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De redactie

De redactiewerkgroep bestaat uit Peer 
van Gerwen, Paul van Gerwen, Daantje 
Bouwmans, Twan Moors, Toon van Dijk, 
Arjan de Man, Robin Sweegers, Ronny 
van Gerwen, Joyce van Diepen en Frank 
van Campfort. 

Wilt u ook deel uitmaken van deze 
werkgroep omdat het u leuk lijkt of 
omdat u goed bent in het schrijven van 
artikelen, het geven van interviews, het 
maken van foto’s of al het andere dat 
te maken heeft met het opzetten van 
een magazine. Dan bent u meer dan 
welkom.

Wilt u geen deel uitmaken van de werk-
groep maar toch graag iets toevoegen 
aan het magazine dan kan dit natuur-
lijk ook. Alle op- of aanmerkingen, 
vragen. en ideeën kunt u sturen naar 
redactie@braakhuizen.eu.

Inbreng van leden

Wilt u deel uit maken van de werk-
groep of heeft u een leuk idee om in 
het volgende magazine te 
plaatsen? Alle op- of aanmerkingen, 
vragen. en ideeën kunt u sturen naar 
redactie@Braakhuizen.eu
Let op dat wij alleen foto’s kunnen 
plaatsen met voldoende kwaliteit. 
Daarom ontvangen wij het liefst de 
originele digitale fotobestanden.

Voor de aanlevering van advertenties 
van sponsoren kunt u contact opnemen 
via info@Braakhuizen.eu. 

Ook als u nog geen advertentie hebt 
maar deze wel graag wilt kunt u mailen 
naar hetzelfde adres.

We zoeken nog extra adverteerders 
voor ons magazine!
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De kunstgrasperikelen
Het tv-programma Zembla heeft 
vorig jaar met haar programma 
voor veel onrust  gezorgd door te 
stellen dat spelen op kunstgras 
gezondheidsrisico’s met zich mee 
brengt en dat is uiteraard een bij-
zonder serieus te nemen zaak, 
zowel door de club(s), als door de 
KNVB, de gemeente als verhuur-
der van de velden en last but not 
least de spelers en de ouders.

In opdracht van minister Schippers 
heeft het RIVM door heel Neder-
land velden onderzocht en is tot 
de conclusie gekomen dat spelen 
op kunstgras veilig is althans dat 
de gezondheidsrisico’s verwaar-
loosbaar zijn. Zo is zelfs het in-
slikken van de rubberkorrels niet 
gevaarlijk als dat maar niet onbe-
perkt gebeurt, maar dit geldt ook 
voor bijv. zand….….Ook het inade-
men en huidcontact levert geen 
noemenswaardige risico’s op, al-
dus het RIVM.

Omdat het spelen op kunstgras 
niet alleen een Nederlandse aan-
gelegenheid is maar zeker ook een 
Europese, heeft het ECHA (Euro-
pees Agentschap voor chemische 
stoffen) óók een uitgebreid on-
derzoek ingesteld en die kwam 
tot dezelfde conclusie: er zijn geen 
noemenswaardige gezondheidsri-
sico’s. Het ECHA adviseerde overi-
gens wel te douchen na afloop.

Het beleid van de Gemeente 
Geldrop-Mierlo
Ook al zijn er volgens voormelde 
onderzoeken geen noemenswaar-
dige gezondheidsrisico’s, toch 

heeft onze Gemeente  - als een 
van de weinige gemeenten in Ne-
derland - inmiddels  besloten alle 
betrokken kunstgrasvelden in de 
gemeente binnen een termijn van 
4 jaar te gaan vervangen. Dit in 
een poging om iedereen maximaal 
gerust te stellen.   

De mening van het bestuur
Het bestuur vertrouwt in deze 
op de positieve uitkomsten van 
het RIVM en het ECHA onderzoek 
evenals op het standpunt van de 
Gemeente Geldrop-Mierlo dat 
spelen op haar kunstgrasvelden 
veilig is en dat de gemeente doet 
wat zij kan, zeker gezien de hier-
voor genoemde maatregelen om 
de binnen 4 jaar alle kunstgrasvel-
den te vervangen.  

De nieuwe Geldrop-Mierlo
Bokaal
De kunstgrasperikelen hebben 
toch ook iets moois opgeleverd. 
Tijdens een bespreking op het Ge-
meentehuis over het kunstgras is 
er op initiatief van SV Braakhuizen 
een nieuwe traditie geboren: de 
eerste elftallen en de A1-teams 
van de 3 voetbalverenigingen in 
Geldrop-Mierlo, SV Braakhuizen, 
Geldrop en Mifano, gaan in de 
voorbereiding op het nieuwe sei-
zoen ieder seizoen een mini-toer-
nooitje voetballen. Het betreffen 
wedstrijdjes van 45 minuten waar-
in tegen elkaar gevoetbald wordt. 
De eerste happening vindt plaats 
op 26 augustus op het veld van SV 
Braakhuizen. Iedereen herinnert 
zich nog de dit seizoen gespeelde 
bekerwedstrijd tegen buurman 
vv.Geldrop. Naast een fraaie zege 

leverde dit een kleine 1000 toe-
schouwers en een volle -uiterst 
sfeervolle- kantine op.  Ook voor 
onze nieuwe A1 is dit een mooie 
gelegenheid om zich te presente-
ren en zich te meten met de A1-
teams van Geldrop en Mifano. De 
bedoeling is zoals gezegd om dit 
ieder seizoen in de voorbereiding 
te gaan doen, waarbij de 3 vereni-
gingen om de beurt de organisatie 
op zich nemen, SV Braakhuizen als 
eerste. We kijken ernaar uit!

Ons nieuwe EHBO/BHV-team
Zoals bekend hebben we een 
nieuw AED-apparaat aangeschaft. 
Maar wat heb je aan de aanschaf 
van zo’n kostbaar apparaat als er 
niemand goed mee om kan gaan? 
Daarom hebben we in allerijl uit 
eigen gelederen een groot EHBO/
BHV –team in het leven geroepen. 
Martien Geeven en Miriam Ger-
ritsen hebben dit gecoördineerd 
en intussen zijn er zo’n 15 leden 
van SV Braakhuizen op cursus. Het 
betreft een uitgebreide cursus van 
4 (lange) avonden waarin de cur-
sisten bedreven worden in zowel 
EHBO als brandbestrijding. Weer 
een fraai voorbeeld van verbon-
denheid en clubgevoel, plus dat 
we met een nog veiliger gevoel 
kunnen sporten…!

Technisch beleid
Toen we dit seizoen startten was 
er sprake van een schrijnend te-
kort aan trainers, leiders, vlaggers 
en scheidsrechters, bestuurs- en 
commissieleden, eigenlijk aan al-
les….. Iets waar tegenwoordig ie-
dere club mee te maken heeft en 
wat zorgt voor grote druk op de 

VOORZITTER...VAN
DE

Beste leden van SV Braakhuizen en Braakhuizen Magazinelezers, het seizoen loopt al weer naar zijn 
eind en er is dit seizoen veel gebeurd dat het vermelden in dit Magazine waard is. Ik wil van de gele-
genheid gebruik maken om hieruit een aantal voor de club belangrijke zaken toe te lichten, te weten:

1.  De kunstgrasperikelen
2.  De nieuwe Geldrop-Mierlo bokaal
3.  Ons nieuwe EHBO/BHV-team
4.  Stand van zaken rondom het technisch beleid
5.  We hebben méér vrijwilligers nodig
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wel aanwezige vrijwilligers, met nave-
nante problemen en vooral klachten. 
We hebben als eerste een nieuw tech-
nisch plan gemaakt en mensen gezocht 
die de nieuwe technische commissie 
vormen. Onder leiding van hoofd tech-
nische zaken  Jos Smeulders en hoofd-
trainer/technisch coördinator Jeroen 
van der Schoot wordt er hard gewerkt 
om o.a. het indelingenproces zorg-
vuldig vorm te geven, zodat dit vanaf 
volgend seizoen gesmeerd verloopt. In 
het technisch plan staat dat de beste 
speler in het hoogste team komt en dat 
de recreatieve teams vooral “vrienden-
ploegen“  worden en blijven, met als 
het even kan een vaste samenstelling 
en dus weinig veranderingen. Verder 
wordt er vanaf mei al met de nieuwe 
selectieteams en trainers gestart met 
trainingen en oefenwedstrijdjes.

Zo kunnen de spelers alvast wennen 
aan het hogere niveau én aan hun 
(nieuwe) trainer, terwijl die trainer dan 
al een maand heeft kunnen werken 
met zijn nieuwe team zodat er aan het 
begin van volgend seizoen al een voor-
sprong is. Voor alle duidelijkheid: de 
indeling waarmee in mei  met de nieu-
we teams gestart wordt zijn voorlopig 
(!), iedereen krijgt de kans zich waar te 
maken! 

Ook gaan we investeren in de opleiding 
en begeleiding van onze trainers. Zo 
hebben we de heer Sjef Bongers be-
reid gevonden om vanaf mei en heel 
het volgend seizoen onze trainers te 
coachen en te begeleiden. Sjef heeft 
25 jaar ervaring als opleidingscoach 
van de KNVB. Dus álle trainers, zowel 
van de selectieteams als van de recrea-
tieve teams wordt de begeleiding aan-
geboden, dit geldt uiteraard ook voor 
de trainers van de G en de dames! We 
gaan bijeenkomsten initiëren waarin 
we de ouders, trainers en leiders ver-
tellen over de plannen, maar waarbij 
we ook eerlijk en duidelijk de proble-
men vertellen waar we als club tegen 
aanlopen en dat is o.a. een schrijnend 
tekort aan vrijwilligers. 

Deze maand is de eerste bijeenkomst 
voor de D, E, F en mini’s, waar ook Sjef 
Bongers zijn opleidingsplannen presen-
teert. We gaan in de nabije toekomst 
meer ouderavonden organiseren, dit 
om de ouders zoveel mogelijk (te blij-
ven) informeren, maar ook om hun 
hulp te vragen.

We willen dus alles doen om onze trai-
ners te gaan begeleiden en te onder-
steunen, maar we hebben nog steeds 
veel te weinig trainers. Daarom hebben 
we ook advertenties gezet en hebben 
we binnen de vereniging zelf “gescout”. 
Maar het blijft moeilijk. We gaan de 
“ouderavonden” ook gebruiken om 
aan nieuwe vrijwilligers te komen. 

Tot slot: alles staat en valt met goe-
de mensen op de juiste posities. We 
zijn nu zo ver dat we vanaf het eerste, 
tweede   en de jeugd tot en met de 
mini’s goede mensen in de technische 
aansturing hebben zitten. De laatsten 
die zich hiervoor gemeld hebben zijn 
Jeroen de Winter (de E) en Albert van 
Uden die de E, F en mini’s gaat coördi-
neren. Dat alles moet volgend seizoen 
zijn vruchten afwerpen.

Alhoewel niet echt “technisch” van 
aard, mag niet onvermeld blijven dat 
we met een nieuwe “scheidsrechterop-
zet” bezig zijn. Feit is namelijk dat we 
ook een scheidsrechtertekort hebben 
en voldoende gekwalificeerde scheids-
rechters is echt een must en sowieso 
voor de uitstraling van de club belang-
rijk. Zo zijn o.a. jeugdvoorzitter Wilma 
Wolters, Monique Phillipart en de ei-
gen scheidsrechters Maurice Stevens, 
Pierre Markgraaf, Wim Mennen en 
seniorenvoorzitter Aart Mulder hier-
mee bezig, met de insteek om dit met 
ingang van volgend seizoen beter voor 
elkaar te krijgen. 

Het Jumbo voetbalplaatjesboek
Richard Verhagen van de Jumbo in de 
Coevering wordt met ingang van 1 juli 
2017 sponsor van onze vereniging. 
Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. 
Maar op initiatief van Richard lanceert 
Jumbo in samenwerking met SV Braak-
huizen de komende periode ook een 
voetbalfotoboek, met daarin foto’s van 
al onze spelers/vrijwilligers. Een uniek 
verzamelitem waar al onze leden heel 
veel plezier aan gaan beleven en die 
onze leden ongetwijfeld zal verbinden!

Oproep
Dit wordt wel een enorme klus, een 
klus die wordt gecoördineerd door Ar-
jan de Man, Joyce van Diepen en Ange-
lique Sprengers. Het zal voor hen een 
grote organisatorische opgave zijn om 
alle voetballers en vrijwilligers op de 
foto te krijgen. Bij deze het verzoek aan 
een ieder om Arjan, Joyce en Angeli-
que alle medewerking te verlenen en  

te voldoen aan hun oproepen om de 
foto’s te maken. Maak het hen svp zo 
makkelijk mogelijk!

Vrijwilligers gezocht!
Alhoewel het hierboven al is vermeld, 
wil ik er toch nog een kort apart hoofd-
stukje aan wijden: het schrijnende 
vrijwilligerstekort, of het nu trainers, 
leiders, vlaggers, scheidsrechters, ter-
reinbeheerders, bardiensten, sponsor-
zoekers, mensen die activiteiten op-
pakken of bestuursleden betreffen: op 
alle gebieden kunnen we nieuwe men-
sen gebruiken. Er zijn verenigingen die 
haar (nieuwe) leden verplichten om 
vrijwilligerswerk voor de club te doen. 

SV Braakhuizen wil (nog) niet zover 
gaan, maar er moet op dit vlak wél iets 
gebeuren. Het is steeds meer gebruik 
in Nederland dat ouders hun kinderen 
bij de club “parkeren” en vervolgens 
naar huis vertrekken en na afloop van 
de wedstrijd of training hun kind weer 
komen ophalen. Een vereniging als 
Braakhuizen kan simpelweg niet zon-
der vrijwilligers. Het woord “vereni-
ging” zegt het eigenlijk al: het zijn de 
“verenigde” leden die sámen een club 
dragen. We moeten het met z’n allen 
doen. Als dat besef er komt zijn we al 
een heel eind.

Dus als je interesse hebt meld je aan, 
bijvoorbeeld bij ondergetekende.

Frank van Campfort
Voorzitter SV Braakhuizen
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Op 10 februari 2017 zijn we op het mini-toernooi geweest bij Rood.Wit Veldhoven. We gingen voor de eerste keer tegen 
andere teams voetballen om wat ervaring op te doen. Met een overwinning 8-1 om de derde en vierde plaats eindigde 
we op de derde plaats van de 8 teams. Alleen de vereniging die ons had uitgenodigd wist niet wat walking football wil 
zeggen, want ze sprinten ons van alle kanten voorbij, ik denk dat ze daarom op de eerste plaats zijn geëindigd.

We kwamen om ervaren op te doen en hoe precies het spelletje gespeeld moest worden. Maar waar we het meeste 
trots op waren is dat we van de tegenstanders de complimenten kregen omdat wij als enige het spelletje speelden hoe 
het moest en dus met geheven hoofden huiswaarts gingen met een weer een ervaring rijker. Op de foto het Old Star 
team die de derde plaats behaalde.

Op de foto het Old Star team die de derde plaats behaalde staand; van links naar rechts: Toon Stoef, Jo Verhappen, Piet 
Zweegers, John Heeren, Ad Warmoeskerken, Peter Hanssen, Hennie Doreleijers, Jan Bloemmaert, Zittend; Jack Baay, 
Cor Schönhoff.

OLD STARS OP TOERNOOI

Herkent u ze nog?

Herkent u mensen op deze foto?
Antwoorden kunnen gestuurd 

worden naar: 

redactie@Braakhuizen.eu
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eindstand
periodetitels 
seizoen 2016 - 2017
Ons kersverse, zéér getalenteerde 4e elftal heeft meteen genadeloos toegeslagen in de 1e periode van het nieuwe sei-
zoen. Door alle 6 de competitiewedstrijden op rij winnend af te sluiten, met een prachtig doelsaldo van 28 voor en slechts 
10 tegen! Ook werden “eventjes tussendoor“ alle bekerwedstrijden in winst omgezet, dus The Boys zitten nog volledig 
op koers om één of meerdere prijzen, méér binnen te slepen dit seizoen. Alvast proficiat met de tot op heden behaalde 
resultaten en ga zo door zou ik zeggen….dan komt het zeker allemaal goed! Proost !!

De 2e periode is gewonnen door onze “in grootse vorm verkerende” veteranen B….en ons “lieftallige vreemdelingenlegi-
oen”….het 10e.. Ze wonnen beide 5 van de 7 wedstrijden waardoor ze gelijk geëindigd zijn in de stand. Proficiat mannen 
!!.De “wel erg vroeg piekende” veteranen B mogen zich toch een klein bietje de morele eindwinnaar voelen, daar ze een 
iets beter doelgemiddelde hebben dan Braakhuizen 10; maar dat geldt officieel niet ! Normaal gesproken zouden de 60 
penningen dus gedeeld moeten worden, zou de denken….mar ons Corke heeft wéér eens over zijn hart gestreken; beide 
teams 90 stuks?! Of bedoelde hij nou ieder 45?!....ik weet het echt nie mir….denk ik; dan maar gewoon ieder 60….allemol 
tevreeën, toch !??

Laat het jullie smaken mannen….en vergeet nie ons Corke ok wa tegeven….want het is en blijft ne goeie!
We wensen alle teams veel succes toe in de 3e en tevens laatste periode (7 wedstrijden)….en hopelijk….moet lukken!...
rolt er dan van eigens….links of rechtsom….nog een kampioentje uit!! Zou toch moi zijn….wir wa te vieren: oei, oei, Cor-
ke….kost wir n’un bult penningen….mѐr da is het zikker wel wert !!

Plaats  Team Punten Doelsaldo

1e Braakhuizen 4 18 28-10 / +18

2e Braakhuizen 3 15  21-12 / +9

3e Braakhuizen 6 13  18-  7 / +11

4e Braakhuizen 10 13  21-11 / +10

5e  Braakhuizen 7 12  17-13 / +4

6e Veteranen C 10 16-15 / +1

7e Braakhuizen 2 9 12-16 / -4

8e Braakhuizen 1 7 10 /10 / 0

9e Braakhuizen 5 6 14-12 / +2

10e Veteranen B 6 15-27 / -12

11e Veteranen A 4 11-25 / -14

12e Braakhuizen 9 1 11-31 / -21

Plaats  Team Punten Doelsaldo

1e Veteranen B 15 29-18 / +11

2e Braakhuizen 10 15  20-15 / +5

3e Braakhuizen 4 13  31-15 / +16

4e Braakhuizen 7 13  26-15 / +11

5e  Braakhuizen 6 13  16-11 / +5

6e Braakhuizen 3 12 17-12 / +5

7e Braakhuizen 5 11 16-11 / +5

8e Braakhuizen 2 9 10 -19 / -9

9e Braakhuizen 1 7 11-12 /  -1

10e Veteranen A 4 7-12 /  -5

11e Veteranen C 3 12-18 /  -6

12e Braakhuizen 9 0 4-39 / -35

EINDSTAND 1e INTERNE PERIODE SEZOEN 2016 - 2017 EINDSTAND 2e INTERNE PERIODE SEZOEN 2016 - 2017
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De bloemetjes beginnen weer 
te bloeien, de vogeltjes fluiten 
weer en zwembroeken en bikini’s 
worden weer gepast. Niemand 
die eigenlijk meer aan onze goe-
de oude man en zijn pieterbazen 
denkt. Tussen de magazines door 
is hij toch wel degelijk op bezoek 
geweest bij Braakhuizen wat toch 
nog even het vermelden waard is.

Zoals ieder jaar waren er weer 
volop kinderen in de kantine van 
Braakhuizen die vol spanning zaten 
te wachten op de komst van de Sint 

sinterklaas 2016
HEERLIJK AVONDJE IS GEKOMEN

en zijn Pieten. Uit volle borst werd er 
gezongen ( na afloop kwamen we er 
achter dat de geluidsinstallatie buiten 
ook aan stond dus heel de wijk heeft 
meegenoten van dit heerlijk avondje) 
gedanst, en er werden enkele quiz-
vragen beantwoord om de tijd een 
beetje te overbruggen, want zeg nou 
eerlijk…welk kind zit nu te wachten 
op 2 vrouwen van middelbare leef-
tijd terwijl ze weten dat Sinterklaas in 
aantocht is. Precies! 

Maar daar kwam die beste man dan 
eindelijk met zijn gevolg, ennnn los! 
Het ene kind vertelde vol trots dat 
hij een mooie tekening in zijn schoen 
had gedaan voor Sinterklaas, het an-
dere kind kroop toch nog even veilig 
tegen degene die naast hem zat aan, 
en weer een ander kind….die vroeg 
toch even heel verbaasd waarom hij 
zijn naam moest zeggen want Sinter-
klaas kent toch alle kinderen! Tja Sin-
terklaas…leg dat maar eens uit.

De verdere avond werd er nog ge-
zongen, gedanst, gesnoept, gevoet-
balt en natuurlijk als kers op de taart 
werden daar uiteindelijk de cadeau’s 

uitgedeeld. Moe maar voldaan 
werd Sinterklaas en zijn Pieten uit-
gezwaaid.

Dag Sinterklaasje, daaaggg daaag-
gg daaggg daaggg Zwarte uh Witte 
uhh regenboog….nou in ieder geval 
dag Piet, tot over 8 maanden! 
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de Mast

3 MAANDEN TENNISSEN
VOOR EEN ZEER SPECIAAL

ABONNEMENT
• Senioren vanaf 18 jaar slechts € 26.50

• Junioren tot 18 jaar slechts € 14.50

Houd je conditie op peil gedurende de maanden:

JUNI - JULI - AUGUSTUS
KOM GEZELLIG EEN BALLETJE SLAAN

BIJ TENNISVERENIGING "DE MAST"
Bosrand 125 (Coevering) Geldrop 

Inschrijven vóór 25 mei via e-mail:
leden@de-mast.nl
vermeld: naam, geboortedatum
adres, woonplaats, telefoonnummer

ZOMERACTIE
tennisvereniging De Mast
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17e Poker
toernooi

Vrijdagavond 24 maart 2017 hebben 21 deelne-
mers aan het zeventiende toernooi bij Braakhui-
zen deelgenomen. 

Zoals altijd had de organisatie gezorgd voor een 
pokerklok op het grote scherm, zodat iedereen 
op de hoogte is van speeltijd, inzet, gemiddelde 
stack, prijzengeld enz. 

De catering was wederom geweldig. De nootjes en 
de chips stonden nog niet op de drie pokertafels 
of de schalen met kaas, worst, komkommer enz. 
werden erbij gezet, gevolgd door een onophoude-
lijke stroom van schalen met snackjes. Het was erg 
druk vanwege een speelronde bij Braakhuizen van 
diverse damesteams die allemaal de weg daarna 
naar de kantine hadden gevonden waardoor het 
aantal aanwezigen was opgelopen naar +/- 100. 

Het was maar goed dat Mirjam ondersteuning had 
gekregen van Rinie van Bragt. Hij had beloofd dat 
hij kwam helpen en belofte maakt schuld. Het was 
een drukte van jewelste tot aan sluitingstijd (het 
was weer eens laat geworden). Zoals wel eens va-
ker gezegd “de beste kroeg van Geldrop en om-
streken”!! Mirjam en Rinie namens alle deelne-
mers bedankt!!!

Over kroegen gesproken. Namens deze weg willen 
we Kees Brouwers van Café-biljart Schonmoeder 
(ook die kroeg doet zeker mee voor de titel “de 
beste kroeg van Geldrop en omstreken”) bedan-
ken voor de drie bierkaarten, met name door de 
nummers 1, 2 en 3!!

Jan Willem Meulendijks moest zich als 1ste  inko-
pen en was er daarna als derde uit, een opmer-
kelijke prestatie die zeker niet onbenoemd mag 
blijven. Bram Weber moest zich als 2de inkopen 
en was er daarna als 1ste uit het toernooi (vorige 
keer nog 6de). Ook knap hoor, Bram goed bezig, je 
leert het wel…

Nieuwkomer Olaf Schnitzer had minder moeite 
met het spelletje want hij ging er vandoor met de 
4de plek, proficiat een mooie prestatie. 

Degene die uit het toernooi lagen gingen daarna 
zelf weer verder met een potje poker (een soort 
verliezerstafel). Aangezien niemand naar huis 
wilde, het was dan ook erg gezellig, waren er snel 
2 verliezaarstafels gevormd en werd de geldpot 
snel gevuld door degene die zich maar weer eens 
moesten inkopen. 

Nummer twee werd Jan van de Meerendonk 
(vorige keer 4de) en derde Henk van Heijst. Knap 
gedaan, toch was de grootste verrassing de win-
naar Walter Frijters (wat een bluffer, maar wat 
een goed resultaat, petje af). Vijfde prijs had 
good old Peer van Gerwen, toppertje.

Voor we het vergeten, nog even een vermelding 
van de nummer 6, On the Bubble (zoals de Duit-
sers dat zeggen) degene die net buiten de prijzen 
valt. Dat was Jessie Slaats. Een knappe prestatie 
helaas net geen prijs… Die is er de volgende keer 
weer bij, zeker weten.

Kort samengevat: Een super gezellige ouderwet-
se Braakhuizen avond die snel moet worden her-
haald.  

Tot de volgende keer, eens kijken of Walter zijn 
titel kan prolongeren. 
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Plaats  Naam               

1e  Walter Frijters

2e  Jan van de Meerendonk

3e  Henk van Heijst

4e  Olaf Schnitzer

5e  Peer van Gerwen

6e  Jessie Slaats

7e  Alex Smulders

8e  Paul Massuger

9e  Rein Stokmans

10e  Twan Moors

11e  Peter Beverdijk

12e  Pascalle Hermeling

13e  Roy Sweegers

14e  Nick Scheutjens

15e  Bas de Bruijn

16e  Tamara Haazen

17e  Paul van Gerwen

18e  Nancy Bust

19e  Jan Willem Meulendijks

20e  Anja van de Meerendonk

21e  Bram Weber

17E POKERTOERNOOI UITSLAG (24 maart 2017)
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In deze editie maken we kort kennis met onze 
Syrische terreinbeheerders, wie zijn deze man-
nen die schuil gaan achter een vriendelijk lach 
en behulpzaamheid. Stel je even kort voor

Tarek Haj Abboed, 24 jaar uit Syrië, heb een 
vriendin en sinds 2 jaar en 8 maanden in Neder-
land. Mahmoud Tarshahani, 28 jaar eveneens uit 
Syrië, getrouwd en sinds 2 jaar en 6 maanden in 
Nederland.

Hoe zijn jullie bij Braakhuizen terecht geko-
men?
We zijn ruim een jaar geleden met een aantal 
mede vluchtelingen begonnen met voetballen 
op het veldje achter het ziekenhuis in Geldrop, 
Na een paar maanden werd contact gelegd met 
Braakhuizen of we daar konden voetballen. We 
zijn met open armen ontvangen en mochten 
gebruik maken van de velden en faciliteiten. Als 
tegenprestatie gingen we aan de slag als vrijwil-
liger voor 2 dagen in de week bij de uitleen van 
materialen en onderhoud van de velden.

Hoe was de ontvangst en acceptatie bij
Braakhuizen?
In een woord top, we zijn direct opgenomen in 
de familie Braakhuizen en voelde ons zeer wel-
kom. We zijn natuurlijk zeer dankbaar aan Ne-
derland en in het bijzonder de Gemeente Geldrop 
voor de manier waarop we zijn opgevangen na 
onze vlucht uit Syrië vanwege het oorlogsgeweld 
wat daar heerst. Daarnaast is het werk ook heel 
leuk om te doen en hebben we de ideale combi-
natie met het voetbal. We voelen ons hier weer 
echt veilig.

Wat is jullie mooiste herinnering bij onze club 
tot nu toe?
Het vele en goede contact met de nieuwe men-
sen die we hebben ontmoet, het warme welkom 
dat we hebben gevoeld, de mogelijkheid om 
weer te voetballen, eigenlijk te veel om op te 
noemen, we genieten nog steeds volop.

Spelen jullie inmiddels al in teamverband of 
zijn hier op korte termijn plannen voor?
Momenteel trainen we met een groep vooral op 
zondag maar nog geen competitie, het zou leuk 
zijn om in een team te zijn maar dat hoeft niet 
persé met alleen landgenoten te zijn, we zouden 
graag gewoon met Nederlanders samen spelen 
in een team, dit is ook goed voor onze integratie. 
Mahmoud voegt hier aan toe dat het voor hem 
momenteel even geen voetbal is doordat hij last 
heeft van zijn enkelbanden.

KENNISMAKEN MET
ONZE SYRISCHE TERREINBEHEERDERS

“Gevlucht voor de oorlog 
in eigen land en opgenomen 

in de warme familie
Braakhuizen”

Wat zijn jullie hobby’s naast de werkzaamheden bij Braak-
huizen?
Voetballen en autorijden, Tarek doet overal aan mee waar hij 
zich nuttig kan maken, hij was recentelijk zelfs actief tijdens 
de Halloween tocht in de Coevering om als vrijwilliger de 
mensen angst aan te jagen. Mahmoud geeft ook lezingen op 
het Strabrecht College over de situatie in Syrië en daarmee 
bewustwording te creëren over de verschrikkelijke situatie in 
hun thuisland.

Kun je kort uitleggen waar jullie precies voor gevlucht zijn?
In het algemeen zijn we gevlucht voor het oorlogsgeweld in 
Syrië zoals de meeste landgenoten, en om niet in het leger te 
hoeven, wat voor met name Tarek een belangrijke reden was, 
zeker omdat hij als 18-jarige geacht werd om mede-landge-
noten te doden wat volledig tegen zijn principes in ging.

Hebben jullie plannen voor de toekomst?
Tarek: Ik ben momenteel aan het studeren, ik heb mijn Inbur-
gering gedaan voor Nederlandse taal na 6 maanden, ik heb 
pas geleden niveau 1 afgesloten en ga volgend jaar beginnen 
aan niveau 2 voor onderhoud en renovatie.

Mahmoud: ik had al studie gevolgd in Syrië gericht op IT 
engineer, ik heb geprobeerd in Nederland door te gaan maar 
vanwege de verschillen met Syrië moet ik weer helemaal 
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opnieuw beginnen. Ik heb inmiddels al wel mijn staatsexamen 2 afgelegd in Nederlandse taal wat een verplichting is 
om aan de universiteit te kunnen gaan studeren. Daarnaast werk ik bij de LEVgroep als tolk en begeleider voor nieuwe 
vluchtelingen om hen te helpen met hun integratie.

Wat zijn jullie favoriete gerechten of juist niet?
Mahmoud (lachend), hij (Tarek) heeft het geprobeerd... waarop Tarek direct een beetje nuanceert dat als je vergelijkt 
met de Arabische keuken… wij zijn echt van het eten. Zeg maar echte lekkerbekken. Daarmee is niet gezegd dat de 
gerechten hier niet lekker zijn, zeker Macaroni of gehakt zijn niet verkeerd maar de voorkeur gaat wel uit naar het 
Arabische eten.

Vooral Kibbeh is een aanrader, uit de Levantine cusine gemaakt van bulgur, gestampte uien, rund- lams en geitenvlees 
of soms kamelenvlees klaargemaakt met specerijen uit het Midden-Oosten zoals Kaneel, nootmuskaat, kruidnagel en 
piment.

Tot slot geven beide mannen nogmaals aan om hopelijk nog lang bij ons clubke te vertoeven, en het plezier en warme 
gevoel te behouden en wie weet zien we hen op korte termijn ook op de velden terug maar dan als speler van Braak-
huizen.

Tarek en Mahmoud nogmaals bedankt voor deze kennismaking.
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Deze keer in het zonnetje: Bert van den Eijnden

Door toedoen van vader Frans (wel 
bekende wethouder geweest) is Bert bij 
Braakhuizen gekomen in het jaar 1965, 
Geldrop was geen optie in de ogen van 
beide.

Bert heeft gevoetbald in de jeugd bij 
de P (huidige F ) tot de A-junioren, Bert 
heeft ook gebald bij de Senioren maar 
door een keuze voor de Marine heeft
hij meer gevaren dan gevoetbald.
Na zijn carrière bij de Marine heeft
hij nog een jaartje of 6 gevoetbald.
Bert is in 1992 voor het  eerst mee 
gegaan op kamp toen zijn zoon Toon 
ook voor het eerst meeging.
Hij is 3 maal als leider mee geweest 
op Jeugdkamp en daarna is hij toe 
getreden tot de organisatie van het 
kamp met onder andere Frank en 
Martien Sweegers, Adrie Janssen en Nol 
Chambon. Tot op de dag van vandaag 
is Bert nog steeds in de organisatie van 
het jeugdkamp.

Dat is dan op de kop af 25 jaar
en dit is wat men noemt een jubileum.
Bert heeft besloten om niet meer mee 
te gaan op kamp maar is nog steeds 
bereid om hand en spandiensten te 
doen in de voorbereiding.

Bert verzorgt al jaren lang ook de loterij 
met Carnaval en is ook altijd aanwezig 
met de voorbereidende weken, met wat 
collega’s en hoofd snoepzaken prijzen 
PEET van Gerwen.

Nog wat anekdotes van het kamp, Bert 
en J.W. uit G zouden de Tomatensoep 
warm maken daar wij nog verse 
tomaten over hadden zei J. W. doe 
die der maar bij dat zijn vitamine 
bommetjes dat is gezond maar omdat 
de jeugd voor hun neus aan het 
voetballen was waren ze afgeleid, u 
raadt het al zelfs zij lieten de soep aan 
branden.

Dat we verschillende fietsers met 
gedegen route beschrijving toch 
presteerde om midden in de  nacht te 
arriveren op de locatie van het kamp.
Bert scheidt er wel uit met op kamp 
gaan, maar heeft wel voor opvolging 
gezorgd en dat zijn zeker niet de minste: 
Wimke van Lieshout, Melvin Willemsen, 
Mark Tielemans, Jan en Rudy Wolters en 
als nieuwe voorzitter Nicky van Gerwen.

Wij van Braga willen Bert bedanken voor 
25 jaar tomeloze inzet voor het slagen 
van een goed Jeugdkamp.
Bert  bedankt

Vakantie 
Doel: in januari een lamballen vakantie 
de motor weer opladen, in september 
een doe vakantie

Bestemming: als het maar warm is 
Land: maakt niet uit als het maar warm 
is

In je (hand)bagage: i-pod, i-pad en E 
reader                                                                                                         

Altijd mee uit het buitenland: 
koelkastmagneetje

Culinair
Restaurant: Steakhouse

Drank: bier  

Favo gerecht:  als het maar vlees is
Altijd in de koelkast: kaas,  bier en 
worstjes

De zonde waard: geen commentaar

Niet te pruimen: wortelstamp, zuurkool 
en spruitjes

Do & don’ts
Carnaval of skiën: carnaval 

Boek of tijdschrift: boek

Theater of concert: theater en concert

Hotel of camping: hotel

Fitness of spinning: fitness 

Disco of bruin cafe:  bruin cafe

Bier of spatje: bier 

  

Naam:   Bert van den Eijnden

Leeftijd:  57 jaar

Status:   getrouwd met Karin,  2 kinderen  Frans en Toon

Hobby’s:  motor rijden, vijver bijhouden, in de tuin kloten, en mun vrouwke

Levensspreuk:  Homo simplicitas semper penis est (deze een of andere moeilijke

  taal vertaalt, de gewone man is altijd de lul)

Woonachtig:  Geldrop 
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Als men de juiste letters hieronder in de hokjes plaatst, dan leest men 
waarmee Braakhuizen op 16 oktober 2014 mee gestart is.

HORIZONTAAL
1.hoekschop, 6.voetbalclub Kerkrade 
12.melkklier, 13.muziekstuk, 15.naar 
beneden gaan, 18.moe, 20.daarom, 
21.berg op Kreta, 23.dwaas, 
24.beetje, 26.welpenleidster, 
28.Griekse kaas, 29.keurkorps, 
31.oude munt, 33.computerterm 
34.Brit, 36.kerel, 38.plaats in Limburg, 
41.luchtvervuilling, 43.ontvangskamer, 
45.soort walvis, 47.pensioenfonds, 
49.pias, 51.zeer oud, 52.geboren, 
55.houtsoort, 58.afscheidsgroet, 
59.Noorse god, 60.trotse vreugde, 
61.achter elkaar. 

VERTICAAL
2.nestor, 3.meisjesnaam, 4.liefje van 
Tijl Uilespiegel, 5.lof, 7.militair (afk.), 
8.soort drank 9.Friese voornaam, 
10.helaas, 11.geluidsinstallatie, 
14.plaats in Amerika,16.
sprookjesfiguur 17.Merk sportschoen,
18.vloeibare mest, 19.wilde haver, 
22.lidwoord, 25.slemiel, 26.aardbol, 
27.strelen, 28.ijzer (in samenst.), 
30.Ierse verzetsbeweging, 
32.afwatering, 35.water, 36.term 
uit de voetbalsport, 37.waarborg 
38.pier, 39.ongeur gezicht, 
40.militair hoofddeksel, 42.Engelse 
onderscheiding, 44.muzieknoot, 
46.steen, 48.sportief, 50.aanvoerder 
van Bayern München, 53.voetbalclub 
uit Den Haag, 54.koordans, 56.op de 
wijze van, 57.akkoord

KRUISWOORDPUZZEL

super bedankt!
Langs deze weg wil ik namens mijzelf en mijn zoon Nicky (waarbij de dodelijke spierziekte ALS is 
geconstateerd) iedereen bedanken voor de donatie’s/giften om zijn wens in vervulling te laten gaan, nl
om met zijn team Nicky & Co mee te kunnen doen met Tour du ALS (beklimming van de Mont Ventoux)
op 8 juni as.

Het gesponsorde geld komt ten goede aan stichting ALS voor onderzoek om deze ziekte een halt toe te 
roepen.

Peter van den Eijnden
Trainer Braakhuizen 2

SAMEN TRAPPEN WE ALS DE WERELD UIT



16



17

INTERVIEW MET
Wendy de Haze -Dekkers

Mooiste voetbalwedstrijd: PSV-AJAX 
op 1-3-2015 stand 1-3                               

Mooiste Doelpunt: Van Basten in de 
wedstrijd Den-Bosch-Ajax

Verwachting seizoen 2016-2017: 
Ajax kampioen, Feijenoord 2e       
PSV 3e      

Jeugdidool: Litmanen  speelde voor 
Ajax en  Barcelona en Liverpool om 
er maar een paar te noemen

Je kan me s’ nachts wakker maken 
voor: mc Donalds en eetcafe de 
Bengel                                          

De club Braakhuizen: Een gezellige 
vereniging met leuke feestjes en 
voor de kinderen worden ook leuke 
activiteiten georganiseerd b.v. gezel-
lig op kamp

Mooiste herinnering Braakhuizen: 
De bekerwedstrijd tegen buurman 
Geldrop waar Sammy Dirkx de beslis-
sende penalty scoorde

Naam: Wendy de Haze -dekkers

Woonplaats: Eindhoven

Geboren: Eindhoven

Lid van Braakhuizen: Vanaf 2012

Funtie: Leider van JO-15-3 ben ook 
werkzaam in de keuken van onze 
kantine

Zelf voetballen: neen

Beroep: Medewerkster pre-Analyse 
bij MMC (Maxima medisch centrum)

Status: Getrouwd 4 kinderen

Club Nederland: Ajax (Amsterdam)

Speler Nederland: Dolberg ( Ajax)

Club Buitenland: Barcelona (Spanje)

Speler Buitenland: 
Wesley Sneijder (Galatasaray)

Beste coach: 
Guus Hiddink

Verwachting van het 1E dit seizoen: 
Mee boven in draaien                                    

Ambitie als trainer: Op dit vlak heb 
ik helemaal geen ambities                                   

Waar denk je aan bij de 3e helft: 
Gezellig drinken met name shotjes

Wat ik nog kwijt wil: Zou graag zien 
dat er een G-team kwam onder de 
16 en onder een andere benaming

Aan wie geef je dit interview door: 
Humpry Walter 

Dit interview is doorgegeven door Jos Jonkers

Braakhuizen is een aantal 
BHV-ers rijker !

Wanneer het een beetje heeft meegezeten  beschikt onze vereniging nu over dertien extra 
BedrijfsHulpVerleners. 

Na het passeren van een online examen met  de modules alarmering, spoedeisende- en niet
spoedeisende hulp, brandbestrijding en ontruiming werd alles nog eens herhaald tijdens vier
bijeenkomsten. Hierbij werden Rautek-, en WWF grepen, (hart)massage en mond op mondbeademing niet 
geschuwd. Met een flinke dosis ‘groep zes humor’ wist de cursusleider de goede sfeer en belangstelling van 
onze kandidaten te behouden. 

De volgende cursisten zijn trotse eigenaar van het BHV diploma ; Jessie van der Schoot, Daryl Hazel, Miriam 
Gruijters, Peter Beverdijk, Ritchie van Gerwen, Ronny van Gerwen, Jannie Albers, Kate Macmillan, Cris 
Maertens, Wendy de Haze/Dekkers, Rene Vermeltfoort, Peter Hanssen en Wilma Wolters.



18

Voor welke club(s) je later wel zou 
willen voetballen ? ( stel dat…)
Voor PSV, en ook in de Premier
League. Voor Manchester City.

Ben je bekend met het Braakhuizen
Magazine ?
Ja hoor, ik kijk altijd wie er in staan.

De gezinssamenstelling ?
Vader Peter, moeder Jolanda, en zusje 
Jasmijn.

Hoe en waarom ben je gaan voetbal-
len ?
Ik voetbalde vaak buiten met vriend-
jes. Zij vroegen of ik ook bij Braakhui-
zen wilde komen.

Jouw voetbalcarriere tot nu toe ? 
Ik ben in de F5 begonnen, en via de 
F3 naar de F1. Daarna de E3, E1, D1 
en C1. Tegenwoordig heet dat dus de 
JO15-1 

Wat voor type voetballer ben je ?
Ik heb een goede conditie, ben best 
technisch en redelijk snel. Ik schiet 
met rechts en kan ook met  links 
passen.

Waar wordt je blij van ? 
Van voetbal !

Als je niet zou voetballen voor welke 
sport zou je dan kiezen ? 
Ik denk voor de atletiek ofzo ?

Wanneer heb je voor het laatst hard 
moeten lachen ? 
Dat was in een voetbalwedstrijd toen 
iemand onderuit ging. Over de bal.

Op welke positie speel je meestal ? 
Ik speel nu vooral linksachter of
rechtsachter, maar kan eigenlijk
overal spelen behalve in de voorhoede.
Mijn favoriete plek zou zijn centraal 
verdedigende middenvelder. 

Pak je jouw voetbaltas zelf in ? 
Ja, nu wel. Ik ben wel eens bij een
oefenwedstrijd mijn voetbalbroek
vergeten en moest toen in mijn
thermobroek spelen.

Je studie en je favoriete vak ? 
Ik doe VMBO-T en dat gaat prima.
Ik wil de techniek in. Bij Brainport en 
techniek werk je op de computer een 
opdracht uit.Bijvoorbeeld een huis of 
een kraan.

Vraag aan vader Peter ; hoe zou je 
Joran omschrijven ? 
Joran is een impulsieve jongen die veel 
van gamen en voetbal houdt. Hij heeft 
zijn hart op zijn tong. Hij steekt zijn 
mening niet onder stoelen of banken 
wanneer het hem te gortig wordt,  en 
heeft een groot rechtvaardigheidsge-
voel. We zijn blij dat hij het zo goed 
doet op school.

Zie je jouw teamgenoten ook buiten 
het voetbal om ? 
Ja genoeg, maar vooral Joris en
Shaerion.

Je favoriete knuffel ?
Dat was een konijntje met de naam 
‘Kakka’. Dat was mijn eerste woordje. 
Het moet nog ergens liggen.

Welke materiële dingen zou je niet 
willen missen ? 
Mijn mobiele telefoon, en als tweede 
mijn  X-box. Met FIFA 17.

Welke vraag (buiten dit interview) is 
jou vandaag het laatst gesteld ?
Of dat ik uit bed kwam, maar dat 
kwam ik nog steeds niet.

Waar mogen ze jou midden in de 
nacht voor wakker maken ?
Nou,eigenlijk niet !

Kunstgras of echt gras ?
Kunstgras.  In echt gras zitten soms 
holletjes en bobbels in, das niet fijn.

Hoe is de verstandhouding met je 
zusje ? 
We hebben best vaak ruzie over rare 
dingen. Wanneer ze heel lang op de 
computer zit dan heb ik wel eens wat 
commentaar. Ik voetbal wel eens wat 
in de tuin met haar, of we zwemmen 
samen.

Wat voor voetbalshirts heb je zoal in 
je kledingkast ?
Best veel van PSV, ook van Manchester 
United. Die laatste krijg ik wel eens 
van Daan.

Welke prijzen heb je zoal gewonnen ?
Veel prijzen met voetbal, kampioen-
schappen enzo. Op school heb ik een 
gedichtenwedstrijd gewonnen met een 
gedicht over wc papier.

Wat doe je graag met je ouders ? 
Ook voetballen, al is dat nu een tijdje 
geleden. Naar de bioscoop en gamen.

Opvallende speler(s) in je team ?
Sinds Shaerion bij ons speelt word er 
wel meer gescoord..

Jouw mooiste actie ooit ?
Dat was dit jaar nog  tijdens een wed-
strijd tegen de B. Ik scoorde het

In de vorige uitgave van het
magazine gaf Daan van Rooij het 
praatje door aan Joran. Hij gaf
tevens de volgende vraag mee;  

HETBRAGA
PRAATJE

MET JORAN BAKERMANS  (JO15-1)
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verleden wordt er op feestjes vaak  
over je verteld ?
Dat kan mijn vader misschien het best 
vertellen.

Vader Peter vindt het echter niet 
geschikt voor publicatie in het maga-
zine maar wil wel een tip van de sluier 
oplichten. Het had te maken met de 
vraag waar kindertjes vandaan komen.

Met welk cadeau was je erg blij, en 
met welk juist helemaal niet ?
Blij met mijn X-Box. Met Kerst heb ik 
ooit eens een wereldbol gekregen, 
daar was ik toen behoorlijk boos om.

Je favoriete smaak ijs ?
Stracciatella van ijsbakker Kees.

Hoe gaat jouw team eindigen dit 
seizoen ? 
Na de winterstop gaat het best goed. 
Ik hoop 2e of 3e te worden. Vader 
Peter verwacht een plek in de
middenmoot. 

Aan wie ga je het praatje doorgeven 
en welke vraag wil je hem stellen ?
Aan Daan van Dijk van de JO17-4. 
Vraag maar wat hij belangrijker vindt ; 
voetbal of school ? 

Joran bedankt voor het praatje !

winnende doelpunt in de laatste 
minuut vanaf een meter of 25, in de 
kruising. De trainer van de tegenpartij 
( een echte keeper )was toen doelman. 

Je favoriete kledingstuk ? 
Een ‘camo-shirt’ in rood-zwarte
kleuren. 

EHBO pech ? 
Een gat in mijn hoofd toen mijn zusje 
me tegen een bloempot ‘duwde’, vond 
ik. Voor de vakantie heb ik mijn teen 
open gestoten aan een bord waardoor 
ik een hele tijd niet kon zwemmen. 
Terwijl het superheet was…

Je favoriete vakantiebestemming ? 
Camping Isolino in Italie. Met een heel 
groot voetbalveld. De Nederlanders 
tegen de rest.

Welk land zou je nog wel eens willen 
bezoeken ?
Engeland.

Wat vinden vrienden leuk aan jou ?
Mijn lach, die is een beetje raar. 

Het leukst op de voetbaltraining ?
Het positiespel. We doen vaak dezelf-
de dingen maar das juist goed voor je.

Welk opmerkelijk verhaaltje uit het 

MET JORAN BAKERMANS  (JO15-1)
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Een elftal vragen

Team:
Braakhuizen JO17-4

Ik spreek de JO17-4 een uurtje voor de 
wedstrijd tegen VV Acht.  

Vraag 1 :  Zijn jullie bekend met 
Braakhuizen Magazine ?  

Niet iedereen krijgt het in de brievenbus 
omdat veel spelers buiten Geldrop wonen. 
Het word niet altijd meegenomen vanuit 
de kantine. Diegene die het al wel kennen 
vinden het blad een leuke toevoeging aan 
onze vereniging.

Vraag 2 :  Hoe is jullie team ontstaan ?

Het initiatief is gekomen van Maurits. Daan 
is toen naar Arjan gestapt met de vraag of 
er plaats was voor een vriendenteam bij 
Braakhuizen. Uiteindelijk is het na intensief 
lobbyen gelukt om deze  “ellende” bij elkaar 
te krijgen. 

Vraag 3 : Het seizoen tot nu toe ?   

In het begin was het wel wennen aan 
elkaar. Spelers die nog nooit hadden samen 
gespeeld en zelfs enkele die helemaal nog 
nooit gevoetbald hadden. Het gaat nu 
steeds beter.
De verwachting voor de rest van het 
seizoen is dat onze klassering anders zal 
zijn dan in de eerste competitiehelft.  We 
hopen ergens in de top vijf te eindigen,  
waarbij veel zal afhangen van het resultaat 
van vandaag. We spelen tegen de koploper.

Vraag 4 : Hoe bereiden jullie je voor 
op een wedstrijd, en houden jullie op 
de dag voor de wedstrijd er rekening 
mee ?

De ‘drinkers’ nemen er op de vooravond 
geen glaasje minder om. De vraag van 
trainer Djoey van H. “ of niemand voor 
de wedstrijd flink met zichzelf speelt ? “ 
word noch bevestigend, noch ontkennend 
beantwoord. 

Vraag 5 : De trainingen ?

Maandag traint Djoey, op woensdag Robin. 
De trainingen duren gemiddeld 75 minuten.  
Er is altijd ruimte voor grapjes, maar we 

weten wel wanneer we serieus moeten zijn. 
Ook kunnen we  vanuit de bespreking van 
een gespeelde wedstrijd,aangeven waarop 
we extra  willen trainen. 
 
Vraag 6 : Een bijzondere gebeurtenis 
dit seizoen tijdens een wedstrijd of 
training ?

In één van de eerste wedstrijden troffen 
we voor de beker VV Geldrop. De ontlading 
was ontzettend groot toen we in de laatste 
seconden scoorden uit een strafschop.  

Vraag 8 : Opvallende spelers in het 
team ?

Iedereen valt eigenlijk wel op.  Sjoerd omdat 
ie er nooit meer is vanwege een vervelende 

blessure. Jordy is een stille genieter, Stijn 
Jorn en Menno zijn altijd wel redelijk 
aanwezig. Matthias, (de kleinste speler) 
maakt de meeste kopgoals.

Vraag 9 : Zijn er spelers met bij-, of 
artiestennamen ?  

Sjoerd noemt zichzelf ‘Beffie’. Geen idee 
waar dat vandaan komt. Menno heeft een 
bijnaam die volgens hem nergens op slaat 
;  Sjekkie’. En dat alleen maar omdat hij op 
een feestje een hijsje van een sigaret had 
genomen.

Vraag 10 : Na de wedstrijd ? 

Als we verloren hebben is er meestal wat 
gezeik op elkaar. Toch probeert de leiding 
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Een elftal vragen
dan de goede punten uit de wedstrijd te 
halen. De tenues worden telkens keurig 
gewassen en gestreken aangeleverd door 
Simone. We doen nog niet echt aan de 
derde helft, maar dat gaat in de toekomst 
zeker nog veranderen. 

Vraag 11 : Het vermelden waard ? 

De tenues beginnen te klein te worden, dus 
voor het volgend seizoen kan een sponsor 
geen kwaad. Volledig in het nieuw zou te 
gek zijn. 
Verder is het de bedoeling dat we in 
juni gaan meedoen aan een meerdaags 
toernooi in Duitsland. We hebben een 
optimistisch team dat bereid is om iets voor 
elkaar te doen. 
Vriendschap is onze kracht. 

Braakhuizen JO17-4 bedankt voor 
jullie medewerking ! 

Dangelo speelt nu 2-3 jaar bij Braakhuizen.

Stijn speelt voor het eerste jaar bij Braakhuizen en 

daarvoor vele jaren bij Brandevoort.

Maurits voetbalt al een jaartje of tien waarvan nu 1 

bij Braakhuizen, daarvoor bij Heeze. 

Guus was nog nooit lid van een voetbalclub, dit is 

zijn eerste jaar.

Menno is een jaartje voor buurman Geldrop uit-

gekomen. Na een pauze van drie jaar hervat ie zijn 

carriere bij Braakhuizen.

Jesse vertoont zijn voetbalkunsten pas voor het 

eerst, natuurlijk bij Braakhuizen.

Nick speelt al negen seizoenen, waarvan acht bij 

Heeze.

Daan is inmiddels al aardig bekend hier, hij is bezig 

aan zijn vijfde jaar.

Dylan beleeft zijn geluksjaar bij de Rood-Zwarten ;  

zijn zevende.

Bart keept al een tijdje bij Braakhuizen. Dit is ook 

voor hem het 7e jaar.

Jordy begon bij Braakhuizen, inmiddels vijf jaar ge-

leden.

Maurice pikte de draad op na een stop. Daarvoor 

drie a vier jaartjes bij Brandevoort.

Jorn speelt al tien jaar lang, waarvan acht bij Bran-

devoort en een jaartje Mierlo-Hout.

Mathias heeft er al negen seizoenen bij Heeze op-

zitten, zijn tiende speelt ie bij de JO17-4

Colin vierde inmiddels al zijn 10-jarig jubileum bij 

Braakhuizen.

Bas speelde ooit al een jaartje voor Heeze, en bloeit 

nu op bij onze vereniging.

DE VOETBAL
CARIERRES
TOT NU TOE

Staand vlnr: Jordy Nagel, Daan van Dijk, Guus Niessen, Maurits 
Theunissen, Bart Fabrie, Menno de Louw, Jorn Orelio, Stijn Stahl, Bas 
Eltink Zittend vlnr: Arjan de Man, Maurice Knoops, Matthias Russo, Nick 
Schenkels, Dangelo Rietbergen, Dylan de Man, Jesse Malipaard, Colin 
Nent, Djoey van Heugten Niet op de foto: Robin Liebreks, Sjoerd Smets 
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VOETBAL
GEZICHTEN

Wegens groot enthousiasme
deze keer weer in het magazine.

Wees gewaarschuwd het zou zomaar
een vaste rubriek kunnen worden
maar dat ligt geheel aan jullie.
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Roos Maas, echtgenote van erelid Henk Maas is op 25 januari j.l. overleden, ze is 77 jaar
geworden. Samen met Henk heeft zij vele jaren als vrijwilliger gewerkt voor de vereniging waarbij 
zij met name bezig was met het poetsen van de kantine, het draaien van bardiensten, het
uitwerken van het weekbericht en het maken van attributen als Braakhuizen meedeed aan de 
carnavalsoptocht (petjes en dergelijke).

Ook maakte zij kielen voor het kantinepersoneel zodat ze er gekleurd op stonden in de tijd van
de Goaltrappers. 

Oud lid Toon Adriaens is op 1 april jl overleden, hij is 76 jaar geworden. Toon heeft o.a. de
supportersvereniging opgericht van ons clubke en diverse bouwprojecten getekend en begeleid.

Wij wensen familie en nabestaanden van Roos en Toon veel sterkte in deze moeilijke tijd.

IN MEMORIAM
ROOS MAAS & TOON ADRIAENS 
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partycentrumpke, da we mi spoed ne reeds 
gepensioneerde professionele ober….en unne 
overmaatse afgekeurde glazenspuuler op 
hebben moeten trommelen; en ik kan jullie uit 
betrouwbare bron vertellen da het dus echt 
nie meevalt um telkens wir al die kledjes uit 
die “ouwe” glazen te slurpen….dan vatte er 
toch nog stiekem veul op zunnen avond….en 
vor weinig ?! 

• Er dizzen kei gezellige avond nog hil wa 
meer vreemde dingen gebeurde, zoals dat bar-
keeper Pjotrke van vv Geldrop een vat bier 
verpeulde i.v.m. ne weddenschap….tegen 
beter weten in !? ….en D.J. Bartje Kloeker 
de Kloek de Kin in een stretchie broakeze 
tenuuke achter de draaitafel stond….terwijl 
da we officeel géén XXXL in ons assortiment 
hebben….unbelievable !

• Onze schatkistbewaker toch nog un klein 
bietje neutelijk waar dizze mondag: er waren 
s’zondags toch 980 hapjes en plusminnus 
7000 pinda’s gratis uitgedeeld….12 glazen 
gesneuveld….en letterlijk en figuurlijk 126 
extra rollen boutpapier (ruwe versie) dur hin-
ne gedraait….totale kostenplaatje €199,50 !

• We het donkerbruin vermoeden hebben 
da ut toch ergens anders mi te maken had, 
toen we s’zondags bij um dur de stroat reden; 
ons Corke stond namelijk in de keuken….op 
zunne vrijen dag….in Broakeze pyjama….
berenslofjes….en sloapmuts, al het geld te 
strijken….ondertussen luisterend noar un 
toepasselijk muziekske….I want to break 
free !...mér wie zou da nou nie willen !!

• Ik laatst 2 vaste, dur de wol geschilderde, 
supporters van het uurste; hurde bakkeleien 
over het unieke feit da wij volgens hun de 
enigste club in the world zijn….waar da 
ge mi ne paraplu op de tribune moet gaan 
zitten….vur de zikkerheid !!....al dan nie 
open !!

Wist u dat ……nu
• Ons clubke toch wel uniek is in Neder-
land….en zelfs tot ver daar buiten,…zeg 

• Ge op unne skitterde walking football 
morgen….op n’un dondedag, ergens in 
december….het kwik lichtjes stijgend tot aan 
de 12˚celcius….nagenoeg windvrij, als we 
de vele kleine scheetjes even niet meetellen; 
ge als “ jong snotbelleke” toch eigenlijk best 
veul kunt leren….vanaf de zijlijn….as ge 
alléén al mar hil goed kiekt, en vlijmscherp 
luistert…naor wa the amazing golden old 
stars allemol tentoonstellen….en da geheel 
gratis !

• Ons Corke aan mij vroeg of dat ook zij 
ne keer noar de masseur konden goan….
as na ne zware wedstrijd de sillyputtie 
spieren weer eens in de kneup zitten met de 
opstandige spatuiers; uiteraard moet dat géén 
probleem zijn….als de huidstijfheid maar 
niet boven factor 50 uit stijgt….want onze 
kneedspecialist moet s’anderdaags natuurlijk 
wel wir op tijd en enigszins okselfris op zijn 
werk kunnen verschijnen….toch ?!
• Ik zo dus ook de uiterst lichtvoetige, 
frivole Tony Pepperoni….al dartelend in het 
heerlijke zonnetje, zag
accelereren als nooit tevoren….alléén dan 
mi handschoenen aan!!!....mѐr dan kan hij 
blijkbaar géén hens maken zei hij….verrekt 
slim ventje, da ex disjokkertje….bekend van 
radio, T.V. en bandrecorder; heur ik wel eens 
iemand 
zeggen.

• De geminte en de dierenbescherming al 
diverse kirren gebelt hi, want er hangt zowat 
gin blad mir an de beum...en we zien na 
de wedstrijden alléén nog mar knijnen mi 
spleetogen en ne strakke Elvis kuif rond-
dansen op het hoofdveld…en as ie zo door 
goat stoat de tribune eerdaags vort achter de 
Tijger i.p.v. erveur….ok moi, mer nie hendig !

• Ik uit betrouwbare bron (we kunnen toch 
nog steeds niet zonder ze) heb vernomen dat 
onze Martinello s’maandags smergens vort 
dikwijls aan de Red Bull….en erwtensoep 
zit; dus nog méér energie….en valse lucht; 
het zal toch nie zo zijn dat ie binnenkort 
zonder bladbloazer zijn rondje doet!?

• Het echt zo ontiegelijk druk was in ons 

mar gerust ultramodern….absolute trend-
setter; ja, ja,…we stoan wir hillemol op 
de kaart, enwel vanwege het heugelijke 
feit, dat wij als alleréérste….en probebly 
ook enigste vereniging ooit; 2 nieuwjaars-
recepties hadden….op 2 verschillende 
locaties…op het zelfde tijdstip….en ok nog 
eens dezelfde datum !! is da niks !?

• Het bestuur dizzen alles verfrissende 
wervelwind gelukkig nog effen dur wil 
loaten razen met als resultaat nog eens 
unnen gansen berg briljante ideeën; waar-
van we jullie uiteraard niet willen onthou-
den….dus bij deze…. ga er mar eens effen 
goed vur zitten !!....

• De Oktoberfesten verhuizen naar…nee 
nie terug noar Duitsland….gewoon simpel 
: januari; verzinnen we vur oktober wel 
wir iets anders….dubbel feest !

• Goede Vrijdag wordt de zaterdag 
daarop…om te voorkomen dat ie ooit 
samenvalt met vrijdag de 13e….da klinkt 
zo raar !!

• Het jeugdkamp houen we voortaan 
in de bouwvakvakantie….zijn de miste 
“verveellappen” toch al op vakantie….dus 
minder druk….en stuk goeiekopper….win, 
win situatie !

• Route….vur dit joar 68, veranderen we 
voorlopig in route Du Soleil….dan zijn we 
in ierder geval verzekerd van goei weer….
en witte jullie anders iets te bedenken bij 
68 ???....ben benieuwd !!

• Koninginnendag, prinsjesdag, moeder-
dag, vaderdag, valentijnsdag, bevrijdings-
dag….teveul um op te noemen….;gooien 
we op inne grote hoop; reken mar us uit 
wa vur een bereik da ge dan hѐt….met 
slechts innen bos bloemen !!

• Heeft u misschien nog ideeën of 
suggesties….of zegt u; van mij had het zo 
nie persé allemol gehoeven, dan kunt u 
terecht op onze fonkelnieuwe website: 
www.geenmiroksnappenvanwijbaler.nl

• P.S. het is nog niet allemaal 100% zeker 
!!...we wachten vol spanning de reactie 
van de KNVB….en de raad van elf….van de 
Geldropse Jagers af! Komt goed!

• Ik ut dizze keer lekker hil kort hou Peer: 
harstikke bedankt voor de goede zorgen!!
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Vrijdag 9 juni 2017 is het weer zover; alweer de 4e vei-
ling/gala-avond van de s.v. Braakhuizen. Een avond 
bedoeld om (als het effe kan veel) geld in te zamelen 
voor de stichting vrienden van s.v. Braakhuizen. Dat 
geld wordt dan weer aangewend voor de vereniging, 
voor zaken “ter algemene nutte en het verenigings-
gevoel”. 

Geen tonpraoter; maar wél een ton!
Het zou zo maar eens kunnen dat we de 9e juni re-
cords gaan breken. Áls de opbrengsten namelijk weer 
een beetje in lijn zijn met voorgaande jaren dan gaan 
we door de barrière! We bedoelen dan dat we via de 
stichting (door de jaren heen) meer dan € 100.000,- 
hebben opgehaald voor ons clubke. Helaas zit er niet 
zoveel geld in de stichtingskas; in meer dan 10 jaren 
is er inmiddels ook behoorlijk wat van dat geld naar 
de vereniging gevloeid. Naar elftallen om bij te dragen 
aan een verenigingsactiviteit danwel naar (grote) in-
vesteringen in de accommodatie waar alle leden tot 
op de dag plezier van hebben!

Het concept van zo’n veiling/gala-avond, waardoor de 
stichting de laatste jaren haar fondsen bijeen schraapt, 
is eigenlijk simpel. Van donateurs worden artikelen be-
trokken; veelal “on niet” verkregen en die worden op 
de bewuste avond per opbod verkocht. Daarnaast zijn 
er mensen die hun “diensten” aanbieden. Zo is “good 
old” Frans van de Kemenade alle jaren van de partij 
om geheel belangeloos 8 uren lang werk te verrichten 
bij iemand in de tuin. Grote klasse van Frans (en zijn 
eventuele assistenten)! Op die avond kopen mensen 
(veelal ondernemers) een statafel; dat kost een paar 
centen, maar dan hedde ook wa! Drankjes, een hap-
je en muzikale omlijsting. We hebben er wel eens aan 
gedacht om een tonpraoter te laten komen maar da’s 
eigenlijk niet nodig. Althans, niet voor de humor. Op 
zo’n avond wordt sowieso zat gelachen; het blijkt dat 
als artikelen per opbod verkocht worden er best wel 
humorvolle situaties ontstaan (zomaar een greep: een 
echtpaar dat -zonder het van elkaar te weten- tegen 
elkaar staan op te bieden; alleen kale mensen die bie-

den op een exclusieve haarbeurt en een speler van 
een elftal die geld biedt om een dagje met datzelfde 
team op stap te mogen gaan……).

Behalve de serieuze artikelen en diensten (zoals rei-
zen, i-pad’s en dergelijke) zijn er ook alle jaren en-
kele artikelen waar je bedenkingen bij mag stellen. 
Zo wilde Peer van Gerwen ooit een baksteen laten 
veilen die na een nederlaag tegen Feyenoord (door 
boze supporters) door de raam van de toenmalige 
trainer van PSV -Fred Rutten- zou zijn gegooid. Alleen 
de met een viltstift aangebrachte tekst op de steen 
“Fredje rot op” was volgens hem genoeg bewijs. De 
échte verzamelaar zou daar toch geld voor overheb-
ben…. of niet dan? Peerke heeft ook nog ooit -bij een 
verhuizing van een naamgenoot- een volgens hem 
(verrekes duur) schilderij gevonden van de aardap-
peleters. Dat zou toch ook een mooie duit kunnen 
opbrengen? Het bleek echter een poster te zijn van 
“de anatomie” doch Peerke was stellig; “dan hi die’n 
dooie op da schilderij zeker rotte erpel gegeten….”. 
Enfin, u begrijpt het al; de hiervoor genoemde artike-
len zijn nooit geveild maar wél heul veul dingen die 
Peerke (en ook anderen) hebben binnengebracht! 
Hulde dan ook de donateurs maar zéker ook aan hen 
die vele uren bezig zijn (en stad en land afreizen) om 
donateurs te benaderen!!

De vrijwilligers
Ook hulde aan al die vrijwilligers! Het barpersoneel 
dat op die avonden belangeloos werkt; de dames die 
helpen in de keuken, de hostesses (dit jaar 3 meiden 
van ons meisjes B-1 team!!), de administrateurs, de-
genen die daags erna gaan poetsen, enz. enz.  Als u 
denkt dat de vrijwilligers enkel op de avond zelf aan 
het werk zijn heeft het mis, er gaan maanden van 
voorbereiding aan vooraf om de statafels te ver-
kopen en alle ingebrachte goederen te archiveren. 
Daarbij wordt een mooie presentatie gemaakt die 
op de avond zelf wordt getoond. Dan zien de aan-
wezigen wat er met hun geld de voorgaande jaren is 
aangeschaft voor de vereniging en men kan de items 
zien die geveild worden. Naar verwacht zijn dat tus-
sen de 80 en 90 stuks!!!! Dat gaat in een rap tempo 
zodat daarna tijd is om te feesten. Dit keer is de zan-
ger John Kagie te gast. Hij heeft eerder bij ons clubke 
opgetreden en dat was toen een flink succes. Zeker 
te weten dat hij de boel weer op stelten zal zetten 
want een traditie moet blijven; deze avonden zijn 
ook gewoon kei-gezellig!!
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Stichting vrienden van s.v. 
Braakhuizen

Vrijdag 9 juni 2017 Veiling/Gala avond m.m.v. John 
Kagie  

De Stichting organiseert weer haar 2-jaarlijkse Veiling/
Gala avond en de voorbereidingen hiervoor zijn na-
tuurlijk alweer volop aan de gang. Het is iedere keer 
weer een hele organisatie en gelet op het feit dat mijn 
mede bestuursleden Martien Geeven en Peer van 
Gerwen het hier toch wel heel erg veel tijd mee kwijt 
zijn naast hun “gewone” werkzaamheden hebben wij 
een extra bestuurslid aangetrokken om dit allemaal in 
goede banen te leiden. Henry Rooijakkers gaf aan dat 
hij nog wel wat ruimte in zijn agenda had en daarom 
zijn wij ontzettend blij om te kunnen vermelden dat 
we hiermee weer wat extra niveau in ons bestuur heb-
ben bijgekregen.

Zoals gezegd, alles is weer volop in de voorbereiding, 
de hapjes en drankjes worden zo dadelijk weer keu-
rig verzorgd, gelukkig hebben we “Good Old” Toon 
van Dijk en oud voorzitter weer bereid gevonden om 
deze avond aan elkaar te praten en natuurlijk de vei-
lingstukken weer aan de man te brengen. We kunnen 
melden dat de tafels nagenoeg allemaal alweer bezet 
zijn, als er nog interesse is meld je dan snel aan, en 
dat er ook weer de nodige interessante stukken door 

diverse sponsoren ter beschikking gesteld waarvoor 
natuurlijk hartelijk dank. Natuurlijk is ons doel om 
weer een zo’n hoog mogelijke opbrengst te realise-
ren die de komende jaren weer gebruikt kan worden 
om de vereniging en met name de jeugd op diverse 
vlakken te kunnen ondersteunen, dat de opbrengst 
van de laatste veiling goed besteed is zal die avond 
ook duidelijk worden. Wij hopen dan ook dat ieder-
een op 9 juni goed geluimd en met een goed gevulde 
portemonnee op deze avond zal verschijnen.

Ook de afgelopen maanden heeft de Stichting weer 
zijn bijdragen geleverd op diverse vlakken, we heb-
ben een toezegging gedaan van € 2600,- voor nieu-
we ballen en nieuwe goaltjes, een toezegging van € 
1000,- ten behoeve van het broodnodige scheids-
rechter plan en verder natuurlijke de financiële  on-
dersteuning voor de gezamenlijke uitstapjes. Al met 
al prima bestedingen van het door de Stichting bij 
elkaar geschaarde geld.   

Met vriendelijke groet,
Peter Mertens mede namens mijn mede
bestuursleden 
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Supportersvereniging - 
Braga United

Onze tribune is inmiddels opgesierd met een gewel-
dig mooie banner. De toppers van de toekomst, onze 
Braga Kids staan erop met bijpassende figuren: Micky 
Mouse en een Braakhuizen Smurf. Tevens de suppor-
tersvereniging met hun prachtige logo, en niet te ver-
geten onze eigen clublogo van ons schitterend clubke.

Mede mogelijk gemaakt door Rene vermeltfoort voor 
het regelen en achteraan gaan, en uiteraard Lotte 
Lautenschlager voor het ontwerpen en maken van de 
nieuwe banner! Alle credits voor Rene, Lotte en haar 
team!

Prins Carnaval Braga 2017
Zondag 19 februari was het de 1e editie van Pre-Car-
naval party in onze kantine. Het was een geslaagde 
en leuke editie, met DJ Mario, er waren gelukkig be-
hoorlijk wat mensen verkleed (vooral Braakhuizen 6, 
chapeau!!), en dat was natuurlijk ook de opzet om het 
thema compleet te maken. Ons Urste won die dag 
met maarliefst 7-3 van Bergeijk en dit is (tot nu toe) 
de grootste overwinning van het seizoen en de meest 
doelpuntrijke wedstrijd van de hele competitie, kei 
mooi! Bij carnaval hoort natuurlijk ook een Prins, en 
voor het eerst werd er een Prins Carnaval van Braga 
verkozen. En die eer ging naar Ritchie van Gerwen, lid 
van de supportersvereniging en bekend als mede or-
ganisator van feesten en partijen in de kantine. Ritchie 
mag zichzelf een jaar lang Prins Carnaval van Braga 
noemen en geeft volgend jaar het stokje over, en mag 

zelf een geschikt persoon daarvoor aanwijzen. Hope-
lijk zet deze traditie zich nog jaren/eeuwen voort!

Overzicht afgelopen ‘Braga evenementen’
2016
Zo. 6 november: Braga Live - The Rumble Rousers
Vr. 9 december: Braakhuizen Feestavond - DJ Kin
Za. 17 december: Super Saturday Bekerduel vs Bla-
della - DJ Mario
2017
Zo. 19 februari: Braga Pre-Carnaval editie - DJ Mario
Zo. 26 februari: Braga Carnaval Zondagmiddag
Zo. 19 Maart: Braga Red&Black Party - DJ Kin

Project Spandoek
Wij hopen zo spoedig mogelijk het spandoek, waar 
we al een tijdje mee bezig zijn (achter de goal), te 
kunnen realiseren.
Dit vergt de nodige tijd en moeite om het zo mooi en 
‘’bijzonder’’ mogelijk te maken.
We proberen het zeker dit jaar nog te kunnen pre-
senteren en gaan daar ons best voor doen uiteraard!
Braga United Bestuursleden

Mocht je interesse hebben, of je eigen geroepen voe-
len om lid te worden van de Braakhuizen supporters-
vereniging, is dat altijd mogelijk! Heb je leuke ideeen 
of andere gedachtes over de gang van zaken kun je 
altijd even contact opnemen met voorzitter Ruud 
Moeskops.Iedereen is welkom!!!
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Met grote verslagenheid hebben we het bericht ontvangen
dat Geert Lathouwers op 62 jarige leeftijd vrij onverwacht is overleden.
Geert was nog steeds actief als speler van onze Veteranen B.

Op zaterdag 08 april en zondag 
09 april zijn bij alle wedstrijden 
een minuut stilte in acht geno-
men. De wedstrijd van de vete-
ranen B is geannuleerd. Spelers/
begeleiders zijn op 8 april 2017 
bij elkaar gekomen in de kantine. 
 
De meesten van ons kennen Geert 
het beste als “de Soes”; een naam 
die in feite nog meer aan ‘m ver-
bonden is als zijn echte naam. De 
Soes werd op 20-jarige leeftijd lid 
van onze vereniging. Daarvoor had 
hij verdienstelijk tegen een balle-
tje getrapt bij de buur v.v. Geldrop 
(waar hij op hoog niveau in de A-1 
jeugd had gespeeld). Toen beek 
dat hij niet echt doorbrak in de 
selectie van v.v. Geldrop besloot 
de Soes in een vriendenteam van 
de s.v. Braakhuizen te gaan voet-
ballen (nu dus zo’n 42 jaar gele-
den….!). Geert bleef in zijn lange 
voetballoopbaan hondstrouw aan 
dat team (meestal uitkomend als 
‘t 6e). Enkele spelers van toen 
voetbalden nu nog met de Soes 
bij de veteranen B. Gesteld mag 
worden dat de Soes altijd voorop 
ging in de strijd; gedreven, hard 
werkend, onverzettelijk, een win-
naar! Ook op wat latere leeftijd 
sleurde hij over de velden alsof de 
jaren niet aan ‘m knaagden en liep 
hij er menig jongere speler nog 
uit. De Soes was met alles wat ie 
aanpakte sportief; de fiets nam ie 
eerder als een auto en er loopt bij 
de s.v. Braakhuizen waarschijnlijk 
niemand rond die meer trainings-
uren in de benen heeft als Geert. 
 
De Soes was er ook altijd bij als 
de veteranen op het jaarlijkse 
wintersportuitje gingen. Daar 
waar menig veteraan de nodige 
moeite had met ski’s een berg af 
te komen soesde de Soes elegant 

IN MEMORIAM
GEERT LATHOUWERS 

voorbij op een snowboard. In januari 
van dit jaar nog, op 62-jarige leef-
tijd, snowboarde de Soes nog volop 
ondanks dat hij toen al leed aan die 
vreselijke ziekte. Zijn teamgenoten 
en wintersportmaten wisten dat de 
Soes ziek was doch dat kon toch niet 
zo ernstig zijn; iemand die nog zo fit 
overkomt en elke dag als laatste die 
hellingen afkomt….? We hoopten al-
len dat de Soes die ziekte wel móest 
overwinnen. 
 
Eind maart kwam de Soes het ons 
zelf vertellen; de winnaar moest zich 
voor het eerst echt gewonnen ge-
ven…..”uitbehandeld, …..een kwestie 
van tijd….”. Zoals ie het zei tegen de 
groep, zo was ie ook, recht voor z’n 
raap, geen gezever, het is zoals het 
is. In feite kon eigenlijk niemand het 
geloven, de Soes was net terug van 
wintersport hij oogde fris en ge-
zond; dit kón toch niet! Als het effe 
kon kwam de Soes op het laatst nog 
kijken naar de wedstrijden van de 
veteranen B. Niet vanwege het voet-
bal doch, zoals ie zelf zei: “om wat 
te lachen…., maar maar, het ziet er 
gewoon niet uit, ha, ha!”. Vanuit de 
dugout of -als het effe kon- zelfs als 
vlagger, wist ie de veteranen B niet 

altijd optimaal te motiveren, be-
geleid met het lachje dat ie over 
zich had wist ie geregeld een pit-
tige -stimulerende- opmerking 
te maken als iemand weer eens 
een bal van z’n voet liet springen 
of iets dergelijks. Niemand, maar 
dan ook niemand kon echt kwaad 
worden op de Soes. Niet tijdens 
het voetballen maar ook niet 
daarbuiten. Áls je ’t met ‘m aan de 
stok kreeg dan lag dat maar aan 1 
persoon; en dat was niet de Soes! 
 
Mede door zijn zeer bijzondere 
en positieve karaktertrekken is 
het overlijden van de Soes als een 
mokerslag binnengekomen. Niet 
alleen bij de veteranen B doch 
ook bij de rest van de veteranen, 
het elftal van de Soes junior (zoon 
Stefan) en de rest van de vereni-
ging. Het afscheid van Geert was 
op donderdag 13 april 2017 in het 
crematorium van Heeze. 
 
Het bestuur, teamgenoten en be-
geleiding van veteranen B wensen 
Carin, Stefan/Susan, Liz, Rens-
ke, Lara, overige familieleden en 
vrienden ontzettend veel sterkte 
toe de komende tijd.
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We schrijven zaterdagmiddag 18 februari als 
de veteranen A ploeg thuis aan moet treden 
tegen de A ploeg van Nuenen.

Zoals te doen gebruikelijk verloopt de voor-
bereiding enigszins chaotisch en staat hoofd-
coach Theo er vandaag alleen voor.

Zijn steun en toeverlaat Gerrit is door ziekte 
geveld en moet verstek laten gaan, daarnaast 
hebben tobscoorder Justin en Ronnie Bruns-
wijk andere verplichtingen en zijn tobkok Jos, 
scherpschutter Jos en sterkhouder Edwin niet 
fit en kan hoofd coach en meester tacticus 
Theo maar een helft beschikken over hobby 
scheids Pierre die eerst nog ff een wedstrijdje 
moet fluiten.

Was het dan alleen maar kommer en kwel, nee 
hoor er was ook goed nieuws te melden vanuit 
de ziekenboeg.
Na maanden blessureleed was hij er weer in 
vol ornaat en tot de tanden toe gewapend, 
vastbesloten om een gedenkwaardige rentree 
te maken, onze enige echte man van glas en 
sliding koning (geen al te beste combinatie) 
Ferdy van Rooij.
Een gedenkwaardige rentree werd het daar 
kom ik later nog op terug.

Opstelling:
Hoofd coach Theo had zijn hersenen in de 
voorbereiding weer behoorlijk gepijnigd om 
tot een acceptabele opstelling te komen en 
met een voor hem kenmerkend thema voor de 
dag te komen.
Dat Theo zijn taak serieus neemt bleek toen 
hij zich zaterdagmiddag op sportpark de Kiviet 
meldde met een behoorlijke hoofdwond, hij 
had zijn hersenen inderdaad gepijnigd en had 
hiervoor een op zijn zachts gezegd ietwat kod-
dige verklaring voor ; iets met een schup.
Toch was hij in staat geweest een alleszins logi-
sche opstelling in elkaar te sleutelen alleen het 
thema gewaagd raakte kant nog wal.

Dat ook spelers van de lelijke A ploeg thuis 
al bezig zijn met de voorbereiding en de on-
weerstaanbare drang hebben om tot goede 
prestaties komen moge blijken uit het feit dat 
dreh und angelpunkt Kees maar liefst drie paar 
voetbalschoenen, unne plekzak en het ontbre-
kende puzzelstukje bij zich had.
Tijdens de omkleedsessie was ik wederom ge-
tuige van een hoop slap geouwehoer, her en 

HOOPGEVENDE NEDERLAAG VOOR 
HET ROODZWARTE KEURKORPS VAN 
BRAAKHUIZEN.

der wat overtollige dikke lucht, de moeite die sommige van 
de atleten moeten doen om zich binnen het halfuur om te 
kleden en de totale desinteresse als hoofd coach en mees-
ter tacticus Theo zijn plannen ontvouwt.
Hij stuurde de volgende elf atleten de wei in: Gerard, ja-
wel Ferdy v Rooij, Kees, Patje,Ton(die eigenlijk spits 
is),Paul,Floor,poepfitte Frankie,Jos,Wim en Twan.
Big John en Peerke moesten genoegen nemen met een 
plekkie op de reservebank.

Ferdy van Rooij
Deze kneiter van de A ploeg verdiend een aparte eervolle 
vermelding, als gezegd hij maakte na lang blessureleed zijn 
rentree, had dit groots aangekondigd, zijn vrouw en zoon 
waren speciaal afgereisd naar sportpark de Kiviet, diverse 
supporters hadden de moeite genomen om te komen kij-
ken, daarnaast waren zijn lotgenoten van de A ploeg be-
nieuwd naar zijn fitheid.
Helaas voor iedereen die onze man van glas en sliding ko-
ning een warm hart toedraagt, e de langverwachte rentree 
duurde slechts 8 minuten, vooral sneu voor Ferdy zelf.
Mijn advies voor Ferdy: Je bent zo flexibel als een overjari-
ge postelastiek, maar toch maar ff geen slidings meer, gaat 
gegarandeerd goed komen.

De wedstrijd
Net als in de voorgaande wedstrijd thuis tegen Wilhelmina 
boys stond de lelijke A ploeg al in 2e minuut op achter-
stand, een machtig maat houdbaar schot was doelwachter 
Gerard te machtig.
Toch was de lelijke ploeg geen moment in paniek, met fri-
vool en gewaagd combinatiespel deden zij niet onder voor 
tegenstander Nuenen en het was dan ook niet verwonder-
lijk dat de manschappen van Theo binnen het kwartier de 
zaak recht trokken.

Uit een messcherpe counter wist bierkenner en voorma-
lig tobscoorder Twan collega en voormalig alleskunner Jos 
te bereiken die met een bekeken schuiver de doelman van 
Nuenen kansloos liet.
De wedstrijd kabbelde voort en zo af en toe was het tijd om 
het aanwezige publiek wat extra’s te bieden in de vorm van 
een aantal no look passes, wat gewaagde aan arrogantie 
grenzende acties, echter was daar ook ineens het blessu-
respook.

Allereerst moest Ferdy afhaken, daarna raakte Big John  
licht geblesseerd en kort hierna moest doelpuntenmaker 
Jos verstek laten gaan.
Dat de roodzwarten met een kleine overbrugbare 1-2 ach-
terstand de rust wisten te halen was gezien de gebeurtenis-
sen in de eerste helft verrassend en bood perspectief voor 
de tweede helft. 
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met big John komt het goed

Wissels
Hoofd coach en meester tacticus Theo paste 
in de rust een aantal gewaagde wissels toe, hij 
bracht hobby scheids en laatbloeier Pierre in 
de ploeg en daarnaast wist hij Roel van de B 
ploeg, die nadrukkelijk naar een plekkie in de A 
ploeg solliciteerde, te strikken.
Zoals wel vaker gebeurt hadden deze omzet-
tingen niet direct het gewenste resultaat ge-
zien het feit dat Nuenen in de 51e minuut op 
een 1-3 voorsprong kwam middels een mach-
tig maar houdbaar schot.
Kort voor het einde van de wedstrijd kwamen 
de roodzwarten terug tot 2-3 via een perfect 
uitgevoerde counter, via poepfitte Frankie wist 
voormalig tobscoorder en bierkenner Twan op 
het randje van buitenspel de eindstand vast te 
leggen.

Conclusie/analyse
De hoofdwond van hoofd coach Theo heeft 
zeker impact gehad op zijn anders zo logische 
benadering. Het thema gewaagd dekte van-
middag de lading.

Ferdy komt er weer aan!!
Als je Jos heet ben je nog al eens geblesseerd: 
Jos v Santvoort, Jos Smeulders en Jos Jonkers.
Het ontbrekende puzzelstukje bleek niet passen.
Het eetgedrag van de diverse atleten moet 
worden aangepakt, geen vette hap meer in de 
derde helft, maar gezonde dingen, die overi-
gens geen aftrek vonden.

De lelijke ploeg van hoofd coach Theo kan zich 
met een gerust hart opmaken voor het komen-
de carnaval en zal na dit grootse feest sterker 
terugkomen dan ooit.

Ik besef dat dit een gewaagde uitspraak is en 
dat hierdoor de druk op de lelijke A ploeg zal 
toenemen en wordt het tijd om af te sluiten.

Gr Ed Pielage

FUNNY
PICTURES
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Kerstzaalvoetbal jeugd

SENIORENZAALVOETBALTOeRNOOI
UITSLAG ZONDAG 8 JANUARI 2017

Opmerkelijk !?....Toevallig !?....of toch Matchfixing !?
• Alle veteranenteam eindigden in de top 4….ondanks de poule des doods…hoe ouwer hoe gekker !??
• Zowel de veteranen C als ons 3e elftal ongeslagen bleven….zelfs met het inschieten !
• Ons vaandelteam…zéro points behaalde….doelsaldo 13 voor en 23 tegen….ja, mannen…shit happens !
• Onze topreferee’s; Cor, Jos, Frans, Rudie en Wim alles weer prima onder controle hadden…zelfs hun eigen !
• Ons Wimke zelfs s’mergens…en s’middags gefloten hid...net als vorig jaar…ajem zat blijkbaar…die jonge god !
• We van ons Corke…The Moneymaker…per team wir moi een zekske mi wa penningkes kregen…vur d’n dorst !
• De sportiviteitsprijs à 100 pennningen ook dit joar toevallig wir naor de veteranen B ging….met een half puntje 
meer dan de concurrentie…minimaal dus !
• We de onafhankelijke sportiviteitscommissie, bestaande uit Henk, Jan en John hartelijk willen bedanken voor 
de uitstekende keuze….en tot volgend jaar…di houen we erin !
• Bij Cafe Bar Schonmoeder “de horeca” ok dit joar wir beregoed verzorgd was door ons Keesje en Co’s….zoals…
altijd !!
• Zo goed, Kees !?....Tot volgend joar dan !!
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Afgelopen maart hebben we voor de 
JO-11 elftallen een gezellige “Ik Hou 
Van Holland” quiz avond gehouden. 
De opkomst was top en de inzet was 
ook geweldig, zowel van de kinderen 
als de trainers. Alhoewel we wel de 
conclusie mogen trekken dat sommi-
ge trainers meer verstand van voet-
bal hebben dan van provincies en 
hoofdsteden, maar dat terzijde.
De kantine was omgetoverd in Hol-
land stijl, met koeien, stro, klompen, 
vlaggen, tulpen en uiteraard lekkere 
hapjes en drinken. 

Er werden verschillende spellen ge-
daan. Zo werd de algemene kennis 
van iedereen getest maar uiteraard 

Ik Hou Van Holland
ook het uithoudingsvermogen van 
de kinderen want we zijn immers wel 
een sportvereniging. Opdrukken en 
bal hoog houden! Wat een enthou-
siasme, vol overgave en door een 
stimulerend muziekje erbij gaven de 
kinderen zich voor de volle 100%. De 
conditie van de leiders daarentegen 
liet te wensen over overigens.

Geen ja, geen uh en geen nee spel 
was ook nog moeilijker dan gedacht, 
vooral toen we maar besloten dat 
“misschien” ook niet meer gezegd 
mocht worden hahaha. Maar toen we 
het spel “maak het liedje af” speel-
den toen ging het dak eraf! Zoals het 
bij Braakhuizen wel vaker voorkomt 

stonden de kinderen uit volle borst 
boven op de tafels mee te zingen, 
heerlijk! 

Kortom, het was een super leuke 
avond en wij hebben er ook veel ple-
zier aan beleefd om het in elkaar te 
zetten. Ontzettend leuk ook dat er 
zoveel trainers waren op deze avond, 
want bij activiteiten moet je het ook 
van de vele vrijwilligers hebben.

Dus bij deze; jullie ook bedankt voor 
jullie inzet en enthousiasme. Voor 
ons zeker voor herhaling vatbaar dus 
houd de aanplakbiljetten in de gaten 
en zorg dat je er de volgende keer bij 
bent. 
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Het was weer zo ver, carnaval bij Braakhuizen.
Na weken van voorbereiding, onder meer voor 
de loterij en snoepzakken maken van een mega 
afmeting. Zakjes van, jawel de Jumbo maken  en dat 
van alles zo’n 200 stuks!! Rond de klok van 12.00 
uur gingen de deuren open, maar de eerste klanten 
lieten nog even op zich wachten.

Rond een uur of 14.00 echter was het al aardig vol, 
Prins KOEKIEKLOEKIE en gevolg was toen ook in the 
house.  Er zijn ook weer vreemde gezichten waarge-
nomen, dat is altijd goed, zeker voor onze
penningmeester, die zal wel weer in zijn handen 
hebben gewreven.

Na een gezellige middag konden we ons opmaken 
voor de trekking van de grote prijzen.
Onze spreekstalmeester (Ritchie KOEKIEKLOEKIE ) 
achter de microfoon en de jonge dame van STAP-
PEN en van LAARHOVEN die om en om de lotjes 
trokken, wat ze met verve deden. Ik hoop dat  

iedereen genoten heeft, ondergetekende in ieder geval wel, dan 
rest mij nog te zeggen ik hoop u allen weer terug te zien met 
carnaval 2018, ik zou zeggen tot dan.

P.S  ik wil het team bedanken die de loterij mogelijk heeft ge-
maakt. De opbrengst is voor het jeugdkamp.  Super, bedankt. 
Paul van Gerwen.

carnaval
bij braga
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KEEPEN
MET EEN GLIMLACH

Volgens de dokter moet ik stoppen met keepen. 
‘Ooo hij heeft je zien spelen ? ‘

Waarom hield je die bal niet tegen ? 
‘ Daar is het net toch voor ?’ 

Wat is een keeper zonder doel in zijn leven ? 

Onze keeper staat achter zijn team ! 

Ik heb nog nooit zo’n slechte wedstrijd gekeept..
‘Bedoel je dat je al ooit eerder in de goal gestaan
hebt ? ‘

De juf gaat de klas langs, en de leerlingen vertellen 
wat voor beroep hun vader heeft. Alle beroepen ko-
men langs, brandweerman, politieagent en ga zo 
maar door.
Dan vraagt ze aan Henkie: ‘En Henkie, wat voor beroep 
heeft jouw vader?’ ‘Mijn vader?’ antwoord Henkie. 
‘Mijn vader die is stripper in zo’n Gay Cafè.’ De juf gaat 
snel verder met de volgende leerling en vraagt aan het 
eind van de les aan Henkie: ‘Werkt jouw vader daar 
echt?’

Nee, tuurlijk niet.’ antwoord Henkie. ‘Hij is keeper van 
het Nederlands elftal maar daar schaam ik me zo voor.’

Braga-kid Fabio komt bij Braakhuizen de
poort binnenlopen met een nogal sterk verhaal. 
Hij beweert dat als hij eens 10 strafschoppen op de 
keeper van het eerste elftal zou nemen, hij ze er alle 10 
in zou schieten. enfin, lachend geeft Youri het jochie 
een kans. 

Terwijl Youri bijna klaar is met zijn warming up komt 
het jochie het veld op met een muts op zijn kop, een 
emmer water in zijn hand en een bal onder zijn arm. 
De keeper bekijkt alles eens, fronst zijn wenkbrauwen 
en geeft het jochie een hand, waarna ze besluiten te 
beginnen. 

Fabio legt de bal op de stip, doet zijn muts af, dompelt 
deze helemaal onder in de emmer water, zet die muts 
weer op en neemt een aanloop. Hij schiet de bal strak 
in het hoekie; keeper kansloos.Dit tafereel herhaalt 
zich 9 keer en voordat de 10e wordt genomen neemt 
 bij van Tilburg de spanning toe. “Het lukt een prof niet 

eens om er 10 achter elkaar bij mij in te schieten, dus 
dit jochie MAG niet slagen in zijn missie, denkt Youri. 
Enfin, het jochie legt de bal weer neer, doopt de 
muts weer in de emmer met water, zet de muts weer 
op en neemt zijn laatste aanloop terwijl het water 
werkelijk langs zijn koppie zeikt. 

Youri wordt zeer professioneel in de verkeerde hoek 
gestuurd, de bal gaat erin en de keeper heeft echt 
de kolere in........ Toch erg nieuwsgierig geworden be-
sluit Youri het ventje naar diens geheim te vragen en 
zegt: 

“Hee, vertel mij eens........ je was nogal overtuigd van 
jouw succes en je hebt het nog waargemaakt ook....... 
wat is nou jouw geheim”? 

Fabio antwoordt: “Nou, dat heb ik van mijn vader 
geleerd..........die zegt altijd: “ Zolang die muts maar 
goed nat is, gaat ie er altijd in”!



Elke dag geopend van 8:00 uur tot 21:00 uur
De Mac Drive van 8:00 uur tot 01:00 uur


