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DE REDACTIE

De redactiewerkgroep bestaat uit Peer van Gerwen, 
Paul van Gerwen, Twan Moors, Arjan de Man, Roy van 
Hoek, 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 werkgroep maar 
toch graag iets toevoegen aan het magazine dan kan 
dit natuurlijk 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 werkgroep of heeft u 
een leuk idee om in het volgende magazine te 
plaatsen? Alle op- of aanmerkingen, vragen. en idee-
en kunt u sturen naar redactie@Braakhuizen.eu
Let op dat wij alleen foto’s kunnen plaatsen met vol-
doende 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.
De Gemeente heeft inmiddels toe-
gezegd dat zij de kunstgrasvelden op 
sportpark de Kievit vanaf volgende 
zomer gaat vervangen. Dit ondanks 
het feit dat het kunstgras hoofdveld 
eigenlijk pas kort geleden is aange-
legd en ondanks de uitkomst van 
o.a. het RIVM-onderzoek dat er géén 
gezondheidsrisico’s zijn althans geen 
noemenswaardige. Dus dat is mooi! 
Zij beginnen eerst met het kunst-
grasveld van Mifano, waarna het 
Cruyff court aan de beurt komt en 
volgende zomer dan de velden van 
SV Braakhuizen en VV Geldrop. Men 
kiest o.a. voor de zomermaanden 
omdat dan de competitie stil ligt.

Het programma Zembla heeft even-
als vorig jaar met haar programma 
weer voor de nodige onrust gezorgd 
door onlangs te stellen dat gecon-
stateerd is dat enkele gemeenten als 
eigenaar, verhuurder en beheerder 
van kunstgrasvelden onverantwoor-
de milieu risico’s genomen hebben/
nemen vanwege het veroorzaken 
van serieuze milieuvervuiling door-
dat de grond ónder de kunstgrasmat 
en de zones daarom heen is vervuild 
met o.a. zink en kobalt afkomstig 
van gemalen rubber. Het bestuur 
heeft inmiddels aan de Gemeente 
Geldrop-Mierlo om een inhoudelijke 
reactie gevraagd cq om opheldering 
of zij onderzoek heeft gedaan naar 
het al dan niet vervuild zijn van de 
grond onder onze kunstgrasmatten, 
en wat de uitkomsten daarvan zijn. 

Wij wachten de inhoudelijke reactie 
van de Gemeente af.

De eerste editie van de nieuwe 
Geldrop-Mierlo Bokaal
Op zaterdagmiddag 26 augus-
tus heeft de eerste editie van de 
Geldrop-Mierlo Cup plaatsgevon-
den. De eerste elftallen en de A1-
teams van de 3 voetbalverenigin-
gen in Geldrop-Mierlo, te weten SV 
Braakhuizen, Geldrop en Mifano 
hebben met groot enthousiasme om 
de eer en om de door de Gemeente 
beschikbaar gestelde Wisselbokaal 
gestreden. Het moet gezegd, het is 
een heel mooie en geslaagde mid-
dag én feestavond geworden. De 
belangstelling was zoals verwacht 
groot, maar was ongetwijfeld nog 
groter geweest als het toernooi niet 
in de vakantieperiode zou zijn ge-
speeld. Maar daar is bewust voor 
gekozen omdat eind augustus de 
deelnemende ploegen dan nog in de 
voorbereiding zitten en er dan geen 
sprake is van competitieverplichtin-
gen. Dit mini toernooi is uitermate 
sportief verlopen, van (vervelende) 
incidenten is geen sprake is geweest. 
VV Geldrop is als grote winnaar -zo-
wel bij de A 1 teams als bij de eerste 
elftallen- uit de bus gekomen, met 
Mifano als tweede en SV Braakhui-
zen als goede derde. Een groot com-
pliment aan de organisatie, zoals o.a. 
Rinie van Bragt, Rene Vermelfoort, 
Peer van Gerwen, Arjan de Man, Je-
roen vd Schoot, Martien Geeven en 
degenen die ik nu vergeet (sorry!).

Zeker ook dank aan de bardames 
en de mensen van de keuken! Ook 
is veel dank verschuldigd aan de 
scheidsrechters (o.a. Jorge en Wim 
Mennen) die prima hebben gefloten 
en dat is mede gezien alle rivaliteit 
geen geringe opdracht. Na afloop 
werden de prijzen uitgedeeld door 
Wethouder Jeucken die een mooie 
speech hield. Vervolgens startte 
de disjockey een spetterend feest. 
Volgend seizoen is de aftrap bij VV 
Geldrop, het jaar erop bij Mifano.

De Jumbo fotoboekactie
Op zaterdagmorgen 28 oktober was 
- in het bijzijn van wethouder Miran-
da Verdouw - de feestelijke start van 
de Jumbo Geldrop Fotoboekactie. 
Toen lag er in een bomvolle kantine 
voor alle aanwezige (jeugd) leden 
een werkelijk schitterend fotoboek 
klaar, met daarin foto’s van alle le-
den, vrijwilligers etc. (althans leden 
en vrijwilligers die op de foto wilden). 
Robin Liebreks deed de presentatie 
en hij wist als geen ander de sfeer 
erin te brengen! Richard Verhagen 
van Jumbo Geldrop, de initiator van 
deze mooie actie, gaf tekst en uitleg 
en was  zichtbaar blij met de grote 
belangstelling en ondergetekende 
mocht van Richard het eerste boek 
in ontvangst nemen. Het fotoplaat-
jesboek is een echt collectorsitem 
dat verbindend werkt voor alle leden 
en vrienden van SV Braakhuizen en 
waarvan jaren later nog gezegd zal 
worden: zo zag SV Braakhuizen er 
toen uit… 

VOORZITTER...VAN
DE

Beste leden van SV Braakhuizen en Braakhuizen Magazinelezers, het nieuwe seizoen loopt al weer 
even. Hierbij een toelichting op een aantal voor de club belangrijke zaken, te weten:

1. De kunstgrasperikelen
2. De eerste editie van de nieuwe Geldrop-Mierlo bokaal 
3. De Jumbo fotoboekactie
3. Stand van zaken rondom het technisch beleid en Sjors Sportief Actie
4. Organisatie en bestuur: stand van zaken
5. Veiling/Stichting Vrienden van Braakhuizen
6. De Algemene Ledenvergadering
7. de Club van 20
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Vanaf 1 november is het mogelijk om 
bij aankoop van een bepaald bedrag 
aan boodschappen om voetbalfoto-
tjes te verkrijgen en die in het boek 
te verwerken. Dus op naar Jumbo 
Geldrop!! 

Veel dank is verschuldigd aan Richard 
Verhagen van Jumbo Geldrop, de ini-
tiator en sponsor van deze mooie 
actie. Tevens danken wij de organi-
satoren aan Braakhuizenzijde: Arjan, 
Joyce en Angelique die grote inspan-
ningen geleverd hebben en er veel 
tijd ingestoken hebben om tot het 
eindresultaat te komen: een fantas-
tisch voetbalplaatjesboek, waar nog 
jaren over gesproken zal worden.

Technisch beleid/Sjors
Sportief Actie
Vorig seizoen startten we bij de 
jeugd met een schrijnend tekort aan 
trainers, leiders, vlaggers, scheids-
rechters en technisch coördinatoren. 
We konden toen onze jeugd echt on-
voldoende faciliteren. Inmiddels is er 
een uitgebreide technische commis-
sie, een commissie die van het eer-
ste en tweede elftal en van de jeugd 
van de A tot en met de mini’s coör-
dinatoren heeft en die tevens een 
indelingencommissie kent, inclusief 
een klachtencommissie. Thans heeft 
iedere team een trainer én geven we 
dit seizoen álle trainers, dus zowel 
de selectietrainers als de recreatieve 
trainers, de mogelijkheid om een in-
terne trainersopleiding te volgen. Dit 
via de zeer ervaren ex knvb-opleider 
Sjef Bongers. Het is de bedoeling 
dat aan het eind van dit seizoen er 
een flink aantal trainers van Braak-
huizen de nodige technische (trai-
ners) bagage heeft en zo onze jeugd 
technisch beter kan maken. Want SV 
Braakhuizen is naast een gezellige, 
sociale vereniging een opleidings-
club die zijn spelers niet betaalt, dus 
het moet hebben van de eigen jeugd 
en waarbij het de bedoeling is dat 
er op termijn het eerste en tweede 
elftal grotendeels uit zelf opgeleide 
spelers bestaat. Dus hier een drin-
gend verzoek aan álle jeugdtrainers 
om de sessies van opleider Sjef Bon-

gers zoveel mogelijk bij te wonen, dit 
komt uiteindelijk onze jeugd ten goe-
de en wel om de simpele reden dat 
onze spelers dan nog betere trainin-
gen krijgen waardoor ze meer plezier 
hebben en ook beter worden.

We zijn dus op de goede weg, maar 
we zijn er nog lang niet en zeker niet 
alles gaat goed. Zo hebben we de B 2 
moeten opheffen, met name omdat 
er uiteindelijk te weinig spelers wa-
ren en dat is gewoonweg geen doen. 
B2 is “opgedeeld”: zij die wilden, zijn 
ondergebracht bij de A of bij de C. 
Maar uiteindelijk is het jammer dat 
we dit team niet overeind hebben 
kunnen houden. Ook bij ons dames-
team hebben we een beetje dezelfde 
problemen: er zijn ook hier te wei-
nig speelsters om iedere zaterdag 
te kunnen voetballen. We proberen 
dit team in de lucht te houden, maar 
eigenlijk kan dit alleen als er nieuwe 
speelsters bij komen.
Tot slot nog de Sjors Sportief Actie. 
Op woensdag 25 oktober is deze ac-
tie onder leiding van Arjan de Man en 
Albert van Uden gestart. Via scholen 
kunnen de allerkleinsten zich opge-
ven om bij SV Braakhuizen te komen 
voetballen. Liefst 21 spelertjes heb-
ben zich gemeld en het was werke-
lijk een genot om al die kleintjes met 
het grootste plezier met de bal zien 
stoeien, dit onder toezicht van hun 
ouders. De sessie was prima georga-
niseerd en een groot succes. We zijn 
benieuwd hoeveel nieuwe aanmel-
dingen dit gaat opleveren. We zullen 
zien, maar dat de jongste jeugd alle 
aandacht krijgt bij SV Braakhuizen is 
wel duidelijk!

Bestuurlijke en technische
organisatie/vrijwilligers
Het afgelopen jaar kenmerkte zich 
helaas door vele bestuurswisselin-
gen, waardoor het extra lastig was 
en is de vereniging draaiende te hou-
den en de ambities waar te maken. 
De druk op onze bestuurders en vrij-
willigers is groot: er ligt immers véél 
werk voor te weinig mensen. En je 
doet het niet snel goed. Inmiddels is 
het bestuur én de technische organi-

satie weer bijna op sterkte en dat is 
waarlijk geen sinecure: het is immers 
in deze tijden heel lastig mensen te 
vinden die belangeloos de nek willen 
uitsteken en de club op bestuurlijk of 
technisch niveau verder willen hel-
pen. Dus als je een warm hart voor 
de club hebt en je hebt zin en tijd: 
meld je aan als vrijwilliger!

Helaas heeft ons aller Cor van Ke-
menade inmiddels ook aangegeven 
er na vele, vele jaren mee te gaan 
stoppen en wel per 1 januari aan-
staande. Een groot verlies voor de 
club: veel ervaring en kennis gaat 
hiermee verloren en dat niet alleen, 
Cor is toch ook een van de gezichten 
van SV Braakhuizen. We hebben van-
zelfsprekend nog geprobeerd hem 
van gedachten te doen veranderen, 
maar Cor stopt er echt mee. Een 
beslissing die wij uiteraard hebben 
te respecteren. Cor, hier alvast een 
eerste woord van dank voor je vele 
en grote verdiensten voor de club: 
jouw zeer grote aantal “dienstjaren” 
is echt uitzonderlijk en ongekend! 
Vanzelfsprekend komen we hier nog 
op terug, onder meer op de nieuw-
jaarsreceptie!

Veiling
Vrijdag 9 juni Veiling/Gala avond 
georganiseerd door de Stichting 
Vrienden van S.V. Braakhuizen

De Stichting Vrienden van S.V. Braak-
huizen organiseerde ook deze zomer 
een Veiling/Gala.

Onder het genot van heerlijke hap-
jes en drankjes bracht Toon van Dijk 
in een afgeladen kantine de vele 
mooie veilingstukken aan de man, 
veilingstukken geschonken door vele 
sponsoren met een echt Braakhui-
zenhart! 

Doel van de avond was om weer zo’n 
hoog mogelijke opbrengst te reali-
seren die de komende jaren weer 
gebruikt wordt om met name onze 
jeugd op diverse vlakken te kunnen 
ondersteunen. Nou die hoge op-
brengst is weer gelukt: de veiling-
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De namen van de foto van Herkent u 
ze nog editie april 2017 zijn opgegeven 
door Martin Sweegers, Adrie de Beus 
en Ronny van Gerwen. Deze foto is ge-
maakt van de deelnemers van de jeugd 
van Braakhuizen aan het N.K.S. jeugd-
kamp van 27-7 t/m 2-8 1975 te Ouden-
bosch.

Begeleiding:
Jan Metten en Adrie de Beus

Spelers:
Maarten van Bussel, Harco de Greef, 
Jeroen de Greef, Bennie Ronde, Hans 
Peper, Norbert Sweegers, Eric Hen-
drikx, Leon Maas, Jacky Metten, Peter 
de Groot, Hans van de Voort, Martin 
Sweegers, Gerard Verra. 

Herkent u ze nog? APRIL 2017
DE OPLOSSING

opbrengst betrof maar liefst circa 
30.000 euro, daar kan de vereniging 
weer jaren mee vooruit!!!

Al met al een bijzonder geslaagde 
avond die tevens enorm bijdroeg 
aan de binding binnen de vereniging. 
De avond werd afgesloten met een 
spetterend feest met zanger John 
Kagie. 

Waar vele verenigingen kampen 
met financiële tekorten, liet deze 
veiling weer eens zien  waarin onze 
club zich onderscheidt en groot kan 
zijn: de geweldige performance van 
eerdergenoemde Toon, de gulheid 
van de vele sponsoren, het gewel-
dige optreden van ons bar- en keu-
kenpersoneel, de selectiespelers die 
bardiensten verleenden, Peer van 
Gerwen als een van de organisato-
ren en last but not least, de Stichting 
Vrienden van Braakhuizen als zijnde 
de initiators van de avond en uiter-
aard álle sponsoren. Iedereen hart-
stikke bedankt!

De Algemene Ledenvergadering
Op donderdagavond 26 oktober 
vond de algemene Ledenvergade-
ring plaats. Naar voren kwam on-
der meer dat de vereniging finan-
cieel gezond is en dat er ondanks 
de vele bestuurswisselingen qua 
organisatie stappen worden gezet 
en zijn de vele functies inmiddels  
grotendeels ingevuld, maar we zijn 
er nog lang niet en we zoeken nog 
steeds vrijwilligers. Alle leden die 
de moeite hebben genomen acte 
de presence te geven op de ALV: 
bedankt daarvoor!

Oprichting van de Club van 20. 
Wordt voor 20 euro donateur van 
SV Braakhuizen!

SV Braakhuizen kent een nieuwe 
enthousiaste sponsorcommissie 
onder leiding van Arjan de Man. 
Deze commissie heeft op initia-
tief van Peer van Gerwen het idee 
opgevat om een club van 20 op te 
richten, deze club moet je zien als

VRIENDEN VAN BRAAKHUIZEN  
die met een donatie van 20 euro 
de vereniging SV Braakhuizen 
sponsoren en dus een warm hart 
toedragen. 

We zullen de komende tijd  tijdens 
o.a. feesten en partijen de nodi-
ge ruchtbaarheid geven aan dit 
mooie initiatief, hetgeen hopelijk 
vele donateurs oplevert, met welk 
geld we als vereniging weer leuke 
dingen voor de club kunnen doen.

Kortom, aarzel niet en wordt lid 
van de Club van 20!

Frank van Campfort
Voorzitter SV Braakhuizen
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Herkent u mensen op deze 
foto?

Antwoorden kunnen gestuurd 
worden naar: 

redactie@Braakhuizen.eu

Herkent u
ze nog?
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CLUB VAN 20
WORDT NU OOK LID VAN ONZE FONKEL-
NIEUWE CLUB VAN 20

• De kosten bedragen slechts € 20

• Uw privé/bedrijfsnaam staat 1 jaar lang vermeld op het
 Braakhuizenschild in onze kantine

• U ontvangt een Jupiler bierpul gevuld met een tablet
 chocolade, kersenbonbons en fruittoffees; als bedankje

• En ook héél belangrijk… U steunt ons kei skon clubke,
 zodat we weer van alles en nog wat kunnen ondernemen/
 aanschaffen ten goede van al onze leden…. van jong tot oud

• U kunt zich opgeven aan de bar

Dus al bij al héél véél goede redenen om nu lid te worden!!

Alvast bedankt.

De Sponsorcommissie
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eindstand 3e periode 
seizoen 2016 - 2017
Ons dorstige 5e elftal, ook wel bekend als de harde kern van onze supportersclub Braga United; heeft de 3e en tevens 

laatste periode van het afgelopen seizoen binnengesleept met liefst 7 overwinningen op rij en een doelsaldo 29-4 (+25). 

The Boys, onder zeer deskundige leiding van supervisors Frankske en Twanneke, piekten wel laat dit seizoen, maar geluk-

kig net op tijd om deze prijs nog effen snel mee te pakken. Proficiat samens !

Tevens willen we ons 4e elftal nogmaals feliciteren met de unieke prestatie door zowel het kampioenschap te behalen….

als het winnen van de districtsbeker, grote klasse mannen !

Ook willen we nog even vermelden dat ons 9e elftal….na 20 nederlagen….en 1 gelijkspel….de laatste competitiewed-

strijd….met 1-2 wist te winnen, uit bij DOSL chapeaux, Houdini zou er jaloers op zijn geweest. Dit geeft de burger weer 

moed voor het reeds gestarte seizoen 2017-2018 waarin wij iedereen wederom héél véél succes toe wensen.        Komt 

goed en …..till soon !

Plaats  Team  Punten  Doelsaldo

1  Braakhuizen 5  21  29-4  \  +25

2  Braakhuizen 4  18  25-14 \ +11

3  Braakhuizen 7  15  9-17 \  - 8

4  Braakhuizen 3  13  16-16  \   0

5  Braakhuizen 10  10  26-19 \ + 7

6  Veteranen A  10  14-18 \ - 4

7  Veteranen C  10  13-17 \ - 4

8  Veteranen B  10  12-16 \ - 4

9  Braakhuizen 2  9  9-17 \ - 8

10  Braakhuizen 1  7  17-21 \ - 4

11  Braakhuizen 6  7  7-18 \ -11

12  Braakhuizen 9  0  12-50 \ -38

EINDSTAND 3E INTERNE PERIODE SEIZOEN 2016 - 2017
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VRAAG 1.
Hoe ziet de technische staf er bij het eerste en 
tweede elftal eruit?

Trainers van het 1ste elftal zijn Jeroen v der Schoot 
en Ronnie v Tilburg, assistent scheidsrechter en lei-
der is Eric Sanders.

Trainer van het 2de elftal is Mike de Louw.

Leider van het 2de elftal is Peter de Louw.

Verzorger van de selectie is Daryl Hazel.

Keeperstrainer is Bas v Brussel.

Tevens is Rene Vermelfoort stand-by en helpt altijd 
mee wanneer er onderbezetting is bij 1 of bij 2.
 

VRAAG 2.
Ben je tevreden over de indeling in de klasse 3D 
waarin het eerste speelt?

We zijn zeker tevreden met de indeling: verschillen-
de ploegen uit de Kempen, waar veel toeschouwers 
altijd komen kijken.

Tevens ook enkele Eindhovense ploegen, wat leuk 
is voor onze eigen toeschouwers.  Ik denk dat veel 
teams in deze klasse aan elkaar gewaagd zijn.
 

VRAAG 3.
Wat zijn dit seizoen de verwachtingen omtrent 
het eerste en tweede?

Het 1ste voldoet tot nu toe aan de verwachtingen, 
na 5 wedstrijden gespeeld te hebben, staan we 2de 
met 12 punten.
Met het 1ste elftal kunnen we met de bovenste helft 
mee blijven draaien en als het mee zit kunnen we 
eventueel aan de nacompetitie denken.

Het 2de elftal moet ervoor zorgen om in de midden-
moot terecht te komen, en zal hard moeten werken 
om dat te bereiken, 3 punten uit 4 wedstrijden is te 
weinig, dat hadden er 3 meer moeten zijn.

Het 2de elftal moet zich handhaven en hopelijk 
doen er veel spelers mee van de A1 dit jaar, als ze 
gevraagd worden ( ook met het 1ste eventueel ) zo-

KENNISMAKEN MET
DE TECHNISCHE STAF SELECTIE

“Braakhuizen is een
gezellige club waar sfeer

heel belangrijk is we moeten
er met zijn allen aan werken 

dat dit zo blijft.”

dat de beoogde doorstroming over 1 of 2 jaar van 
veel A1 spelers naar het 1ste of het 2de, gemakke-
lijker gaat.
 

VRAAG 4.
Wat zijn de verdere doelstellingen?

De speerpunten zijn dat we met het 1ste op mini-
maal 3e klasse niveau willen blijven voetballen en 
als we mee kunnen gaan doen om promotie dat we 
die kans pakken, het 2de elftal moet op niveau 2de 
klas blijven.

Verder wordt er met de begeleiding van de A1 en 
B1 nauw samen gewerkt met de trainers van die 
teams, er is veel overleg en er is afgesproken dat 
ze zoveel mogelijk in het zelfde systeem als de se-
lectie voetballen: 4-3-3. Dan weet iedere speler wat 
er op zijn positie in dat systeem geraagd wordt, zo-
wel verdedigend als aanvallend en is het makkelij-
ker opleiden omdat er veel vastigheid is en ieder-
een weet wat ervan hem verwacht wordt. En het 
belangrijkste: het is makkelijk voor de jeugdspelers 
die straks de overstap maken naar de selectie. Ook 
heel belangrijk is dat dit jaar voor het eerst interne 
trainingen door een gediplomeerde trainer aan de 
jeugdtrainers van Braakhuizen gegeven wordt zo-
dat de jeugd in toekomst naar een hoger niveau toe 
gaat.

Tot slot: wij als staf vinden het heel belangrijk dat 
de sponsors, kantine personeel en de vele vrijwilli-
gers gewaardeerd worden voor alles wat ze voor 
Braakhuizen doen. Braakhuizen is een gezellige club 
waar sfeer heel belangrijk is we moeten er met zijn 
allen aan werken dat dit zo blijft.
    
Technische staf selectie.
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Op 28 juni 2017 bereikte ons het trieste bericht dat onze oud terreinbe-
heerder, Henk Kuijpers, op 83-jarige leeftijd was overleden. Henk was sinds 
1962 lid van onze vereniging en eerder benoemd tot lid van verdienste. 

Een van onze oudere leden 
schreef daarom onderstaand 
memoriam op onze site en op 
facebook:

“Ik was 6 jaar oud toen ik in 1963 
lid werd van s.v. Braakhuizen. Op 
dat moment betrok s.v. Braak-
huizen net het nieuwe sport-
park aan de huidige locatie aan 
de Winde 1b. Je stond dan met 
je fietsje te wachten voor (toen 
nog) een grote poort voordat je 
het parkeerterrein op kon rijden. 
Een verweerd oud bord bij de 
ingang van het huidige parkeer-
terrein -met de aankondiging 
s.v. Braakhuizen- herinnert nog 
aan die periode. Je stond dan te 
wachten op maar 1 man; Henk 
Kuijpers… Hij had een grote bos 
met sleutels en hij ontsloot de 
poort en zorgde dat wij terecht 
konden in de kleedlokalen en 
de velden. Mijn hele jeugd ken-
de ik Henk, hij was de rots in 
de branding, je adviseur/luiste-
rend oor en soms –als dat nodig 
was- streng en zéker rechtvaar-
dig. Je ging bepaald niet lachen 
met Henk. Later, toen ik ook nog 
enkele jaren jeugdtrainer werd, 
moest je de trainingsballen bij ‘m 

IN MEMORIAM
HENK KUIJPERS

ophalen en o wee, als je er 6 meek-
reeg moesten er ook 6 terugkomen, 
anders…. Net zo lang zoeken tot je 
er weer 6 had….. Henk was zijn tijd 
ver vooruit, hij bleef op de hoogte 
van EHBO/verzorgingstechnieken 
en had een modern ogende spalk 
die je op kon blazen als iemand z’n 
been brak. Dan hoefden ze in het 
ziekenhuis het gebroken been niet 
meer te zetten omdat de druk van 
die spalk het been, als het net ge-
broken was, op z’n plaats duwde. 
Henk heeft ondergetekende (ik 
brak 5 keren een been) op die ma-
nier telkens “gespalkt”.

Ik zou niet durven in te schatten 
hoe lang Henk terreinbeheerder 
was; je wist niet beter, s.v. Braak-
huizen was Henk Kuijpers en Henk 
was s.v. Braakhuizen. Later is hij om 
gezondheidsredenen gestopt maar 
was, is en blijft zéker dé terreinbe-
heerder van s.v. Braakhuizen”.
 
Na het verschijnen van de “in me-
moriam” over Henk op facebook en 
de site van s.v. Braakhuizen hebben 
diverse mensen de schrijver ervan 
laten weten zich enorm te herken-
nen in dat stuk. Naast een “gewo-
ne” terreinbeheerder was Henk 

ook een soort “externe vader-
figuur”. Met name jeugdleden 
van s.v. Braakhuizen konden bij 
hem terecht om te klankborden. 
Niet alleen als ze bijvoorbeeld 
vonden dat ze onterecht reserve 
stonden doch Henk had iets laag-
drempeligs in zich dat je bij hem 
ook terecht kon met eventuele 
problemen van thuis. Henk had 
heel veel inlevingsvermogen, 
kon goed luisteren en was nuch-
ter en realistisch met zijn tips en 
adviezen. Een aimabele vent die 
soms ook zorgde dat je weer met 
beide benen op de grond kwam 
als dat nodig was. Veel leden van 
s.v. Braakhuizen, met name van 
de generatie tussen de 45 en 60 
jaar, hebben Henk dan ook hoog 
zitten!
 
Op 6 juli j.l. hebben we in het 
crematorium afscheid kunnen 
nemen van Henk. Het was goed 
om te zien dat vele (oud) leden 
van onze vereniging bij dat af-
scheid aanwezig waren. Het be-
stuur wenst ook via dit Magazine 
Anneke en de overige familiele-
den en vrienden van Henk veel 
sterkte. 
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Deze keer in het zonnetje: Ad(je) Jansen

Ad is geboren in Tongerle (Eindhoven) 
en is op 27 jarige leeftijd naar 
Geldrop komen wonen en is meteen 
lid geworden van ons clubke.

Heeft in het eerste paar wedstrijden 
gevoetbald maar omdat zijn vrouw 
Corry zwanger was van hun eerste 
kind Jolanda, kon Ad geen twee keer 
trainen in de week en daarom ging hij 
voetballen bij het negende.

Heeft met het 5e elftal met 
verschillende coryfeeën gevoetbald 
zoals Jan Veldhuis en Gerard Bosman.

Ad is er een jaar of 6 ertussen 
uit geweest bij Braga, in die tijd 
voetbalde Ad Bedrijfsvoetbal in 
Eindhoven.

Toen hij terug kwam ging hij bij 
de veteranen voetballen met o.a. 
Dorus Swinkels, Janus Donders, Henk 
Koppen.

Ad heeft ook verdienstelijk gevlagd bij 
het 1e zo’n pak weg 8 jaar en bij het 
2e een jaar of 5.

Een leuke anekdote kan hij nog wel 
herinneren dat was uit bij P.S.V. op 
de Herdgang. Ad was aan het vlaggen 
toen hij langs een groepje jongens 
liep toen een van hen ijskoud water 
in de nek van Ad spoot Ad draait zich 
om en verkocht die kerel een knal op 
zijn gezicht, toen wouden die andere 

jongens een stukske van onze Ad 
maar de leider Jan Meerendonk loste 
het op met een paar corrigerende 
tikken.

Vanaf 1999 zit Ad al bij de 
maandagmorgen ploeg (dit zijn 
een stel vrijwilligers die elke 
maandagmorgen verschillende taken 
uitvoeren). Dit zijn toch alles bij 
elkaar zo’n 18 JAAR dat Ad vrijwillig 
bezig is voor ons clubke, toch een 
hele prestatie en daarvoor bedanken 
we Ad.

AD BEDANKT

Vakantie 
Doel: geen vakantie, voor mij is het 
elke dag vakantie

Culinair
Restaurant: Berchse tuinen 
(Eindhoven)

Drank: Bier (Jupiler)

Favo gerecht: Hollandse pot

Altijd in de koelkast: Bier

De zonde waard:
lekker uit onder de mensen

Niet te pruimen: zuurkool 

Do & don’ts
Carnaval of skiën: Carnaval 

Boek of tijdschrift: tijdschrift

Theater of concert: concert

Hotel of camping: hotel

Fitniss of spinning: Fitniss 

Disco of bruin cafe: Bruin cafe

Bier of spatje: Bier 

  

Naam:   Ad Jansen

Leeftijd:  74 jaar

Status:   getrouwd met Corry, 2 kinderen Jolanda en Twan

Hobby’s:  Alle balsporten maar vooral voetbal en biljarten 

Levensspreuk:  geen

Woonachtig:  Geldrop 
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Als men de juiste letters hieronder in de hokjes plaatst,
dan leest men……………

HORIZONTAAL:
1.voetbalclub, 6.doelman, 
12.jongensnaam, 13.Afrikaanse boom, 
15.heerlijk, 18.aanlegplaats, 
20.schel, 21.bron, 23.meisjesnaam, 
24.eenheid van maat, 26.strelen, 
28.zuiderbuur, 29. anders, 
31.spoorweg, 33.Europeese 
Radio Unie (afk), 34. streling, 
36.supermarkt, 38.yogahouding, 
41.en, 43.oplettend, 45.goal, 
47.redacteur (afk.), 49.jongensnaam, 
51.oude Griekse munt 52.elpenbeen, 
55.nagras, 58.Britse prinses , 59.man, 
60.voetbalclub in Italië, 61.balsport. 

VERTICAAL:
2.Spaans gerecht, 3.artikel (afk.), 
4.gordel, 5.omwille, 7.smul, 
8.tafelgast, 9.voorgevel,
10.Go Ahed ……, 11.uit de darm van 
een potvis, 14….. kids, 16.mager, 
17.druppel,18.hemellichaam, 
19.Plaats in Somalië, 22.ajuin, 
25.godheid, 26.ABC-eiland, 27.langs, 
28.een voetballer die niks ziet, 
30.lichaamsdeel, 
32.in afschrift aan (afk.), 35.deel 
van het jaar, 36.sporter, 37.plaats in 
Overijsel, 38.behoeftige, 39.stad in 
Japan. 40.cobra, 42.Bulgaarse munt, 
44.en andere, 46.zekere, 48.eindtoets, 
50.kijken, 53.vlug, 54.bier, 56.Engels 
lidwoord, 57.snelle loop. 

KRUISWOORDPUZZEL

Stichting vrienden van s.v. Braakhuizen

Het is alweer enkele maanden geleden maar op 9 juni orga-
niseerde de Stichting vrienden van s.v. Braakhuizen alweer 
haar 4e Veiling/Gala avond in onze eigen kantine en het 
was weer een geweldig succes. In een uitstekende ambiance 
met prima muziek en een geweldig optreden van John Kagie 
vloeide het bier en andere sappen weer rijkelijk en werden 
er tussendoor ook de nodige uitstekend verzorgde hapjes 
geserveerd.

Tijdens deze 4e editie werd een geweldige opbrengst en te-
vens nieuw record gerealiseerd wat uiteindelijk ten goede 
komt aan de vereniging en mate name de jeugd. Dit alles is 
natuurlijk alleen maar mogelijk door een goede organisa-
tie, veilingmeester Toon van Dijk die de avond als vanouds 

weer geweldig aan elkaar praatte, de sponsoren die alle 
veilingstukken ter beschikking stelde, de kopers die weer 
hun portemonnee wilde trekken voor dit mooie initiatief 
maar vooral door de geweldige inzet van alle vrijwilligers 
die hun vrije avond kosteloos opofferde om dit evenement 
mede te doen laten slagen. Ik wil namens de Stichting ie-
dereen ontzettend bedanken voor hun geweldige bijdrage 
en hoop dat over een kleine 2 jaar, tijdens ons eerste lus-
trum iedereen, weer iedereen van de partij is.

De Stichting zal zorgen dat de opbrengst van deze editie 
weer voor de volle 100% goed besteed wordt, de eerste 
investeringen worden alweer gedaan maar daarover een 
volgende keer meer.

4E VEILING/GALA WEDEROM GEWELDIG SUCCES.
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INTERVIEW MET
WILLY BROK

Beste coach: 
Kees Rijvers

Mooiste voetbalwedstrijd:
PSV-AC-Milan 3-1 op 4 mei 2005                             

Mooiste Doelpunt: Luuk Nilis tegen 
FC Utrecht uit 

Verwachting seizoen 2016-2017: 
PSV 1e en op grote afstand Ajax 2e 
en als 3e FC-Utrecht    

Jeugdidool: Willie van der Kuylen
(voor de jongeren onder ons hij 
stond bekent om zijn snoeihard schot 
en fluwelen kap bewegingen) 

Je kan me s’ nachts wakker maken 
voor: voor een heel lekker wok
gerecht                                       

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

Naam: Willie Brok

Woonplaats: Geldrop

Geboren: Eindhoven

Lid van Braakhuizen: Vanaf 2007

Funtie: Leider van JO-11-1 ben ook 
werkzaam bij de Maandagochtend 
ploeg (vrijwilligers die van allerhande 
werkzaamheden verrichten)

Zelf voetballen: neen

Beroep: 25 jaar slager geweest en 
daarna in het sloopvak terecht geko-
men

Status: Getrouwd 3 kinderen

Club Nederland: P.S.V. (Eindhoven

Speler Nederland: Lozano (P.S.V.)

Club Buitenland: Barcelona (Spanje)

Speler Buitenland: 
Kevin de Bruyne (Manchester City)

Mooiste herinnering Braakhuizen: 
Kampioenschap behaalt bij den Dun-
gen op 5 mei 2013

Verwachting van het 1E dit seizoen: 
Mee boven in draaien en misschien 
een periodetitel                                  

Ambitie als trainer: De kinderen die 
ik train iets bij te leren op voetbalge-
bied maar zeker ook op normen en 
waarden.                              

Waar denk je aan bij de 3e helft: 
feest

Wat ik nog kwijt wil: Als de ouders 
langs de lijn staan zich NIET willen 
moeien met hun kinderen, en zeker 
niet staan SCHREEUWEN langs de 
lijn dit is knap irritant.

Aan wie geef je dit interview door: 
Joyce van Diepen en Angelique 
Sprenkels

Dit interview is doorgegeven door: Wendy de Haze-Dekkers
Wendy had dit interview door gegeven aan Humpry Walter maar 
die wou niet, heeft het daarom door gegeven aan Willie Brok.

JEUGDAFDELING
Het seizoen is alweer eventjes bezig en na enkele weken 
passen, meten, ruilen en bestellen is ieder team weer 
voorzien van een gesponsord tenue, of in ieder geval van 
een shirt.

Ten eerste willen daarvoor de sponsors bedanken, zowel 
de sponsors van vorige seizoenen als de sponsors van 
dit seizoen, want zonder jullie zou dit niet mogelijk zijn! 
Aangezien sponsors een flink bedrag hieraan uitgeven 
willen we ook met klem vragen om uiterst zuinig met de 
kleding om te gaan en het kledingprotocol na te leven die 
we in het begin van het seizoen kenbaar hebben gemaakt. 

Nu de spelers in ieder geval voorzien zijn van kleding gaan 
we binnenkort inventariseren wat onze leiders/trainers 
aan kleding hebben ( zoals een jas en/of trainingspak). 

Zodra deze inventarisatie compleet is kan er bekeken gaan 
worden wat er aan budget is en of er dit jaar al voorzien kan 
worden in deze kleding. Omdat we werken met budgetten 
spreekt het voor zich dat als je voor het 1 veel uitgeeft dat 
er voor het ander minder overblijft. Dit moet natuurlijk wel 
in balans blijven en er zullen afwegingen gemaakt moeten 
worden, dus het is niet gezegd dat iedereen dit seizoen 
al in alles voorzien zal zijn. Winterjassen hebben we nog 
verschillende op voorraad in de jeugdbestuurskamer. 
Hiervoor word wel €30 borg gevraagd die je uiteraard 
terugkrijgt wanneer je de jas weer netjes en heel inlevert. 

Hopelijk is het zo voor iedereen duidelijk.
 
Bij vragen kun je terecht bij Angelique Sprenkels of Joyce 
van Diepen.
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Wat vindt je belangrijker; voetbal of 
school?
School want daarmee kan ik veel meer 
bereiken dan met voetbal. Momenteel 
doe ik op HAVO niveau ‘E & M ‘ (Eco-
nomie en Maatschappij). Ik werk graag 
met cijfertjes. 

Wat wilde je worden toen je klein 
was? 
Iets ‘heldhaftigs’. Politie, brandweer 
ofzo. Een stoer beroep. 

Jouw voetbalcarrière tot nu toe? 
Ik ben hier begonnen als eerstejaars D 
in de D3. Het jaar daarop werd ik kam-
pioen met de D3. Toen via de C3 naar 
de C2. In de B is het vriendenteam 
begonnen. Daar spelen we nu nog mee 
als de JO19-3. 

Wat kun je over het vriendenteam 
vertellen?
Het is een hechte familie, echt een 
team. Ik zou er graag kampioen mee 
worden maar dat gaat niet meer luk-

ken denk ik. Laten we er maar een goed 
jaar van maken.

Opvallendste speler in jouw team? 
Dat zijn er verschillende, maar laat ik 
Nick Schenkels noemen. Ondanks zijn 
postuur wint hij veel duels en is ie vrij 
‘agressief‘. Hij probeert constant de bal 
te veroveren. 

Je speelt met rugnummer 37?
Klopt, ik woon op nummer zevenender-
tig.

Hoe zou je jezelf omschrijven?
Sociaal ik kan heel makkelijk met ieder-
een omgaan.

Jouw beste kwaliteiten als voetballer?
Mijn fysiek en mijn slidings. Mijn schot 
mag wel beter, al heb ik dat niet vaak 
nodig als verdediger.

Kunstgras of gewoon gras? 
Gewoon gras. Ik ben verdediger en kan 
op gras veel beter sliden en wat met 
die bal doen. Op kunstgras haal ik alles 
open.

Jouw positie op het veld en waar zou 
je het liefst willen spelen? 
Ik sta nu centraal achterin. Begonnen 
in de D3 als links back en al vrij snel 
verhuisd naar de positie van centraal 
verdediger. Ik zou het wel eens leuk 
vinden om linksbuiten te spelen, maar 
in mijn huidige plaats ben ik het meest 
gespecialiseerd.

EHBO pech en/of sportblessures in je 
leven? 
Ik ben eens in een zwembad in een 
bubbelbad gesprongen, knalde met 
mijn kin op de rand en moest naar het 
ziekenhuis.

Heb ook een blinde darm ontsteking 
gehad. Ik heb nu een zwaar overbelaste 
pees in mijn knie. 

Wat drink en eet je het liefst? 
Drinken maakt me niet zoveel uit, een 
medium/rare biefstuk als favoriete eten.

Favoriete vakantiebestemming?
Spanje en Portugal, altijd lekker warm. 
Ik zou nog wel eens de Verenigde 
Staten willen bezoeken. Lijkt me een 
geweldig land, moet je ooit geweest 
zijn.

Waar wordt je blij van? 
Goede punten op school, een overwin-
ning met het team. Goede resultaten.

Jouw hobby’s naast het voetbal? 
Gamen, mountainbiken en fitness.

Wat vindt je van de videoscheids-
rechter? 
Ik vind het wel goed. Je kunt veel beter 
zien bijvoorbeeld of een bal wel of niet 
over de lijn was. Het kan een overwin-
ning schelen. 

-De beste speler met wie je ooit hebt 
samen gespeelt? 
Dat is een moeilijke want er zitten 
meerdere goede spelers in het team. 
Maurits Theunissen kan beheerst spe-
len, heeft een goed schot en verovert 
veel ballen. Een goede middenvelder.

Had je een knuffel vroeger die ‘overal 
‘ mee naar toe ging? 
Ja, een Beer. Een goud/bruin kleurige 
knuffel.

Ben je film-, of series fan? 
Ik kijk graag horror/actie films en de 
serie ‘ the Walking Dead ‘

Welke bovennatuurlijke gave zou je 
willen bezitten? 
Dat ik kon vliegen. 

Een kledingstuk dat je vaak draagt? 
Een Stone Island polo. Donkergroen 
van kleur.

Joran Bakermans gaf in de vorige 
editie het praatje door aan Daan 
van Dijk. 

Daan speelt in Braakhuizen JO19-3. 
Het gezin van Dijk bestaat ver-
der uit vader Ton, moeder Laura, 
broertje Tom en zusje Anne. Als 
huisdieren hebben ze twee poe-
zen; Lotje en Bibi. 

Joran gaf de volgende vraag mee 
voor Daan;

HETBRAGA
PRAATJE

MET DAAN VAN DIJK  (JO19-3)
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Vindt je Duits ook het leukste vak op 
school? 
Nee, dat is Gym. Geen huiswerk. 

De laatste vraag die jou vandaag 
gesteld is buiten dit interview? 
“ Daan haal jij de katten binnen? “ 
Door mijn moeder. 

Wat vindt je van de Jumbo voet-
balplaatjes actie en ga je zelf ook 
sparen? 
Ik vind het een leuk initiatief van de 
club, en ik ga ze zeker sparen. 

Aan wie of welke afdeling geef je het 
Braga praatje door, 
(we hebben nog de JO13, JO11, en de 
JO9 “over “.) en wat wil je aan diege-
ne vragen?
Aan Yigit Bilici van JO11-4 
Mijn vraag is waarom hij is gaan voet-
ballen.
             

Daan bedankt voor het praatje!

Waar mogen ze jou voor wakker 
maken? 
Voor een reis naar Amerika.

Wat zou je nog wel eens willen doen?
Een ruimte reis. Naar de maan ofzo. 

Je mooiste voetbalactie ooit?
Dat was in de C2. Ik stond toen voor 
de grap links op het middenveld. Ik 
kapte twee mensen uit en scoorde 
toen van buiten de zestien. 

Het ondeugendste wat je als kind 
hebt uitgespookt? 
Ik heb eens drie keer in een half uur 
belletje getrokken bij dezelfde men-
sen. Met vrienden maakten we een 
opening in een hek bij een hof en 
gingen daar even kijken.

Favoriete voetballers in de binnen-
landse- , en buitenlandse competitie?
Marco van Ginkel van PSV en Paul 
Pogba van Manchester United. 

De lekkerste smaak ijs? 
Hazelnoot en Stracciatella. 

Als je leraar zou zijn wat voor les zou 
je dan geven?
Duits, dat vind ik een leuke taal.
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Eerste competitiewedstrijd uit bij RPC:
Deze confrontatie vond dus plaats op zaterdag 9 sep-
tember en wat zich al een tijdje aankondigde werd 
bewaarheid.

De lelijke ploeg van hoofdcoach Theo walste over het 
arme maar zeker zo lelijke RPC heen hetgeen uitein-
delijk resulteerde in een klinkende 3-4 overwinning 
voor de roodzwarten.

De groenwitten mochten van geluk spreken dat de 
roodzwarten de teugels een beetje lieten vieren toen 
de ploeg op een comfortabele 1-4 voorsprong stond 
door doelpunten van sprintkanon Justin (2x) 
Sterkhouder Edwin en speedy gonzales Louis, voor 
intimi Louiske.

Echter eiste doelwachter Gerard in de beginfase van 
deze match de absolute hoofdrol voor zich op door 
op een voor hem kenmerkende ietwat komische ma-
nier RPC maar liefst twee keer van scoren af te hou-
den daarbij geholpen door zijn atletisch vermogen.
De roodzwarte equipe was in deze wedstrijd duide-
lijk een maatje te groot voor de ploeg uit Stratum en 
dat RPC kort voor het einde nog twee scoorde was 
slechts belangrijk voor de statistieken.
Na analyse van deze wedstrijd kon ik een gevoel van 
onaantastbaarheid en een aanstaand kampioenschap 
maar met moeite onderdrukken, ondanks de weten-
schap dat komende zaterdag de wedstrijd tegen Best 
vooruit op het programma stond.

Confrontatie met Best vooruit, tevens eerste thuis-
wedstrijd voor de roodzwarten:
Wie doet ons wat, zo kun je het gevoel het best om-
schrijven dat bij de lelijke atleten van de A ploeg
te bespeuren was, logisch gezien de fenomenale 
prestatie uit bij RPC waardoor de roodzwarten van-
daag als trotse koploper de roodzwarten uit Best ont-
vingen.

De selectie bestond vandaag uit veertien poepfitte 
tot op het bot gemotiveerde atleten die vast van plan 

Het is zondagochtend 07.05 uur als ik mij gewapend met een bakkie Senseo, extra sterk en een plakkie 
Peijnenburg achter mijn soms onwillige computer zet, ondanks een licht zeurende hoofdpijn vermoedelijk 
veroorzaakt door Hertog Jan, maar de plicht roept.

Normaal gesproken kijk ik niet achterom maar deze keer is er alle reden voor, immers hebben de trouwe vol-
gers van de lelijke A ploeg recht op objectieve informatievoorziening omtrent de verrichtingen van de atleten 
van de A ploeg.

DAVERENDE SEIZOENSTART 
BRAAKHUIZEN VETERANEN A.

waren de vakbroeders uit Best een poepje te laten 
ruiken, op zo’n moment mis je dreh und angelpunkt 
Kees meester op dat gebied.

Echter zoals zo vaak blijkt vlak voor de wedstrijd dat 
er toch echt maar dertien fitte atleten zijn want tob-
kok Jos moest fluiten, omdat doelwachter Gerard de 
voorkeur gaf aan een ballonvaart.

Dit moet ik misschien effe uitleggen, sinds de komst 
van doelman Willie Jan Manders heeft de technische 
staf in al haar wijsheid besloten dat Willie Jan de 
thuiswedstrijden keept en Gerard de uitwedstrijden 
en dat daarnaast Gerard zich in de thuiswedstrijden 
van de lelijke A ploeg toelegt op zijn tweede passie 
naast het ballonvaren namelijk fluiten.

Enige vorm van intelligentie kan doelwachter, ballon-
vaarder en fluitist Gerard niet worden ontzegd, hij 
plande zijn ballonvaart namelijk precies op het mo-
ment dat Best vooruit de sparringpartner zou zijn, 
normaliter geen eer te behalen met name voor de 
doelman in dit geval dus Willie Jan.

Een dikke nederlaag voor de lelijke A ploeg zou voor 
de concurrentiestrijd tussen Gerard en Willie Jan mo-
gelijk omslaan in het voordeel van Gerard, mogelijk 
draaf ik nu een beetje door, we gaan het zien.

Opstelling en tactisch plan:
Hoofdcoach Theo op afstand bijgestaan door zijn 
adjudant Gerard, herstellende van wat lichamelijke 
ongemakken had voor vandaag eens een keer geen 
tactisch plan en dat pakte wonderwel goed uit.
Op doel vanmiddag dus Willie Jan, die zijn debuut 
maakte voor de lelijke A ploeg, het zou een gedenk-
waardig debuut worden, daarover straks meer.
De verdediging werd gevormd door Big John, gifkik-
ker Patje, Ton de rust zelve en good old Peerke, de 
middenlinie bestond uit onze onbetwiste zwaarste 
pion en aanvoerder Wim, kilometervreter Floor, onze 
op een na zwaarste pion Ronnie en de immer ijverige 
Paul.
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Voorin moesten sprintkanon en tobscoorder Justin 
en pitbull Pierre het maar uitzoeken. Daarnaast had 
hoofd coach Theo ook nog de beschikking over alles-
kunner Jos en speedy gonzales Louiske, er wordt ge-
fluisterd dat hij de 100 meter binnen de 11 seconden 
aflegt.

Toen scheidsrechter van dienst tobkok Jos de wed-
strijd in gang zette, bleek direct dat Best vooruit in 
helemaal niks leek op de lelijke A ploeg van Braakhui-
zen, de belichaming van alles wat veteranen voetbal 
zo aantrekkelijk maakt.

De atleten van de A ploeg zijn zo ongeveer allemaal 
ietwat te zwaar, eigenwijs, lelijk, voetbaldom, op leef-
tijd en niet helemaal optimaal in conditie, behalve le-
lijk voldoet de ploeg uit Best niet aan deze criteria en 
dat zou je moeten terugzien in het resultaat.
Echter waren de roodzwarten uit Geldrop de rood-
zwarten uit Best gezien het balbezit, namelijk 98%
tegen 2% en effectiviteit ruimschoots de baas.
De manschappen van hoofd coach Theo voerden het 
niet aanwezige tactische plan tot in de perfectie uit 
en dus kon het gebeuren dat de roodzwarte equipe 
van Theo na een prima aanval via pitbull Pierre en 
tobscoorder en sprintkanon Justin op een 1-0 voor-
sprong kwam en met een gezien het spelbeeld logi-
sche 1-0 voorsprong naar de thee gingen.
Dit alles ondanks een paar fikse tegenslagen, immers 
moesten zowel de op een na zwaarste pion Ronnie en 
gifkikker Patje al snel het veld ruimen vanwege bles-
sures, zij werden vervangen door alleskunner Jos en 
speedy gonzales en niet helemaal fitte Louiske.

Memorabele 2e helft.
Het zou een gedenkwaardige tweede helft worden 
waarin beide ploegen slechts een half veld nodig had-
den en dus kon de doelman van Best vooruit vroegtij-
dig gaan douchen.
Een tweede helft waarin van alles gebeurde en waar-
in Best vooruit al snel de gelijkmaker achter doelman 
Willie Jan prikte en zich opmaakte om die vervelende 
lelijke atleten van Braakhuizen eens een geweldig pak 
op de broek te geven.
Hoe anders was de realiteit, de roodzwarten uit 
Geldrop bleven eenvoudig op de been ondanks het 
feit dat alles bij elke atleet van de lelijke A ploeg pijn 
deed.

De roodzwarten uit Best liepen zich stuk op de Braak-
huizen muur rondom de zestien, op dit soort momen-
ten is het prettig om over wat overtollige kilo’s te 
beschikken, daarnaast stegen enkele atleten van de 
lelijke A ploeg boven zichzelf uit en dreven de man-
schappen uit Best tot wanhoop.
Verbazend gemakkelijk werd de 1-1 stand over de 
eindstreep getrokken en door dit resultaat blijft de 
lelijke A ploeg van hoofd coach Theo koploper en de 
te kloppen ploeg.

Man of the match.
Geen, omdat de lelijke ploeg als collectief veel te 
sterk bleek voor Best vooruit en je dus niemand te 
kort mag doen door een man of the match aan te wij-
zen.

Eindconclusie.
Na het zien van deze enerverende wedstrijd kun je 
stellen: Dat de lelijke A ploeg haar tijd Best ver vooruit 
is, ik ben zelf Best wel tevreden over deze woordspe-
ling, Dat Willie Jan een geweldig debuut maakte en 
met enkele fantastische reddingen slechts een doel-
punt incasseerde en op dit moment op punten voor-
ligt op Gerard

Dat Gerard dit niet zomaar over zijn kant zal laten 
gaan en zich tegen Nederwetten van zijn beste kant 
zal laten zien.

Dat de verdediging van de roodzwarten onder aan-
voering van Jos en Ton fier overeind bleef en onder 
alle omstandigheden het lelijke hoofd koel hield
Dat beiden de titel man of the match verdienden, 
evenals Willie Jan, big John, Paul, Floor, Pierre, Patje , 
Ronnie, Wim, tobkok/scheids Jos, Jos, good old Peer-
ke en Louiske.

Dat sterkhouder Edwin ondanks zijn blessure toch 
van waarde bleek. Dat we met smart wachten op de 
terugkeer van voormalig tobscoorder en bierkenner 
Twan, die na zijn staar operatie de dingen anders gaat 
zien en mogelijk gisteren al behoorlijk geschrokken is 
van zijn teamgenoten.

Dat Angelique en Patrick op zondagmorgen tot een 
uur of tien in bed blijven en dat Angelique iets met 
laminaatvloertjes heeft.

Dat ongeveer 95% van dit verslag nergens op slaat 
maar dat de overige 5 % op waarheid zijn gebaseerd 
en u zelf mag bepalen wat tot die 5 % procent be-
hoort.

Volgende week uit bij Nederwetten om 16.30 uur
Rest mij af te sluiten met:
Als u deze onzin eens met eigen ogen wilt aanschou-
wen bent u bij deze van harte uitgenodigd, een tien-
tje lapgeld, geen verwachtingen een beetje gevoel 
voor humor, u hebt gegarandeerd een tobmiddag, U 
bent gewaarschuwd

Gr Ed Pielage 
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we ons daarover géén zorgen hoefde te 
maken daar hij namelijk een soepele….
krokante huid heeft; zullen ze dan…non 
de knetter…de Kipcorn toch naar hem 
genoemd hebben!?....ik sluit het zeker 
niet uit, want daar gebeuren wel meer 
rare dingen op zunne walking football-
mergen….gezoud er zelfs een stukske 
over kunnen schrijven !

• 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.

• We onze overijverige accomodatiebe-
heerder (A.B.) de laatste tijd verdacht 
veul mi zunne opgevoerde turbobladblo-
azer rond zien bazuinen bij het hoofd-
veld….vol speed, in de 5e versnelling….
dus as ge binnenkort iets verdachts ziet 
vliegen, dan is ie waarschijnlijk opgeste-
gen….vur ne korte vakantie !

• 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 ronddansen 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’maan-
dags 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 bladblo-
azer zijn rondje doet!?

• We da de knijntjes eigenlijk niet aan kun-
nen doen…ok nog ne milieuvriendelijke 

• Er bij onze vorige editie helaas iets fout 
is gegaan….hiervoor alvast onze excuses; 
waardoor ongeveer de helft van de wist 
u datjes er niet in stonden….en hierdoor 
de wel geplaatste onzin kriskras door 
elkaar kwam te staan….waardoor het 
totaal niet meer te volgen was vur de 
normale mens; mèr da blijkt wel meer 
vur te kommen, zeggen ze….ok als alles 
wel goed gaat !...very strange !!

• We U nu, met een kleine vertraging van 
“slechts” een half jaarke, alsnog de volledi-
ge….en in de juiste volgorde geplaatste 
kwats verhalen willen voorschotelen; de 
klant is tenslotte koning….en onze redactie 
wil de lat toch ook alsmaar hoger blijven 
leggen….zo hoog zelfs dat we nu dus 
Hansje Klok hebben moeten bellen of dat 
ie um soms ergens had zien zweven….
want we waren ‘m toch effe un bietje 
kwijt; maar zie hieronder….fouten zijn er 
tenslotte om hersteld te worden….bij deze 
dus !!

• Ge op unne skitterde walking football 
morgen….op n’un dondedag, ergens in 
december….het kwik lichtjes stijgend tot 
aan de 12 c̊elcius….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 spie-
ren 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 ok-
selfris op zijn werk kunnen verschijnen….
toch ?!

• Ik eerlijk gezegd niet gecontroleerd 
heb of het echt waar is, maar hij zei dat 

wasknijper op hun neuske….begint Green-
peace ok nog te bellen; nee, we stikken 
vur de zikkerheid toch mѐr stiekem ne 
geurvreter in zunne neie overall….dan kan 
ie gewoon doen….en laten (pfffft) wat ie 
wil….lucht op !

• Er op zondag 22 oktober j.l. wir van al-
les en nog wa de revue passeerde, vur….
tijdens….en noa de zéér spannende 
bekerwedstrijd tussen ons urste en onze 
Geldropse vrienden….die na 90 minuten 
in 2-2 eindigde…
waarna onze Youri de penaltieserie t.a.v. 
hunne Joeri in ons voordeel besliste….
hoe mooi kan het zijn vur ons clubke !!

• Het echt zo ontiegelijk druk was in ons 
partycentrumpke, da we mi spoed ne 
reeds gepensioneerde professionele 
ober….en unne overmaatse afgekeurde 
glazenspuuler op hebben moeten trom-
melen; 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 ?! 

• Ik van al da spoelen overigens wel ver-
rekte zuiver nagels heb overgehouden….
alle rumpfel is er onderuit, tenminste 
zolang het duurt; eigenlijk best seunt da 
dien spoelbak iets of wa te hoog hing….
ik kon er net niet bij mi mijn jubelte-
nen….och ja, mi wa lang kniesukskes kan 
de al veul verbloemen.

• Er dizzen kei gezellige avond nog hil wa 
meer vreemde dingen gebeurde, zoals dat 
barkeeper Pjotrke van vv Geldrop een vat 
bier verspeulde 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 !

• We dizzen avond alléén al meer 
dan 1000 liter bier vertapt hebben….
ondanks dat het personeel dus behoor-
lijk onder druk stond, ze nog geen tijd 
hadden um un sigarke te roken….laat 
staan un goei scheet te loaten….al dan 
nie gericht; en da onze penningmeester 
s’maandags vruug mi de rolcontainer 
noar de bank is geweest, onder begelei-
ding van de maandagochtendploeg….
armed and dangerous !!

• Onze schatkistbewaker toch nog 
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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; 
waarvan we jullie uiteraard niet willen 
onthouden….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 !

■ De zomerstop gaat naar half decem-
ber….ligt er toch alles al uit…met da shit 
weer !

* 1e en 2e Pinksterdag draaien we om 
(begrijp het niet verkeerd, dus niet 1 en 2e 
gadretsknip…da wordt te moeilijk)….mѐr 
wel: dan lijkt ut net of da ge na maandag 
1e pinksterdag nog nun dag vrij bent….
hou de ut goei gevoel wa langer vast ! 

* 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 !

* De bekerwedstrijden van ons uurste 
worden vanaf heden alléén op maan-
dagavond gespeuld….dit overgens op 
vriendelijk…. Doch zeer dringend verzoek, 
van onze groenwitte buren; kunnen zij 
voortaan, inieder geval s’maandagss’-
mergens met een gerust hart de krant 
openslaan.

* Sinterklos en de Paashaas laten we 
fusi….eh…fuseren…, die leken het afge-
lopen joar al verdacht veul op elkaar; 
hoeven we ons “hulp Jeroentje” ok nog 
mar inne keer uit te betalen….kennen we 
van da geld wir een schon shetlanderke 
vur um kopen….komt professonneler 
over !!....nou mar hopen dat ie er op kan 
kommen !!

un klein bietje neutelijk waar dizze mon-
dag: er waren s’zondags toch 980 hapjes 
en plusminnus 7000 pinda’s gratis uitge-
deeld….12 glazen gesneuveld….en letterlijk 
en figuurlijk 126 extra rollen boutpapier 
(ruwe versie) dur hinne 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….berenslof-
jes….en sloapmuts, al het geld te strij-
ken….ondertussen luisterend noar un 
toepasselijk muziekske….I want to break 
free !...mѐr wie zou da nou nie willen !!

• We begin november nog een verdomd 
schon Rock en Roll fistje hadden in onze 
tot Graceland omgebouwde kantine,…met 
live on stage The Rumble Roussers….spon-
sored  bij Martien Geeven Dakbedekkin-
gen en Rijwielhandel Paul van Lieshout…
nogmaals hiervur, samens !

• De felbegeerde prijs voor de beste 
kloek a like Elvis Presly verrassenderwijs  
naor ons Pirke van de boodschappen 
ging; doordat de ook aanwezige Everly 
Brothers, Hansie en Adje, tijdens de 
finale alsnog gediskwalificeerd werden 
toen ze hun petjes af moesten zetten….
fraude !!....géén kuif te bekennen…..
zikker net als ik, thuis op het nachtkastje 
laten liggen !?....ach volgend joar beter…
en ons Peerke is er blij mi, da weet ik 
zeker !....of net niet !!?

• Ik laatst 2 vaste, dur de wol geschilder-
de, supporters van het uurste; hurde bak-
keleien 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 !!

• Da as ge goed nadenkt, da ok méér 
dan logisch is, want da skon tribuneke 
staat….onder de beum, dus kans op iets 
of wat verdwaalde vogelenpoep plus 
hij staat naar het zuiden….dus ge loopt, 
geheid het risico da ge oewen boebus....
of korteletten verbrand ; mѐr erger 
nog….het regent elke wedstrijd wir….
doelpunten….bij ons urste…en ge zoud 
toevallig mar eens gerakt worden !!....
Tip : Funny Trends….sombrero kopen 
!!....alles opgelost !!

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

* 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 !!

* De volgorde van de verenigingsdag gaat 
rigrogr….ook op de schop, enwel; 12.00 
uur partytime met d.j. Bartje De kin….dan 
voetballen van 20.00 uur tot 24.00 uur….
tot slot vanaf 00.30 uur de barbiekeuken 
!!....alléén mar veurdelen….namelijk: is 
onze disjockey ok ne keer op tijd thuis…
nie ze werm onder het voetballen….en 
iedereen doet mee met de BBQ….want as 
ge dan nog ginnen honger mir hѐt !?

* 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 !!

* Last but not least hier alvast de reeds 
legendarische nieuwjaarsreceptie’s vur 
het kommend joar: “de algehele” staat 
gepland op Kerstavond….direkt vur de 
nachtmis…moet iedereen kennen….lijkt 
ons verdomd sterk da di al iemand meer, 
vervalt hit bedacht!!....hedde wel kans 
da we uit moeten wijken noar de kantine 
van Geldrop, mocht d’n onze te klein zijn…
mѐr da’s bijzaak! “die van de veteranen” 
blie bij ons Keesje….anders bliet ie mi al 
da eten zitten; alléén die verhuist wel 
noar As-woensdag….misschien da we dan 
wel maggen roken! Tenslotte “die vur de 
jeugd”….die gaat ok noar de woensdag….
middag….met Geldrop kermis….locatie: 
De hobbelede geit van Hansi Fabrizio; vol-
le bak….géén kind die dit wil missen, en….
half geld, vur gratis suikerspin en broodje 
rolmops wordt gezorgd !

* Heeft u misschien nog ideeën of sug-
gesties….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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Wie kent er niet dat gevoel van vroeger, het spa-
ren van de panini voetbalplaatjes van je aller-
grootste helden en het ruilen met je vriendjes. 
Wat was je trots als je jouw eigen held had “ge-
scoord” van je favoriete club. Je was de koning te 
rijk en droomde stiekem dat je zelf een topvoet-
baller zou worden en andere kinderen zouden 
glunderen als ze net zo trots zouden zijn als ze 
jouw plaatje konden sparen.

Jumbo Verhagen heeft ervoor gezorgd dat deze 
droom gedeeltelijk werkelijkheid is geworden. 
Sinds Juli van dit jaar is Jumbo Verhagen officieel 
sponsor van onze club en direct bij het begin liet 
Richard Verhagen blijken dat hij graag een voet-
balboek wilde uitbrengen om de “droom” voor 
velen te verwezenlijken. 

In de maanden die daarop volgden zijn Joyce, An-
gelique en Arjan vol enthousiasme aan de slag 
gegaan met de opdracht die vanuit het bestuur 
werd gegeven om alle leden te portretteren voor 
dit unieke boek met Braakhuizen helden. Het uit-
eindelijke resultaat was verbluffend en de mede-
werking van onze leden massaal.

Naarmate de datum van de kick-off steeds dich-
terbij kwam liep het enthousiasme steeds ho-
ger op bij onze leden en kon men maar moeilijk 
wachten tot het verzamelen echt kon beginnen. 
Op 28 oktober jongstleden was het dan eindelijk 
zover. Onder toezicht van wethouder Verdouw en 

JUMBO PLAATJESACTIE
S.V. BRAAKHUIZEN

vele kinderen, ouders, selectiespelers, hoofdtrai-
ner en een uitermate leuke presentatie van Ro-
bin Liebreks werd het eerste exemplaar van het 
verzamelalbum door Richard Verhagen aan onze 
voorzitter Frank van Campfort uitgereikt. Hierna 
werden de coördinatoren van deze actie nog kort 
in de bloemetjes gezet om hen te bedanken voor 
hun geweldige werk in de voorbereiding. Deze 3 
toppers werden op een luid applaus getrakteerd 
door alle aanwezigen.

Na deze korte plichtplegingen werden de geperso-
naliseerde boeken uitgereikt aan alle gefotogra-
feerde leden, een welkom cadeau van Jumbo 
Verhagen. Voor alle aanwezigen kinderen was er 
daarnaast ook nog een snack, snoepzak en fruits-
hoot geregeld.

Al vrijwel direct werden de eerste plaatjes geruild 
en de verzamelgekte kon bijna echt beginnen, ten 
slotte ging de actie pas echt van start op 1 No-
vember.

Wij wensen iedereen veel plezier tijdens het ver-
zamelen en geniet vooral van dit unieke naslag-
werk
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Momenteel hebben we 20 actieve mensen bij het walking football, 19 mannen en 1 
vrouw. Al deze mensen hebben een compleet voetbaltenue, trainingspak en voetbaltas 
gehad via Cor Schönhoff, die enkele sponsoren had benaderd. Cor nog bedankt hier-
voor.

Op 20 september j.l. hebben we deelgenomen ( zie foto) aan het kick off toernooi old 
stars Rood-Wit in Veldhoven. Het deelnemersveld bestond uit 20 teams van 13 clubs 
met RKC Waalwijk, vv Gestel Eindhoven, vv Hellas Klimmen, Heracles Almelo, ADO Den 
Haag, sc Heerenveen, K.V.V.E. Massemen Wetteren (België), Roda JC Kerkrade, sv Val-
kenswaard, vv Irnsum en Senior Army Genk (België).

Dit toernooi werd gewonnen door ADO Den Haag en die hadden een 82 jarige scheids-
rechter meegenomen, die in onze poule enkele wedstrijden floot, deze man wist niet 
wanneer iemand hard liep of onderuit geschoffeld werd, ik weet niet of het door zijn 
leeftijd kwam of dat ADO Den Haag bang was dat we eerste in de poule zouden worden, 
maar de organisatie heeft beloofd er volgend jaar rekening mee te houden wat betreft de 
arbitrage. Maar zoals je kunt lezen wordt het walking football door zeer veel verenigingen 
in België en Nederland beoefend.

We hebben ook een uitnodiging ontvangen om in mei volgend jaar op Mallorca te gaan 
voetballen, maar het is al moeilijk genoeg om 8 spelers bij elkaar te “sprokkelen” voor het 
toernooi te Veldhoven.

20 spelers is niet voldoende, dus we zijn nog op zoek naar actieve 60 plussers, die op don-
derdagochtend om 10 uur een balletje willen trappen en na het douchen in het ”aquari-
um” gezellig een bakje koffie nuttigen.

Zo zijn we op de laatste speeldag in juli, met de vrouwen gezellig op het horecaplein een 
drankje en een hapje gaan nuttigen en in de toekomst is de planning om andere dingen 
gaan doen dan alleen maar voetballen

Voor info: Peter Hanssen 040-2853747 of peterhanssen@live.nl

Staand : Karin v.d.Boom, Jan Blommaert, Peter Hanssen, Rien Kluitmans.
Gehurkt: Piet Zweegers, Wil Gerrits, Cor Schönhoff.
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Onverwachte terugkeer
“Ik was ergens voetbal aan het kijken. Toen raakte ik in gesprek met een man. Hij vertelde me over wal-
king football. Door hem ben ik toen bij de OldStars van Braakhuizen terechtgekomen. Ik had echt niet 
meer verwacht om nog op de voetbalvelden terug te keren. Door het concept van OldStars is dit toch 
gebeurd.”

Verdienstelijke carrière
Karin heeft het niet voor niets over een terugkeer. Ze heeft al een hele carrière als voetbalster achter 
de rug. “Op mijn 22ste begon ik met voetbal. Vervolgens heb ik 25 jaar bij Brabantia gevoetbald in Eind-
hoven. Naast het veldvoetbal speelde ik ook zaalvoetbal. Sinds 2000 voetbal ik niet meer. Het verschil 
tussen mij en de jongere meiden was te groot. Nu ben ik dus weer te vinden op de velden. Hier voetbal 
ik met leeftijdsgenoten, op een aangepast niveau.”

Weinig vrouwen
Wat Karin opvalt bij het toernooi in Veldhoven is dat er weinig vrouwen meedoen. “Dat vind ik jammer, ik 
mis ze wel. Als vrouwen eenmaal weten dat walking football bestaat, dan zullen er waarschijnlijk binnen-
kort steeds meer op de velden actief zijn.”

Anders benaderd
Naast haar carrière als voetballer is Karin ook nog actief geweest als trainer. “Ik ben 5 jaar in de E-jeugd 
bezig geweest. Ik merkte wel dat ik anders werd behandeld. Je bent toch een vrouw en sommigen kun-
nen dat niet goed verwerken.”

Toch meedoen
Ondanks dat ze in de voetbalwereld soms anders wordt benaderd, heeft ze zich toch aangesloten bij de 
OldStars van Braakhuizen. “Walking football vind ik een mooi concept. Je forceert niet echt en het is goed 
voor je hart. En wat al die mannen van me vinden? Daar trek ik me niets van aan!”

Durf jij net als Karin gewoon die stap te zetten om weer lekker te gaan voetballen? 
Meld je dan aan bij een OldStars team in de buurt!

Interview tijdens Kick-Off-toernooi
bij Rood-Wit Veldhoven

Het is pauze. Karin van den Boom geniet van 
haar lunch. Ze is pas een week actief als Old-
Star voor voetbalvereniging Braakhuizen uit 
Geldrop.

Meteen moet ze haar mannetje staan tussen 
alle mannen bij het 3e OldStars ‘seizoen-kick-
off-toernooi’ van voetbalclub Rood-Wit in 
Veldhoven.

OLD STAR IN THE PICTURE
KARIN VAN DEN BOOM (65)




