activiteitencom-
missie! De laatste tijd zijn er verschillende 
leuke activiteiten georganiseerd. Pena 
heeft hier in dit Loeierke ook al lovende 
woorden over, dus ik ga daar niet te veel 
veren meer bij stoppen.

Wel wil ik terugkomen op een geweldige 
activiteit; tafelvoetbal.
Volgens mij heeft iedereen er vroeger wel 
een in huis gehad. Samen met broertjes, 
zusjes, vriendjes en vriendinnetjes werden 
er toen al toernooien gespeeld. Met Sin-
terklaas gekregen, gammel, op 4 dunne 
poten, plastic poppetjes, balletjes met 
deuken,	schuin	aflopend,	etc	etc.	Maar	
het bezorgde ons wel fantastische dagen. 
En als het weer slecht was, konden we 
binnen gewoon doorgaan. Tegenwoordig 
gebeurt dat ook, maar dan met FIFA voor 
op	de	spelcomputer.	Hebben	wij	nooit	
gehad…

Tegenwoordig staat er nog steeds een 
tafelvoetbalspel	in	de	kantine.	Hout,	
degelijk, houten poppetjes, waterpas 
en…	PERFECT.	Tuurlijk	het	is	niet	meer	de	
nieuwste, maar van oerdegelijke kwaliteit. 
Onverwoestbaar. 
Helaas	speelt	er	bijna	niemand	meer	mee.	
Op zaterdag en zondag willen er nog 
wel eens wat kleine kinderen bovenop 
een stoel gaan staan, zodat ze er net bij 
kunnen. Er wordt dan ontzettend slecht 
gespeeld. Vaak wordt er niet de door de 
FIFA	officieel	goedgekeurde	bal	gebruikt,	
maar	een	fireball	uit	het	snoepzakje	van	
Carien.	Nooit	tot	de	10.	

En het duurt meestal niet lang voordat er 
een kindje van de stoel afvalt om vervol-
gens bij mama op schoot te gaan zitten 
om tegen haar borst uit te huilen. Ben 
laatst ook op een stoel gaan staan, expres 
eraf gevallen en zsm naar de dichtstbijzi-
jnde moeder gegaan. Geen succes.

Waarom komt er dan tijdens deze activ-
iteit niemand opdagen? Misschien omdat 
het meerdere keren verzet is. Dat is in 
ieder	geval	de	reden	bij	mij.	Het	is	volgens	
mij 3 keer uitgesteld. De reden daarvoor 
is te weinig aanmeldingen. Dus dat is toch 
het eerste probleem. Tafelvoetbal is schi-
jnbaar niet meer ‘hot’. De mogelijkheden 
zijn echter eindeloos. 1 tegen 1 of 2 tegen 
2. Middenvelders mogen niet scoren of 
wel. Niet via de zijkanten scoren of wel. 
Best of three, met van kant wisselen. 
Interne competitie op donderdag. Met 
ronddraaien, zonder ronddraaien. Zonder 
klemmen. Onder de tafel door bij 10-0, etc. 

Bovendien heb ik regelmatig het zweet op 
mijn kop staan als ik tegen Toon Oli aan 
het spelen ben. Dat zal bij de FIFA versie 
op de computer ook niet het geval zijn.

Kortom, ik zou graag zien dat deze activ-
iteit volgend jaar weer op de agenda staat 
en dat de opkomst dan groot is.
Om het goede voorbeeld te geven daag 
ik aanstaande donderdag iedereen die wil 
uit. Wil je 2 tegen 2 dan sta ik bij Toon

Daan

TAFELVOETBAL
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34 ste Avond Wandel Driedaagse 
in Vessem

Op woensdag, donderdag en vrijdag 9, 10 en 11 mei a.s. staan de vele vri-
jwilligers van onze korfbalclub klaar om er 3 gezellige wandeldagen van 
te maken. Ook dit jaar hebben we weer een aantal mooie wandelroutes 
uitgestippeld rond Vessem en onderweg zullen posten klaar staan met de mogelijkheid tot 
het kopen van een drankje en/of een versnapering.

De (wissel)bekers voor de groep of persoon die er het meest apart, kleurig of leuk uitziet is, 
zijn al glimmend gepoetst. 
Alle informatie en het inschrijfformulier zijn te vinden in de Vaesheimer Bode.

We hopen dat alle jeugdteams meedoen!!!! 

Bedankt! Ellen Soetens
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In september van het afgelopen jaar zijn 
we vol goeie moed met de toekomst van 
VV Vessem, de mini’s dus, aan het nieuwe 
seizoen begonnen.  Zeven mini’s gaven 
vanaf het begin aan wel de kleuren van 
Vessem op de wedstrijdvelden te willen 
verdedigen. Dit bleek nog niet zo ’n mak-
kelijke opgave. We wisten als trainers 
natuurlijk nog niet wat de kracht van 
onze jongens was. Dit bleek dan ook al 
snel. De eerste week kregen we al flink 
klop van Bergeijk 13-2. Tweede wedstrijd 
gaf een nauwelijks beter resultaat, maar 
al snel kregen we in de gaten dat er wel 
degelijk mogelijkheden lagen. Links en 
rechts kwam echt wel het nodige talent 
aan het oppervlak. Aan ons als trainers 
de opdracht om dit op de juiste manier te 
ontwikkelen en benutten. Na het nodige 
filmmateriaal te hebben doorgenomen 
kwamen we tot de volgende analyse.

Jari van Hout
Jari bleek al snel een enorme stoorzender 
voor	de	tegenstander	te	kunnen	zijn.	Hij	
bezit een enorm loopvermogen gecom-
bineerd met pure snelheid. Wij gaan er 
dan ook van uit dat hij de nieuwe Jari 
Litmanen kan worden.

Stef van de Ven
Stef ziet maar één ding, de goal. Die weet 
hij dan ook feilloos en met een grote 
regelmaat te vinden.  Wanneer we hem 
over het veld zien razen dan kunnen we 
er niet onderuit, hij lijkt echt wel op Arjen 
Robben.

Luuk Adriaans
Luuk heeft een verwoestende linkse in 
huis en dat liet hij dan ook al snel zien. Als 
Luuk schiet moeten we bang zijn voor de 
netten. Luuk lijkt in deze dan ook erg op 
die andere Luc die vroeger in Eindhoven 
menig doelpunt gemaakt heeft voor zijn 
club.

Stan Nouwens
Stan is overal op het veld te vinden. Loopt 
de gaten dicht en creeert  de openingen 
naar voor vaak zelf. Menige bal heeft hij 
op die manier dan ook al de goal in-
gelopen. Kortom een dynamische midden-
velder met allround kwaliteiten, wat ons 
betreft is de vergelijking met Mark van 
Bommel dan ook zeker op zijn plaats. 

Thijs van den Langenberg
Klein als Thijsje is, voor den duvel is hij 
nog niet bang. Vol inzet, altijd bikkelend, 
beweegt hij zich over het veld. 

Vessem’s nieuwste 
talenten
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Kappen kan hij als de beste, net zoals dat 
andere	kleine	manneke	Jantje	Heinze	die	
ook menig tegendoelpunt voor zijn ploeg 
heeft voorkomen .

Bas Beerens
Bas maakt op een slimme manier gebruik 
van	zijn	snelheid.	Hij	ziet	de	ruimte	en	
weet deze met zijn dribbels 
goed te benutten. Ook Bas weet, net zoals 
zijn andere teamgenoten, regelmatig het 
net te vinden met soms prachtig geplaat-
ste schoten. Kortom de vergelijking met 
Dries Mertens is dan ook snel gemaakt.

Joris Roest
Joris	blijkt	over	een	voortreffelijk	over-
zicht te beschikken. Feilloos wordt de 
vrijstaande medespeler  dan ook gevon-
den.	Zelden	gaat	er	een	pass	mis.	Hij	is	dan	
ook zeer goed vergelijkbaar met Kevin 
Strootman.

Deze sterke punten hebben we als train-
ersstaf nog wat proberen te versterken. 

Het	team	heeft	zich	dan	ook	razendsnel	
enorm ontwikkeld. Op het moment van 
schrijven hebben we de laatste twee wed-
strijden vet gewonnen en doen we zeker 
nog mee voor het kampioenschap.

Wij als trainers vinden het in ieder geval 
nog hartstikke leuk om met deze groep 
te werken. We hopen dat zij nog lang bij 
elkaar blijven en dat Vessem er nog veel 
plezier aan gaat beleven.

Ga zo door Jongens !!!

Groeten,
Roel, Pim en Sepp

P.S. De groep is inmiddels al stevig uit-
gebreid. We trainen ondertussen al met 
18 mini’s en ook onder de allerjongsten 
hebben we al weer verschillende talenten 
gezien. Vergelijkingen met o.a. Erik Pieters 
en	Cristian	Eriksen	zijn	zeker	al	weer	te	
maken.
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Voor iedere klant
een specifieke oplossing

MCB is al decennia lang een gewaardeerde partner van de
Nederlandse metaalverwerkende industrie. In de uitgestrekte
magazijnen van MCB ligt een uitgebreid assortiment buizen, pla-
ten, staf en profielen klaar voor onmiddelijk transport naar de
klant.

MCB beschikt over een eigen Service Center en kan materialen
exact op maat en volgens de gewenste specificaties leveren.
Omdat kwaliteit en milieu belangrijke onderdelen van het
bedrijfsproces zijn, is MCB Nederland op deze gebieden ISO-gecer-
tificeerd.

Service in metaal

MCB Nederland B.V. Postbus 2 5550 AA Valkenswaard
Tel.: 040-2088333 Fax: 040-2043795
Internet: www.mcb.nl

Nederland
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Voor al uw:
BROOD
EN
BANKET

Bakkerij
HENST
Wilhelminalaan 7
Vessem - Tel. 0497-591272

De Echte Warme Bakker!

Bij inlevering van 
� 300,- aan kassabonnen

een taartje
(8-pers.) gratis!

V Minigravers en Verhuur

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

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

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

www.verkooyenvessem.nl

Dealer minigravers
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Van Riet
Metaalbewerking

A. van Riet

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

Welkom bij Driessen Toyota BladelWelkom bij Driessen Toyota Bladel

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

Toon Zigenhorn/
Arie Schriders

Joost	Roefs/Pim	v.	Hout

Toon	v.	Helvoort/Kevin	v.	Helvoort/Henri	Swaans

Sander v. AstenRuud Verbaant

Bert Olislagers
Hans	Opmeer/
Merijn	v.	Ham

Theo Veenhuis/
Hans	v.	Diessen

Kees Henst

Trainer:	
Jan van loon

Michel	Kox/Frans	Huijbers

Ron Sterken/Ad Nouwens

Kees	Henst/
Daan Somers
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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 Kees Henst:

De favorieten 11 voor mij gaat nog niet 
meevallen want ik heb in de loop der jaren 
veel goede voetballers en talenten voorbij 
zien komen en jammer genoeg door wat 
voor reden dan ook blijven ze niet op 
het hoogste niveau acteren terwijl ze 
dat	wel	kunnen.	Het	is	daarom	ook	lastig	
om onder de 11 spelers te blijven dus doe 
ik dat dan ook maar niet. De spelers die 
nu zijn geselecteerd is maar een kleine 
greep uit de spelersgroep van 200 man. 
Bovendien is er geen enkel team dat de 
gehele competitie met 11 man begint en 
eindigt. Zonder wissel spelers kan dus 
niemand kampioen worden.

Michel Kox 
Een keeper die zijn kunsten het best kan 
laten zien binnen de 16 en dan met name 
in het 5 meter gebied, goede lijn keeper 
met	katachtige	reflexen.	
Ook kan een bal terug gespeeld worden 
op Mies die vervolgens voor een  
voetballende oplossing kiest. 
En een goede keeper pakt in een seizoen 
altijd enkele nuttige punten, puntje of 4 
à 5.

Frans	Huijbers
Oftewel beter bekend als de “Muskie”.
Hij	begon	pas	mee	duiken	als	het	publiek	
al begon te juichen.

Joost Roefs
Centrale	verdediger	slash	Laatste	man	
schuine streep Stopper zijn de termen 
die bij Joost horen. Gezien zijn snelheid, 
kracht en opbouwende kwaliteiten een 
perfecte positie  binnen de lijnen.
De laatste tijd is ie meer op het 
middenveld te vinden en dan wil zijn 
uithoudingsvermogen hem nog wel eens 
parten spelen. Enkele jaren geleden zou 
dit geen probleem zijn want toen ging hij 
nog in een string op hoogte stage tijdens 
de tour de france. Wat bij Joost niet van 
toepassing is, is de schreeuwende tekst 
“Lossuuu dju”.

Pim	v	Hout
Ook	een	Centrale	verdediger	schuine	
streep Laatste man slash Stopper.
Speler die de lijnen uit zet binnen het 
elftal en ook de kwaliteit heeft door te 
schuiven naar het middenveld om voor 
de verdediging te gaan spelen zonder Ad 
Nouwens in de problemen te brengen.

Ron Sterken en Ad nouwens
Verdedigers pur sang (op en top) beide 
hebben als sterkste punt het kopsterk(en) 
zijn in de lucht met een vergelijkbare 
sprongkracht als die van Graham Arnold 
(oud	speler	van	o.a.	Roda	JC).
Bij het verdedigen van bal en 
tegenstander onder  een hoogte van 1,50 
mtr gaat Ron het voetenwerk gebruiken 
maar  Ad niet, die lost alles met de kop op 
tot bovenkant grasspriet. 
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Hans	van	Diessen	en	Arie	Schriders
Backs die zeer veel kennis en kunde 
hebben van het spelletje dat “totaal 
voetbal” heet. De diepte passes op de 
buitenspelers en de steekballen op de 
spits	die	Hans	elke	zondag	weer	geeft	is	
een van de redenen dat  het publiek naar 
het sportpark doet komen.

Arie(broer van de Speedy) daarentegen 
sprint van 0 naar 100 meter  in 8,47 
seconden, in zijn goeie tijd dan.
Dit is mede te danken aan zijn werkgever 
want hij heeft overdag de mogelijkheid 
om in alle rust zich van maandag 
tot en met vrijdag voor te bereiden 
op de wedstrijd. Elke aanval van de 
tegenstander  werd in de kiem gesmoord.

Toon Zigenhorn en Theo “dun Tjoek” 
Veenhuis
Backs van een ander zwaarder kaliber. 
Bikkelharde slidings, het betere duw en 
trekwerk, tegenstanders denken voorbij 
te zijn en dan kom je ze nog 3 keer tegen 
en allebei hebben ze een geheim wapen.
Toon voor de wedstrijd tandje op bank 
en het veld in met een uitstraling van een 
rugby speler die je liever niet tegen wil 
komen. Dun Tjoek ging voor de wedstrijd 
de varkensstal in om de penetrante 
varkenslucht mee te nemen en die wil je 
dan ook liever niet tegenkomen.
Het	hoeft	niet	mooi	te	zijn	als	het	
maar resulteert in 2 punten, dat was 
in die tijd nog. Toen hadden we geen 
3 punten nodig om uit te lopen op de 
tegenstanders om kampioen te worden    
2 was ook genoeg.

Toon	en	Kevin	van	Helvoort
Ik heb het geluk gehad dat ik met beide 
heb mogen spelen en de ene versie was 
iets ouder als mij en de ander iets jonger. 
Het	DNA	profiel	van	vader	en	zoon	
komt een heel eind overeen want beide 
hebben het spelletje goed in de gaten 
qua over- en inzicht. De oudere versie 
is wat controlerender en de jongere is 
aanvallender ingesteld wat vaak eindigt 
met een doelpunt van ongekende 
schoonheid zoals tegen de profs van Go 
Ahead Eagles.

Henri	Swaans
Speler uit dezelfde glorietijd als 
Opmeer met fysieke power waar menig 
tegenstander het bij af moest leggen. 
Haai	Henri	is	ook	niet	vies	van	opstootjes	
welke ooit hebben geleid tot een politie 
optreden en de tucht commissie van de 
KNVB.	Hij	is	zelfs	niet	te	stoppen	door	een	
wielklem.	Maar	na	afloop	van	de	wedstrijd	
samen	met	Hans	Opmeer	aan	de	tap	
waren deze feiten geen onderwerp meer 
van gesprek maar hadden beide andere 
interesses.
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Sander	van	Asten	en	Ruud	Verbaant:	

Bert Olislagers “Bertoli”
Speler met snelheid en techniek die 
zich nooit schuldig maakte aan smerige 
overtredingen	zoals:	shirtje	trekken,	
knijpen in de edele delen, elleboogjes en 
zeker niet spugen naar de tegenstander.

Hans	Opmeer
Speler uit de glorietijd begin jaren ’90, 
linkspoot met passerende bewegingen 
in huis met zeer goede voorzet en het 
vermogen om zelf ook nog doelpunten 
te maken. Scoorde doelpunten binnen 
de lijnen en vrouwtjes buiten de lijnen. 
Menig vrouwelijke schoon uit Vessem en 
omstreken was na de wedstrijd zijn doel. 
P.S. Na een jarenlange intensieve 
jeugdopleiding loopt de mogelijke 
opvolger	van	Hans	al	rond	binnen	de	club	
in	de	persoon	van	Merijn	van	Ham.

Kees	Henst
2 kampioenschappen, 2 promoties en 250 
doelpunten.

Daan Somers
Daan is waarschijnlijk de meest complete 
voetballer aller tijden met alle sterke 
punten van reeds genoemde spelers. 

Boven op al deze kwaliteiten bezit hij een 
specialiteit als geen ander en wel lopen 
zonder bal.

Jan van Loon (Trainert)
Jan kwam als jonge ambitieuze trainer 
naar Vessem met enkele moeilijke 
woorden	in	zijn	vocabulaire	zoals:	
staffelen	en	kantelen.	

Na enkele jaren met ons gewerkt te 
hebben om deze moeilijke woorden aan 
ons verstand te brengen is het hem wel 
gelukt om kampioen te worden wat 17 jaar 
daarvoor andere trainers niet lukte.
Overigens is op de eerste training  de basis 
gelegd voor een goede  verstandhouding 
tussen hem en de spelers.
Hij	zei:	“Ik	wil	dat	jullie	tijdens	de	
trainingen en de wedstrijden mij 
aanspreken	als	trainer	of	coach.	Na	afloop	
van de trainingen en wedstrijden mogen 
jullie mij gewoon bij mijn voornaam 
noemen.”	Waarop	wij	antwoorden	met:	
“Ja, Jan”.



‘ t  Loeierke

30

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

W i l h e l m i n a l a a n  5 6 ,  5 5 1 2  B K  V e s s e m ,  Te l e f o o n  0 4 9 7 - 5 9 2 1 2 8

Nu hair-extensions
en 

bruids- & 
dagmake-up!

Geopend van dinsdag t/m zaterdag tot 17.30 uur
Op woensdagavond tot 20.00 uur
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VAN HOOF
INSTALLATIEBEDRIJF

Jan Smuldersstraat 12
5512 AZ Vessem

Tel. 0497-591253-591463

- Centrale verwarming
- Sanitair + waterleiding         +

riolering
- Zinkwerk + dakwerk

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

PRIVE: AD LIEBREGTS
Eikenbocht 1, Knegsel

LIEBREGTS ELEKTRO
VESSEM

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

harrie soetens
KWALITEIT IN STUCWERK

KUILENHURK 27B 5512 CA  VESSEM
TELEFOON 0497-591834



‘ t  Loeierke

32

De Slipper
van ut joar

10 punten voor Karel/Johan van R.
Tijdens de carnaval bleek opeens een wals verdwenen zijn van de werkzaamheden van 
de Wilhelminalaan. Dan is het voor de politie natuurlijk niet zo moeilijk waar ze moeten 
gaan	zoeken:	op	het	Maaskantje.	Daar	stond	ie	netjes	geparkeerd	op	het	erf	van	familie	
Van R. Zowel Karel als Johan houden vol dat ze van niets weten. Zou dan toch Andre 
Rieu midden in de nacht door Vessem zijn gewalst?

8 punten voor Frans Maas: 
Frans	maakt	nog	al	eens	rare	bewegingen	op	de	training.	Hannie	verraadde	op	car-
navalsdinsdag tijdens 5 tegen 5 waar dit aan lag. Op de vraag wat het favoriete standje 
zou kunnen zijn van de ondervraagde Vessemnaren, antwoordde zij met nog 5 mogeli-
jke	antwoorden	stellig:	ondersteboven!	Later	werd	duidelijk	wel	ze	wel	bedoelde.	Het	is	
echter nog wel onduidelijk waarom Frans altijd met de rustende leden meedoet, het lijkt 
erop dat dat op die van hem (nog) niet van toepassing is.

6 punten voor Niek van Rooij
Grote broer Rein viel de laatste edities van de slipper regelmatig in de punten. Even leek 
hij	een	definitieve	gooi	naar	de	titel	te	doen,	maar	het	verhaal	dat	hij	zijn	paaseieren	
op het hoofdpodium van Paaspop had laten zien bleek een broodje aapverhaal. Zijn 
mini-me besloot echter de familie-eer hoog te houden en werd dus wakker in de taxi in 
Reusel. Deze was echter wel al een uur eerder uit datzelfde Reusel vertrokken en via 
Vessem weer teruggekeerd…

5 punten voor Bram Dekkers en 5 punten voor Erik van Aaken
Bewijzen maar weer eens dat de slogan “Drank maakt meer kapot dan je lief is” niet 
altijd opgaat. Als je gewoon zorgt dat het alcoholpercentage hoog genoeg is, dan 
maakt het niet uit als de ene de andere tegen zijn kop aan slaat. De volgende dag zeg je 
gewoon allebei dat je er niets meer van weet en je valt elkaar huilend in de armen.
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4 punten voor Peter van Beers: 
Tegenwoordig wordt er nog maar weinig op een horloge gekeken als iemand wil zien 
hoe laat het is. De meesten halen even hun mobiel uit de zak. Reken daar bij Peter maar 
niet op. Toen die langs de lijn wilde kijken hoe lang het nog was, kwam niet zijn telefoon 
maar zijn rekenmachine uit zijn borstzak. Daar had hij niet op gerekend!

3 punten voor Adrie Huijbers
Staat niet bekend om zijn uithoudingsvermogen. Op meerdere fronten schijnt dit soms 
lastige situaties op te leveren. Bij het vierde kunnen ze hem dan gewoon wisselen. 
Op zaterdagavond is dat iets lastiger voor Linda, vooral als ze hem er ook nog met de 
sleutel van door laat gaan. Dan kom je dus niet meer binnen. Gelukkig is er dan altijd wel 
iemand van de redactie van ‘t Loeierke die onderdak biedt.

Hannie Maas en vele anderen hebben het gezellig tijdens 5 tegen 5 op carnavalsdinsdag...  
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Eigenlijk het  meest veelzijdig stukje 
karton	op	aarde:	het	bierviltje.	In	principe	
een simpele en eenvoudige onderzetter, 
maar in werkelijkheid heeft het veel meer 
functies. 
Ook wel het ideale object voor een ver-
zamelaar. Vele maten, soorten en vormen. 
En een ding dat uiteindelijk helemaal niets 
waard is, er duizenden van zijn en je overal 
kunt vinden. Toch kreeg ik de afgelopen 
paar weken het idee dat er veel meer 
interesse in karton is op de wereld zijn dat 
iedereen denkt. 

Ik ben het met me-
zelf eens dat negen 
van de tien keer, 
zodra het in Vessem 
over karton gaat, het 
uiteindelijk toch wel 
met bier te maken 
heeft. 

Denk bijvoorbeeld 
aan het oud papier, 
en dus ook karton, 
dat onze voetbalve-
reniging ophaalt . Je 
krijgt	een	beetje	het	fiftyfifty	effect.	De	
ene helft naar de clubkas en de andere 
helft naar de inkoop. En ja, wat is inkoop 
bij de kantine zonder bier?  
Dan komt er nog eens bij dat ons eigen 
bier uit Vessem, verpakt is in het meest 
duurzame	karton	van	de	hele	wereld.	Het	
gaat natuurlijk om dat wat er in zit, maar 
het zegt wel weer iets.

Dan komt het bierviltje nog. De veelvor-
mige schijf karton waar je zo veel dingen 
mee kunt doen. 
Je zit in de kroeg en ziet een viltje liggen, 
je zet de koude heer erop en zorgt er voor 
dat de tafel geen grote plakzooi wordt. 
Vijf á tien minuten later kijk je naar het 
bijna lege glas, hij kijkt je aan en zegt je 
dat hij nog een keer vol gegooid moet 
worden. Je kijkt rond en ziet voor je neus 
een stapel viltjes liggen, pakt er één vanaf, 
draait hem om, schrijft de nieuwe bestell-

ing erop en loopt naar 
de bar om hem af te 
geven.

Drie uur later kijk je 
tegen het zoveelste 
lege glas aan en denk 
je ‘nog eentje dan’. 
Je bent niet meer in 
staat om naar de bar 
te lopen, schrijft het 
aantal pils en glazen 
water op en slingert 
het viltje richting de 
bar met de hoop dat 

hij aan komt.
Een half uur hierna kun je jezelf altijd nog 
vermaken met wat viltjes rond te gooien 
en mensen te raken. Dit blijft een leuke 
bezigheidstherapie in een later stadium op 
de avond. 

Zo, na een avondje schrijven kan ik die 
lauwe	fles	Dommelsch	nu	ook	openen	en	
hem op dat viltje zetten.

Frans

Bierviltje
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BOES’ 
BLOUSES

Bouwbedrijf van den Bosch heeft ons kantinepersoneel voorzien 
van nieuwe blouses. Wij bedanken Bouwbedrijf van den Bosch voor 
het sponsoren van de kleding.

Wij zijn ook nog op zoek naar personen die dit team van de kantine 
wil versterken. Je hoeft geen lid te zijn van de club en kun je bijv. 1 
keer in de 14 dagen een paar uurtjes vrij maken neem dan contact 
op met Kees v/d Aa 591649.
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Ondertussen is het woensdag de 11e 
april en is het super woensdag met AZ – 
Twente,	Heerenveen	–	Ajax	en	dortmund	
tegen Bayern München. Met het woord 
super woensdag in de mond nemend 
moet ik terugdenken aan de super Sunday 
die wij enkele weken geleden hebben 
gehad.  En met wat voor een gedachte! 
De aller eerste super Sunday mag wel als 
geslaagd beschouwd worden dacht ik zo. 
Menig voetballer van de senioren en 
junioren elftallen waren deze zondag naar 
de kantine gekomen om er na de overwin-
ning van het eerste een mooi feestje van 
te maken. De sfeer kwam er al vroeg in 
en het bleef ook gezellig tot in de latere 
uurtjes.	Het	bier	in	de	kantine	vloeide	dan	
ook rijkelijk. De foto’s op de site zeggen 
genoeg. Op menig foto gingen de handen 
de lucht in en vlogen de beentjes in het 
rond. Dus 21 uur was ook een mooie tijd 
om te sluiten. Niet alleen omdat het dan 
ook gewoon tijd was maar vooral omdat 
het gerstenat in de kantine uitverkocht 
was. Naar het schijnt hebben sommige 
personen het feest nog afgesloten bij de 
hakkes, maar dat werd mij toch wat te 
veel van het goede. Dus bij thuiskomst 
maar meteen onder de lakens gedoken en 
smorgens weer met een gruwelijke dorst 
op staan. Op naar de laatste competitie 
wedstrijd zou ik zeggen, en dat de super 
Sunday volgend jaar maar weer mag terug 
keren. 

Maar naast de super Sunday waren er 
afgelopen periode nog een aantal activ-
iteiten meer te bewonderen in de kantine. 
Zo begon de reeks aan activiteiten met de 
carnavalsdinsdag.	Het	is	al	even	geleden	
maar de herinneringen liggen nog vers in 
het geheugen. 

Op deze dag werd het spel 5 tegen 5 
gespeeld tussen de carnavalsvereniging 
en	leden	van	de	voetbal	en	korfbalclub.	
Ook deze dag mocht weer geslaagd 
genoemd	worden.	Het	werd	toch	al	vroeg	
druk in de kantine. En daar mag iedereen 
die er was zich zelf  voor complimenteren. 
Want zo vroeg op staan op de laatste dag 
van de carnaval valt zeker niet mee. Na 
een aantal pintjes kwam de zjoem er al 
weer in. 

En na het spel, welke trouwens verdiend 
gewonnen werd door de carnavalsve-
reniging, vlogen de polonaises je om de 
oren. Ook bij deze activiteit zeggen de 
foto’s op de site weer genoeg. 
Rond een uur of half 3 en een vatje bier 
van de prins rijker vertrok de raad van elf 
met prins en adjudant uit de kantine. Maar 
hierna werd er nog even door gefeest in 
de kantine. Misschien wel wat te lang, 
want sommige personen konden hierdoor 
het afscheid van de prins en adjudant in 
de gouden leeuw niet meer meemaken. 

Wat een drukte!
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Op naar volgend jaar en misschien wordt 
er dan wel weer een zeer origineel en ver-
nieuwend spel bedacht, zodat het volgend 
jaar weer drukker kan worden. 

Nadat er al een aantal jaren een dart toer-
nooi was georganiseerd door de activiteit-
en commissie kwamen ze op  het idee om 
dit jaar het roer maar eens een keer om 
te gooien. Nu kwamen ze op het idee om 
een tafelvoetbal toernooi te organiseren. 
Er zijn namelijk binnen de voetbalclub 
personen die denken dat ze geweldig 
kunnen tafelvoetballen. Dus dit toernooi 
werd speciaal voor hun geregeld. Maar 
jammer genoeg konden deze personen 
niet	meedoen.	Het	is	nog	niet	bekend	
waarom deze personen niet deel konden 
nemen. Waarschijnlijk werd de druk van 
het moeten presteren te groot en meld-
den ze zich daarom af. Maar zonder deze 
sterspelers, die we maar niet bij naam zul-
len noemen, werd het toch nog een mooi 
toernooi. En zo blijkt ook dat iedereen 
deze sport kan beoefenen. Zelfs Jan Bliek 
was	niet	te	flauw	om	het	spelerstekort	op	

te vangen. En na een spannend en spran-
kelende	finale	mochten	Paul	Stroosma	en	
Dennis	van	Herk	zich	als	winnaar	van	het	
evenement beschouwen. 
Een voordeel van het tafelvoetbal is toch 
wel dat de wedstrijden net wat eerder 
afgelopen zijn dan de wedstrijden bij het 
darten. De goals zijn dan ook een stuk 
groter dan een dubbel 20. 
Of is dit voor sommige personen toch een 
nadeel?

Ik ben benieuwd of deze traditie volgend 
jaar wordt voortgezet of dat er weer 
wordt teruggegrepen op het oude succes-
volle recept van het dart toernooi. 
Of zal de activiteitencommissie toch weer 
met iets nieuws op de proppen komen????
Ik	zou	zeggen:	Laat	de	volgende	activiteit	
maar komen! Ik ben er in ieder geval klaar 
voor. 

Groeten,

De peña
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CDL
V E R H U U R

Domineeshof 5
5512 BR Vessem

Coen de Laat
Tel.: 06-11011273

5512 CH Vessem
Hoefseweg 2

Telefoon 0497-592200
0497-592261

Fax 0497-592245

MACHINEFABRIEK
van knegsel b.v.
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Auto- en motor
rijschool

Menno
Aalders

Tel. (0497)-591845
VESSEM

• Baby en kleuter-
zwemmen

• Vrij zwemmen op
afspraak

• Kinderfeestjes

Telefoon 0497-591516
Mobiel: 06-51335946
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“Het	laatste	nieuws	het	eerst	op	nu.nl”
Daarmee adverteert dé nieuwszender van 
Nederland:	NU.nl.	Volgens	mij	de	bekend-
ste en meest gebruikte nieuwssite van 
Nederland. Op internet lees ik dat Ned-
erlanders de NOS en het ANP het meest 
betrouwbaar vinden als digitale nieuws-
bron. Dat blijkt uit een onderzoek van het 
marktonderzoeksbu-
reau Newcom Research 
&	Consultancy,	waar-
voor ruim 1000 mensen 
werden ondervraagd. 
Ze gaven beide nieuw-
sorganisaties een 7,3 
als rapportcijfer. Aldus 
de website van de 
NOS. Andere nieuws-
sites in het onderzoek 
zijn	onder	meer:	NU.nl	
(6,5), Elsevier (6,5), RTL 
Nieuws (6,1), en de Telegraaf (4,7). Op de 
laatste plaats staat Geen Stijl met een 4. 

Als redacteur van clubblad ‘t Loeierke 
probeer ik ook altijd het laatste nieuws 
mee te nemen in mijn column. Wat het 
lastig maakt is dat wij geen digitale, maar 
een good-old, ouderwets analoge, nieuws-
bron zijn. Een analoge nieuwsbron die je 
gemakkelijk meeneemt naar het kleinste 
kamertje, zonder dat je vooraf hoeft te 
checken	of	de	Wifi-verbinding	wel	goed	
werkt. 

Een nieuwsbron die je eenvoudig kunt 
opbergen (gewoon stapelen of rechtop 
zetten), zodat je nog eens terug kan 
bladeren. En een bron van informatie die 
gewoon bij het oud-papier mag. 

Waarvoor je niet eens een verwijderings-
bijdrage hoeft te betalen. Nee, ik zie het 

nog niet gebeuren dat ’t 
Loeierke over een paar 
jaar digitaal gaat. Nostal-
gie genoeg, al zeg ik zelf. 

Het	nadeel	van	analoog	
zijn, is dat er dus altijd 
tijd zit tussen de nieu-
wsgebeurtenis, ofwel 
het nieuwsfeit, en het 
moment dat de lezer dit 
nieuwsfeit tot zich neemt. 
Ik heb zojuist uitgerekend 

dat de tijd vanaf mijn nieuwsgebeurtenis 
tot ’t snelste leesmoment (vrijdagmiddag 
a.s.) circa 122 uur bedraagt. Daar kan Th. 
De Bie met z’n artikel over malle jongens 
nog een spreekwoordelijk puntje aan zui-
gen. Volgens mij stond dat interview met 
Hans	van	der	Linden	maanden	terug	al	in	
de krant, toch? 

Nee, volgens mij is dit artikel bijna een uni-
cum in de geschiedenis van ons clubblad! 
Nog nooit waren we zo snel, zo actueel. 
Toch goed dat ik de deadline ruimschoots 
een week heb overschreden, 

HET LAATSTE NIEUWS:

 CLASH OF THE TITANS!
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anders was het nooit zover gekomen. 
En het is nog betrouwbaar nieuws ook! 
Dat blijkt namelijk uit een onderzoek van 
het	marktonderzoeksbureau	H.	Swaans	
Research	en	Consultancy.	Via	dit	mark-
tonderzoek, waarvoor ruim 100 clubleden 
van V.V. Vessem werden ondervraagd, 
geven de lezers van ’t Loeierke de nieuw-
sorganisatie een 8,3 als rapportcijfer. Niet 
slecht, dacht ik zo. 

Maar ja, wat is dat nieuwsfeit dan, hoor 
ik jullie denken? Ik neem jullie mee terug 
naar zondagmiddag 22 april 2012. Na de 
wedstrijd	Geldrop	/	Houta	Bouw	7	–	Ves-
sem 3 sta ik in de kantine een broodje te 
bestellen. De 3 punten van deze wedstrijd, 
één van de laatste drie wedstrijden van 
dit seizoen, gaan mee terug naar Vessem 
in de nieuwe, groen gekleurde en met 
rugnummer bedrukte, gesponsorde voet-
baltassen van ’t derde. Met dank aan Leon 
van der Staalmarkt. 
We winnen met 4-2 van de groen witten 
van Geldrop en ik sta me te vergapen aan 

de mooi groen gekleurde hanglampen 
in de kantine. Dat zou net iets voor onze 
kantine zijn, als het plafond een meter of 
wat verhoogd is… Plots verbrand ik mijn 
lip aan een veel te hete goulashkroket, 
wanneer Joost Nooyens roept dat RKVVO 
heeft	gelijkgespeeld!	Het	nieuws	kwam	
binnen via de App van Voetbal.nl. Dat 
betekent dat we bovenaan staan, 1 punt 
los!	Hoppaaaa!	Wat	een	goed	nieuws!	Dat	
moet in ’t Loeierke…  

Dit jaar strijden we al het gehele seizoen 
nek aan nek om de koppositie, waarbij de 
clash tussen nummer 1 en 2 van de com-
petitie in de eerste seizoenshelft in Oers 
eindigde in een 0-0 gelijkspel. Niet slecht 
voor een uitduel bij de koploper, dachten 
we zelf. Een weekje later verspelen we 
thuis helaas drie hele duren punten tegen 
WODAN. Die Almabtrieb was best gezellig, 
maar niet goed voor onze titelaspiraties. 
Een 1-4 thuisnederlaag en weg kansen op 
een kampioenschap, dacht ik toen. Maar 
niets is minder waar. 
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SPORTPARK DE LILLE
ZONDAG 29 APRIL

AANVANG: 10.00 UUR

-

WHO WILL 
BE THE 

CHAMPION?
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Dankzij in totaal driemaal gelijkspel van 
onze Veldhovense concurrentie staan 
we nu dus bovenaan, op 1 punt voor-
sprong van de blauwgelen. Met nog twee 
wedstrijden te spelen zijn we bij winst 
kampioen. Wanneer Oers wint, zal het 
waarschijnlijk andersom zijn. Aangezien de 
laatste wedstrijd waarschijnlijk wel door 
Oers gewonnen wordt… Wat een span-
ning zo op het einde van het seizoen. Wat 
een	affiche:	THE	CLASH	OF	THE	TITANS.

Ik kijk Joost Roefs en Ruud Verbaant met 
een glimlach aan. Dat is even terug voor 
de Mill Boys, zo’n kampioenwedstrijd. 
Ruud	herinnert	zich	nog	het	affiche:	Ves-
sem – S.D.O. ’39. Bij winst zou Vessem het 
kampioenschap pakken, bij verlies ging 
het	tussen	Lage	Mierde	en	Casteren.	Ves-
sem kwam deze zonnige zondagmiddag 
achter tot 0-2, maar kwam terug tot 2-2. 
Wie herinnert zich de wedstrijd nog? Uit-
eindelijk	won	S.D.O.	met	2-3,	liet	Casteren	
punten liggen, en gingen de oranjezwart-
en er met de kampioenschaal vandoor. 
Tja, wat een herinneringen. Dat was balen. 
Joost stond die maandag met foto huilend 
in de krant… 

Zouden de Mill Boys revanche nemen op 
deze wedstrijd en nu wel aan het langste 
eind trekken? Ik ga er in ieder geval vanuit 
dat ze tot op het bot gemotiveerd zijn. 
Net zoals de andere spelers van ‘t derde. 

En ik nodig iedereen in ieder geval van 
harte	uit	aanwezig	te	zijn	bij	de	“Clash	
of	the	Titans”:	de	kampioenswedstrijd	
(zo mag ik het toch wel noemen) tussen 
Vessem 3 en RKVVO 4. Zondag 29 april om 
10.00	uur	klinkt	het	fluitsignaal.	Ja,	dat	is	
wat vroeg op de zondagmorgen, maar 
bij een goed resultaat zijn we dat snel 
genoeg vergeten. Wij hopen op een sfeer-
volle ambiance op en langs het veld, zodat 
we RKVVO daarmee de eerste spree-
kwoordelijke tik kunnen uitdelen. Enne, 
maandag is iedereen toch vrij dankzij het 
verjaardagsfeestje	van	Hare	Majesteit!	
Hoera,	hoera,	hoera.

O ja, tot slot. Mocht ik die zondag (weer) 
nieuws te melden hebben, dan lezen jullie 
dat vast op de website van V.V. Vessem, 
via een SMS-je, What’s Appje, een Ping, of 
via	Facebook,	Twitter	en	Hyves.	

En uiteraard lees je het, een aantal 
honderden uren later, gewoon analoog 
in het Loeierke, op de pot in het kleinste 
kamertje in huis! 

Adios Amigos, 

See you next sunday! 

Matske. 
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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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“Barbapapa kan soms ook een lul zijn.”  
De afsluiter van een verder toch vrij 
serieuze show van Theo Maassen. Twee 
weken	geleden	in	Carre	gaf	hij	feilloos	aan	
dat hij nu 41 jaar is en het eigenlijk allemaal 
niet meer zo goed weet. Als ik het zo op-
schrijf klinkt het meteen vrij zwaar, maar 
hem lukt het natuurlijk wel weer om deze 
boodschap zo te verpakken dat je ruim 
anderhalf uur later met een dikke smile op 
je kop buiten loopt. 

Doordat hij waarschijnlijk een iets andere 
levensstijl heeft dan gemiddelde Neder-
landse	man,	zoals	bijvoorbeeld:	ik,	ligt	
hij volgens mij 10 jaar achter. Ik hoop in 
ieder geval niet dat de fase waarin ik nu 
zit nog 10 jaar gaat duren. Ik weet het 
ook even allemaal niet meer zo goed. 
Thuis is alles wel goed hoor, maak je geen 
zorgen. Maar verder is het toch lastig om 
het leven goed in te delen met naast het 
gezinsleven nog een paar dingen waar je 
tijd	voor	wilt	maken:	werk,	sport,	eten/uit-
eten, drinken/zuipen, lamballen, loeierke, 
vrienden, familie. Bij elkaar allemaal din-
gen waarvan ik het idee heb dat ik ze mo-
menteel maar half doe waardoor wel alles 
tijd kost, maar waardoor ik nergens echt 
tijd voor lijk te hebben. Om te voorkomen 
dat dit een te psychoanalytisch stuk wordt 
zal ik me maar concentreren op het onder-
werp sport. Ik ben tenslotte toch een stuk 

aan het schrijven voor ’t Loeierke en niet 
voor de Libelle.

Misschien is al opgevallen dat het onderw-
erp sport is en niet voetbal. Een paar jaar 
geleden had er gewoon keihard voetbal 
gestaan of (zaal)voetbal. Toen was alles 
nog	overzichtelijk:	dinsdagavond	trainen,	
donderdagavond trainen+kantine, vrijda-
gavond zaalvoetbal+kuiper en zondag-
middag voetballen+kantine+hakkens. 
Van dit rijtje is de afgelopen jaren jaarlijks 
iets afgegaan en nu is er zomaar weinig 
van overgebleven. Dat maakt in principe 
ook geen hol uit, want de week komt 
ook prima meer dan vol met die andere 
genoemde dingen in het leven. En dus zou 
je zeggen ga lekker in een lager elftalletje 
voetballen en ga een keer trainen als het 
uitkomt. Maar dat lukt niet! Ik kan de knop 
niet of nog niet omzetten. 

Kefin fan Helfort 
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Ik heb de afgelopen jaren meer dan een 
elftal spelers van de selectie zien stoppen 
om lager te gaan voetballen of helemaal 
te stoppen. Not me. Misschien komt het 
wel doordat ik na mijn marathon-avontuur 
nooit	meer	echt	fit	ben	geworden,	waar-
door ik nog steeds zit te wachten op een 
fatsoenlijk laatste seizoen waarin ik een 
wedstrijd of 15 heb gespeeld. En dus moet 
ik nog kiezen uit Vessem 1, 2 of dan nog 
toch	weer	(tijdelijk)	iets	anders:	Wielren-
nen?	Hardlopen?	En	dan	na	een	of	twee	of	
drie jaar naar een lager elftal? Ik weet het 
toch ook niet!

Het	beste	zou	eigenlijk	zijn	om	in	het	
tweede te gaan voetballen en af en toe in 
geval van nood bij het eerste in te vallen. 
Op die manier zou ik er mede voor kun-
nen zorgen dat de teamspirit die aan het 
ontstaan is bij Vessem 2 ook de komende 
jaren vast wordt gehouden. Maar het 
grote nadeel aan voetballen in het tweede 
is het tijdstip. In de lagere elftallen is het 
om 10.00u spelen en is dus ochtend bezet 
met voetballen en de middag over. In het 
eerste is de ochtend juist vrij en is de mid-
dag bezet. 

Met het tweede spelen we echter rond 
11.30u waardoor er op beide dagdelen 
weinig tijd overblijft om met Nofa iets te 
gaan	doen.	Het	tweede	lijkt	

dus niet echt een optie. Dan toch nog een 
jaar vlammen in Vessem 1? Gaat dat nog 
blessurevrij lukken? Ik weet het toch ook 
niet! 

En dat was alleen nog het hoofdstuk 
sport. Als je meer wilt weten over de wor-
steling met de andere dingen des levens 
dan koop je maar de Viva. Of je gaat naar 
Theo Maassen.

Gr.	Kefin
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EK-POULE

Nog een paar weken en het EK begint weer. 
‘t Loeierke organiseert ook dit jaar weer een EK-
poule. Ruud van Aaken is druk bezig met de voor-
bereidingen hiervoor zodat ieder zijn voorspellin-
gen binnenkort op de site van VV Vessem kan 
invullen.

Opgeven kan bij Rob de Koning en Geert van 
Aaken. De inleg is 5 euro. 
Na de laatste competitiewedstrijd (zondag 6 mei) 
gaan we rond in de kantine zodat iedereen dan de 
kans heeft om zich op te geven!
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SPONSOR ��
���
�����

Hallo,

Als rasechte sportman ben ik sponsor en (rustend) lid van V.V. Vessem. Mijn sport is 
namelijk TRANSsport!

Deze keer aan mij de eer ons bedrijf, TM sneltransport, aan u voor te mogen stellen.
Als	transport-	en	koeriersbedrijf	zijn	wij	al	ruim	15	jaar	actief	op	de	weg.	Het	is	ons	werk	
kostbare zendingen tijdig en correct af te leveren.
Ik ben destijds begonnen naast mijn baan. In de avond- en nachturen leverde ik zend-
ingen aan hotels binnen Nederland. De vraag van andere bedrijven om te rijden werd 
groter waardoor ik in 2000 besloot om mijn werk op te zeggen en er fulltime voor te 
gaan.

Inmiddels is ons wagenpark verder uitgebreid. Wij rijden met bestelauto’s, bestelbus-
sen, bakwagens en be-combinaties. Wij vervoeren voor onze klanten oa. documenten, 
monsters, pallets, machines, metaal, kleding enz. in binnen- en buitenland. Tevens 
rijden we voor een klant met een promotietrailer naar beurzen. Wij verzorgen zowel 
koerierswerk (spoedritten) als distributiewerk. Ook regelen wij grotere transporten met 
vrachtauto’s.

Dus, koerier of transporteur nodig? Gewoon TM bellen en het wordt geregeld. 06-
54602909.
Groeten,
Theo Ansems

TM Sneltransport
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Profieltje 

van:

Naam:
Geboren	op:
Geboorteplaats:
Naam	vader	(voluit):
Naam	moeder	(voluit):
Broers	en/of	zussen:
Wie zijn je beste vriendinnen? 
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 de leukste jongen van jouw klas?
Wie zou je het allerliefst ontmoeten, en 
waarom?

Kiki Fellinger
19-okt-2001
Vessem 
Harry
Michèle
1 broertje Thom, 1 zus Noortje
Reneé en Nanne 
E2 
Spits
Hans,	Daan,	Marco	en	Valerie						
4 keer
Ajax
Messi
Ajax
Teveel om op te noemen
St. Lambertus
7
Gym
Niemand bijzonder
Messi, omdat hij zo goed kan 
voetballen

Kiki Fellinger
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Wat is je favoriete dier?
Eet het liefste?
Eet niet graag?
Wat zou je ‘t liefst veranderd zien bij de 
voetbalclub?  
Wat is je favoriete muziek?
Wat zijn je hobby’s naast voetbal?  
Wat is je favoriete website?
Leukste tv-programma?
Domste programma?
Waar ga je het liefste op vakantie en 
waarom? 
Hoe	lang	kijk	je	TV	per	week?
Hoe	laat	ga	je	‘s	avond	naar	bed?
Hoeveel	zakgeld	krijg	je	per	week?
Wat is je allerliefste wens?
Wat wil je later worden?
Waaraan heb je een hekel?
Wat is jou favoriete computer spelletje?
Wat vind jij van de extra techniektraining 
in Vessem? 
Waarom is jouw vader nog geen leider of 
trainer bij Vessem? 
Wat	vind	je	van	korfbal?
Heb	jij	je	sportieve	talent	van	je	vader	en/
of moeder?
Welk team wint er dit jaar de Supercup?
Hoeveel	volgers	heb	je	al	op	twitter?
Wanneer en waarom heb je voor het laatst 
in ’n deuk gelegen?
Wat vind je van ’t loeierke en wat zou er 
beter kunnen? 

Pony en hond
Tagiatelli 
Roerbakgroente
Een “aparte” kleedruimte met een goede 
douche voor de meisjes
Bruno Mars
Paardrijden, quad rijden en mountainbiken
Hyves
GTST
Hollands	Next	Top	Model
Turkije omdat het lekker warm is en ze 
mooie zwembaden hebben
Genoeg
21.00u
€ 1,25
Dat iedereen gelukkig is
Profvoetballer of dierenarts
Opruimen
Geen
Geen mening …., hi hi

Omdat hij weinig van voetbal weet

Saai

Moeder
Mijn team E2
Ik heb geen twitter
Ik lig altijd in een deuk!

Super leuk, niets aan veranderen !
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elftal wed.   pnt.   gem.       voor    tegen saldo

 E2 22 44 2,00 150 67 +83

 E3 19 32 1,68 100 66 +34

	C1	 20	 29	 1,45	 50	 55	 		-5

 F1 19 26 1,37 64 63  +1

 E1 19 20 1,05 83 85   -2

 D1 18 16 0,89 31 84  -53

 F2 16 12 0,75 27 69  -42

	C2	 20	 13	 0,65	 35	 119	 	-84

 A1 19 10 0,53 28 81  -53

 B1 19 2 0,11 14 133  -119

‘De SUPERCUP’
Jeugd - Clubcompetitie 2011-2012

bijgewerkt tot 16 april 2012

Winnaar vorig seizoen:
 VESSEM B1

TUSSENSTAND 
SUPERCUP 

SEIZOEN
2011-2012

SPONSOR:
J.	Henst	&	Zn.
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PRIKBORD
Pinksterzondag 27 mei

Feest V.V. Vessem in tent op 

Sportpark `De Lille`

Thema: Ik wed dat ik van 

Vessem hou!

Aanvang: 20.30 uur

Voor leden en supporters van 

V.V. Vessem en K.V. Vessem

Quiz met teams: 1e, 2e, 3e, 4e, 

5e, A-jeugd, Korfbal, supp-

porters.

De activiteitencommissie
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Oh, hedde gij 

ook een ODOL?

Ja, 
een Ontzettend 

Dik Ontspannend 
Loeierke!


