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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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1. De kunstgrasperikelen
De Gemeente heeft in de zomer het 
bijveld vervangen. Volgende zomer 
volgt dan het hoofdveld.  Ondanks 
het feit dat diverse onderzoeken 
hebben uitgewezen dat er géén noe-
menswaardige gezondheidsrisico’s 
zijn, worden fasegewijs onze twee 
kunstgrasvelden tóch vervangen. 
Men wil gewoon nul risico (er komt 
ook nog een bodemonderzoek). En 
dat valt alleen maar te loven! Een 
compliment voor de Gemeente 
Geldrop-Mierlo!

2.De tweede editie van de nieuwe 
Geldrop-Mierlo Bokaal
Op zaterdagmiddag 25 augus-
tus vond de tweede editie van de 
Geldrop-Mierlo Cup plaats. Gast-
gever was deze keer VV Geldrop. 
De start was om 16.00 uur en deel-
nemers waren net als vorig jaar de 
A 1 teams en eerste elftallen van 
de drie voetbalverenigingen die 
Geldrop-Mierlo rijk is: SV Braak-
huizen, VV Geldrop en Mifano. De 
eerste editie vond zoals bekend bij 
ons plaats en was een groot succes. 
Deze 2e editie was mijns inziens toch 
wat minder. Minder publiek en wat 
minder sfeervol. Verder speelde 
Geldrop tegen Mifano met het 2 e 
elftal. Geldrop zal daar goede rede-
nen voor gehad hebben maar het 
voelde toch als een stukje toernooi-
vervalsing. Maar al met al toch was 
het toch een mooie zaterdagmid-
dag- en avond en bedanken we VV 
Geldrop voor de organisatie. Ik hoop 
dat deze Geldrop-Mierlocup een 
mooie traditie wordt. Volgende keer 
bij Mifano in Mierlo!

2.Technisch beleid
Dit seizoen heeft - net als vorig sei-
zoen - weer ieder jeugdteam een 
trainer en leider en dat lijkt niks bij-

zonders, maar het is het helaas wél. 
De zoektocht ging (weer niet) zonder 
problemen: bergen werk is er ver-
zet door de TC en zeker ook door de 
jeugdcommissie om alle vacatures in 
te vullen. Bij SV Braakhuizen zijn we 
voor een te groot deel afhankelijk 
van goedwillende ouders. En als we 
die ouders niet hadden zou het er 
somber uitzien…Van gediplomeer-
de jeugdtrainers is nagenoeg geen 
sprake en dat is toch noodzakelijk 
om met de jeugd echt stappen te 
maken.  Dus wie ambitie heeft als 
jeugdtrainer kan zich melden voor 
een door de club te betalen oplei-
ding…Overigens hebben de twee 
B-1 trainers, Akin en Durgun Sanitci, 
met succes dit seizoen een knvb-di-
ploma behaald: proficiat heren, dus 
een begin is er gemaakt. Tevens is er 
onlangs in de kantine een jeugdtrai-
nersbijeenkomst geweest om het ni-
veau van de trainingen een impuls te 
geven. Hier gaan we mee door. Ook 
gaan we meer doen aan individuele 
begeleiding van onze jeugdtrainers, 
maar de weg is nog lang.

Prestaties eerste en tweede elftal
Ons eerste heeft een hartstikke mooi 
(vorig) seizoen gedraaid. De nacom-
petitie was geweldig. De wedstrijden 
tegen Avanti, Engelen, Bladella en 
SVSS waren prachtig en toonden de 
veerkracht van ons eerste aan. Een 
homogeen team, met een tomeloze 
inzet en waarin de goede sfeer over-
heerste. Wat op mij persoonlijk het 
meest indruk maakte was het grote 
aantal fans dat ons eerste steun-
de, echt geweldig en hier kwam 
het “Braakhuizengevoel” optimaal 
naar voren. Zo zat bij FC den Bosch 
voor de wedstrijd tegen FC Engelen 
de hele -immense-tribune vol met 
Braakhuizen supporters. Ook bij de 
wedstrijd tegen Bladella was de op-

komst ongekend. Mede door het 
snelle verlies van Remon en Ralph  
liepen we tegen Bladella achter de 
feiten aan, maar de wedstrijd tegen 
SVSS maakte alles goed en werd er 
gepromoveerd en dat maakte veel 
los! De daaropvolgende feesten 
waren dan ook onvergetelijk: wat 
een verbinding en saamhorigheid! 
Ook dit seizoen presteert ons vaan-
delteam boven verwachting. Thans 
staan ze in de middenmoot, zijn ze 
nog niet één keer weggespeeld en is 
er alle vertrouwen dat ze na de win-
terstop op dezelfde voet doorgaan, 
succes heren!!

Doorstroming van de jeugd naar de 
selectie
Zoals bekend, is het technisch beleid 
erop gestoeld om meer eigen kweek 
in de selectie te krijgen. Inmiddels 
hebben al diverse A1 spelers (denk 
aan Remco van Wetten, Ryan Maas 
en Olivier Engelen) met de selectie 
meegevoetbald en dat zeker met 
succes en daar zijn we blij mee. We 
zullen er alles aan doen om het ni-
veau van de jeugd langzaam maar 
zeker op een hoger niveau te bren-
gen zodat de aansluiting richting eer-
ste elftal steeds beter wordt.

Contracten van de staf verlengd en 
een hoofdsponsor voor de selectie
Noemenswaardig is ook dat alle 
contracten rondom de staf van het 
eerste en tweede elftal zijn ver-
lengd en dat borgt de continuïteit. 
Wel is er vanaf 1 januari een nieu-
we verzorgingsstaf in de personen 
van Ben Aarts en zijn dochter. Ben 
staat in het voetbalwereldje in de 
regio bekend als een van de beste 
verzorgers/fysiotherapeuten. Ben 
gaat bij SV Braakhuizen zijn dochter 
de kneepjes van het vak leren. Onze 
selectiespelers kunnen in de nieuwe 

opzet niet alleen op de dinsdag- en 
donderdagavonden en op de zon-
dagmiddagen terecht voor verzor-
ging, maar -als dat zinvol en noodza-
kelijk is- óók kosteloos bij de praktijk 
van Ben en dat is sowieso weer een 
flinke stap in de ambities voor wat 
betreft het faciliteren van onze se-
lectie. Overigens danken we de vori-
ge verzorger Daryl Hazel voor al zijn 
inzet op verzorgingsgebied!

We zijn tevens verheugd te kunnen 
melden dat het bedrijf van Bert Ver-
hoeff, Skysource, de selectie van 
SV Braakhuizen sponsort sinds dit 
seizoen. De selectie is in compleet 
nieuwe tenues met alles erop en 
eraan gestoken. De intentie is dat 
Skysource meerjarig aan SV Braak-
huizen verbonden blijft. Het hoeft 
geen betoog dat we hiermee bijzon-
der in onze sas zijn. Zoals iedereen 
weet, wordt er bij SV Braakhuizen 
geen cent betaald. Maar door de fa-
cilitering via sponsoring rondom de 
selectie op te schroeven hopen we 
het onze spelers nog meer naar de 
zin te maken en ook de aantrekkings-
kracht te vergroten.

BragAcademy
De BragAcademie is afgelopen sei-
zoen flitsend van start gegaan en 
ook dit seizoen is de draad weer fan-
tastisch opgepakt!

Ook de afgelopen maanden genieten 
tussen de 25 en 35 spelers uit de D, E 
en F op de vrijdagavonden - één keer 
in de twee weken -  kosteloos van de 
techniektrainingen van Jeroen van 
der Schoot en zijn assistenten. De 
opkomst is dus groot en de vele ou-
ders zien dat hun spruiten met veel 
plezier en enthousiasme deelnamen 
de technische circuittrainingen. Heel 
fijn is dat Jeroen wordt bijgestaan 
door eerste elftal- en A-1 spelers, 
maar bijvoorbeeld ook door jeugd-
trainer Ronnie van Gerwen en tot 
voor zijn overlijden door Rene Ver-
meltfoort. Kortom, de BragAcademy 
werkt verbindend! Het is de bedoe-
ling dat de BragAcademy een insti-
tuut binnen SV Braakhuizen wordt 

en dit gaat zeker lukken! Noemens-
waardig is ook nog dat De Stichting 
Vrienden van Braakhuizen de BragA-
cademy faciliteert, o.a. door het ver-
strekken van tenues. 

Meidenvoetbal
Ons meidenteam is helaas afgehaakt. 
Het was iedere keer te moeilijk om 
de benodigde speelsters bij elkaar te 
krijgen. De afgelopen tijd waren we 
samen met buurman Geldrop bezig 
om te bezien of een samenwerking 
op het gebied van meidenvoetbal 
mogelijk is. Helaas is die poging mis-
lukt.

Onze G-teams
Ons huidige G-1 team doet het fan-
tastisch en is onlangs met grote 
overmacht kampioen geworden. Een 
gigantisch succes van de mannen 
van Patrick, Mariët en Mike!!! Inmid-
dels hebben we ook een G-2 en ook 
die presteren goed. Nog belangrijker 
is dat de sfeer binnen beide teams 
geweldig is, zo ook in de derde helft. 
Mannen ga zo door!

Kampioenen
Naast de G-1 zijn ook de 9-1, 12- en 
13-1 kampioen geworden. Alhoewel 
naast sportieve prestaties bij Braak-
huizen zeker de sfeer belangrijk is, is 
het toch wel fijn dat we nu al zoveel 
kampioenen bij de jeugd hebben. Dit 
geeft de jeugdopleiding zeker een 
boost. Alle kampioenschappen zijn 
goed gevierd, waarbij het kampioen-
schap van de 12-1 natuurlijk het op-
merkelijkst is geweest. Dit team van 
wijlen Rene Vermeltfoort heeft van-
wege dit overlijden een moeilijke tijd 
gehad en dan toch kampioen wor-
den: wat een fantastisch team is dit!!

Veteranen, Walking Football en 
50-plussers
SV Braakhuizen heeft als een van de 
weinige verenigingen naast drie vete-
ranenteams (drie op papier en twee 
op het veld) ook een walking football 
team. Wel is het steeds moeilijker 
om bij de veteranen deze teams ie-
dere zaterdag van voldoende spelers 
te voorzien. Tevens is men bezig om 

een soort tussenvorm naast het ve-
teranenvoetbal en het Walking Foot-
ball te creëren: 6-6 voor 50 plussers. 
Op deze wijze hopen we veteranen 
te behouden voor de club en zelfs 
weer te kunnen uitbreiden. Naast 
bestuurslid Peter Hanssen gaat 
Frank Van Moorsel hier een voor-
trekkersrol in spelen. De eerste wed-
strijden zijn al geweest en Peter en 
Frank kennende wordt ook dit weer 
een succes.

3.Bestuurlijke organisatie
Terwijl veel clubs een gebrek aan be-
stuurders hebben wij inmiddels een 
hoofdbestuur van 9 mensen. Er zijn 
op dit moment geen vacatures in het 
HB en dat is mooi! Wat de invulling 
van de vele commissie betreft mo-
gen we niet klagen, maar met name 
in de jeugdcommissie kunnen wel 
versterking gebruiken. Dus wie zich 
geroepen voelt….. 

4.Vrijwilligersfunctionarissen:
Piet Vermeltfoort en Wilma Wolters
Iedere vereniging draait op vrijwil-
ligers, zo ook SV Braakhuizen. Of 
het nou gaat om trainers, leiders, 
scheidsrechters, terreinbeheerders, 
bar- en keukenpersoneel, bestuurs- 
en commissieleden etc. etc., ze zijn 
allemaal onmisbaar, zónder kan een 
vereniging gewoon niet. We vinden 
als bestuur dat onze vrijwilligers de 
basis van onze club zijn en dat het 
zaak is dat er een vrijwilligersfunctio-
naris komt die de belangen van onze 
vrijwilligers optimaal gaat beharti-
gen en dus nog meer aandacht gaan 
geven. Wij zijn blij dat Piet Vermelt-
foort dit samen met Wilma Wolters 
gaat oppakken. Wij wensen Piet en 
Wilma veel succes!

5.Nog méér activiteiten bij SV 
Braakhuizen
Bij Braakhuizen is de sfeer belangrijk. 
Het laatste jaar is er hoog ingezet op 
feestactiviteiten onder de bezielen-
de leiding van Peer van Gerwen. Ook 
de komende tijd zal er aan activi-
teiten in het weekend geen gebrek 
zijn. Het kantinepersoneel levert op 
dit gebied een geweldige prestatie, 

VOORZITTER...VAN
DE

De afgelopen periode is er weer het nodige gebeurd binnen onze vereniging, zo deelden we hoogte- 
maar helaas ook dieptepunten. Achtereenvolgens komen aan de orde:
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waarvoor dank!  Naast alle reeds 
geplande activiteiten is er in mei het 
70-jarig jubileum! Hiervoor is er een 
jubileumcommissie geïnstalleerd 
bestaande uit 10 Braakhuizenmen-
sen. De bedoeling is op vrijdag 17 
mei een reünie te houden, op zater-
dag de 18e veel activiteiten voor de 
jeugd en op zondag de 19e veel feest 
voor de senioren. Maar meer nieuws 
hierover volgt nog.

6. Algemene Ledenvergadering.
In oktober is er weer een ledenver-
gadering geweest. De aanwezige 
leden (de opkomst was helaas niet 
bijster groot, maar dat is al jaren zo) 
keken in grote lijnen met tevreden-
heid terug op het afgelopen jaar zo-
wel op sportief gebied als op finan-
cieel gebied. Wel kunnen we om in 
de nabije toekomst zonder financiële 

zorgen te blijven niet om een contri-
butieverhoging van 10 euro heen. 

Tot slot wil ik nog even stilstaan bij 
het plotselinge -totaal onverwachte- 
overlijden van onze terrein- en acco-
modatiebeheerder en jeugdtrainer 
Rene Vermeltfoort. Het overlijden 
van Rene was en is een grote schok 
voor de vereniging. Rene was niet 
alleen terrein- en accomodatiebe-
heerder, maar ook jeugdtrainer van 
de 12-1 en van de BragAcademy. 

Daarnaast ondersteunde Rene ons 
eerste elftal en deed hij talloze ande-
re zaken voor de vereniging en dat al 
talloze jaren. Een enorm verlies. In-
drukwekkend waren het eerbetoon 
bij SV Braakhuizen in het weekend 
na het overlijden van Rene en zeker 
ook de dienst in het crematorium 

en de daaropvolgende bijeenkomst 
in de kantine! De verbondenheid en 
saamhorigheid bij de mensen van 
Braakhuizen was weer ongekend! 
Wij wensen de vader en moeder van 
Rene evenals familie en vrienden 
van Rene nogmaals alle sterkte toe!!

Sinds de oprichting van de R.K.S.V.Braakhuizen in 
Mei 1949  kwam het 1e elftal vanaf seizoen 1949-
1950 uit in de z.g.n. Brabantse bond (onderafde-
ling ).Men kwam toen uit in de 2e klasse. In de 
20 jaar daaropvolgend wist men 2 maal via de 
nacompetitie te promoveren naar de 1e klasse 
,maar men kon niet voorkomen dat men ook weer 
2 maal degradeerde terug naar de 2e klasse.

In het seizoen 1964-1965 kon men weer een pro-
motie vieren naar de 1e klasse . De 3 volgende sei-
zoenen wist men zich te handhaven in de 1e klas-
se. In het seizoen 1968-1969 waarin men in Mei 
1969 het 20 jarig jubileum zou gaan vieren startte 
men met een selectie die weinig wisselingen ken-
de alleen N.Verstappen  stopte en men had  een 
selectie met daarin veel jonge uit de eigen jeugd 
afkomstige spelers. Men had de laatste seizoenen 
bij de jeugd  een goede lichting van A1 spelers  die 
zelfs in de A1 klasse uitkwamen en het daarin op-
nam tegen o.a. ploegen als Geldrop en P.S.V. Men 
had een goede mix van jonge en geroutineerde 
spelers. Ook kwamen er enkele nieuwe spelers bij 
de selectie. Van Geldrop kwamen J. van Hoof en 
A.Verkennis, van D.B.S. kwam over W.v.der Loo die 

50 JAAR GELEDEN SEIZOEN 1968-1969 
PROMOTIE  1E ELFTAL 

naar Geldrop was verhuist .Van Dijkse Boys kwam 
T.Weber die goede familiebanden had op Braak-
huizen, en op de laatste dag van de overschrijving 
wist men ook nog C.Winters (die op Braakhuizen 
woonde) en voor Wilhelmina Boys speelde over te 
halen om voor Braakhuizen te kiezen.

Hiervoor moest wel nog een bestuurslid s avonds 
laat naar Den Bosch rijden om deze overschrijding 
nog voor sluiting van de overschrijvings termijn op 
tijd op het bondsbureau af te leveren . Als trainer 
kwam Thomas van de Looy terug bij Braakhuizen 
(waar hij al in de seizoenen 1965-66 en 1966-67) 
trainer was geweest .Deze trainer  had in die sei-
zoenen al een goede naam binnen de vereniging 
opgebouwd. 

Het 1e elftal kwam dit seizoen uit in de 1e klasse 
106  de z.g.n. Helmondse kant met alleen maar 
ploegen uit deze regio Favoriet voor de titel in 
deze klasse waren vooraf Dijkse Boys en Mier-
lo Hout . De 1e competitie wedstrijd thuis tegen 
Rood Wit 62 welke men met 2-0 wist te winnen gaf 
veel vertrouwen maar na een 3-1 verlies in de uit-
wedstrijd tegen Overloon  moest men in de daar-
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opvolgende uitwedstrijd bij titelkandidaat Mierlo 
Hout een goed resultaat neerzetten. In een goede 
wedstrijd wist men hier een 1-2 overwinning te 
behalen .In de daaropvolgende wedstrijden wist 
men zelfs ongeslagen te blijven zodat men om de 
1e plaats meedeed in deze klasse. Trainer Th.v.d. 
Looy speelde vaak in een 4-2-4 opstelling waar-
in de tegenstanders veel problemen hadden met 
de  voorhoede spelers van Braakhuizen waar altijd 
veel gevaar en dreiging van uit ging In de altijd las-
tig uitwedstrijd bij concurrent Dijkse Boys ging het 
om de  bovenste plaats in deze klasse.

In een sterke wedstrijd wist het 1e elftal hier 
een 0-5 overwinning te behalen en daardoor de 
1e plaats in de competitie te veroveren. Trainer 
Th.v.d. Looy was  een rustige trainer die  goed 
overkwam binnen de selectiegroep. Hij had veel 
aandacht voor zijn spelers zowel voor als na de 
wedstrijden, ook  had hij altijd veel belangstelling 
voor alle elftallen  zowel de senioren en jeugd bij  
de club. Op de helft van het seizoen  stond Braak-
huizen nog steeds op de 1e plaats en mocht men 
zich  winterkampioen noemen.

In de 2e helft van het seizoen  moest men in de 
thuiswedstrijd tegen Boekel Sport alleen een ne-
derlaag incasseren maar men behield de 1e plaats 
op de ranglijst. Op 30 Maart 1969 kon men de 
kroon op het werk zetten in de thuiswedstrijd te-
gen het op de 2e plaats staande Dijkse Boys bij 
winst kon het kampioenschap en tevens promotie 
worden binnengehaald iets waar iedereen binnen 
de vereniging al jaren op hoopte voor de 1e maal 
promotie naar de 4e klasse K.N.V.B. Braakhui-
zen kwam met de volgende opstelling in het veld  
keeper: O. Wijbrands  achterhoede: C. Winters, 
T. Weber, P. Peeters, T. der Kinderen middenveld 
J.Peeters en J.Brouwers  voorhoede S.Poppeliers, 
M.Donders, W. v. der Loo, J. van Hoof, wisselspe-
lers : Fr. Steur en H.Bosman.

Dijkse Boys ging voor haar laatste kans en be-
gon sterk aan de wedstrijd en wist  met een 0-2 
voorsprong de 1e helft af te sluiten. Braakhui-
zen kwam echter sterk terug in de 2e helft en via 
een e.d. van Dijkse Boys kwam men terug in de 
wedstrijd 1-2. Een kwartier voor tijd kreeg Braak-
huizen op de rand van het strafschopgebied een 

Trainer Th. van Looy die ook de training verzorg-
de van de lagere elftallen kwam steeds op zijn 
bromfiets vanuit Veldhoven naar Geldrop gereden                            
Men moest zelf zijn eigen tenue aanschaffen en 
zelf uitwassen pas halfweg het seizoen ging de 
club door het ontstane kleurverschil van de shirts 
deze zelf wassen. Voor elke wedstrijd kwam men 
bijeen in het clubhuis cafe-zaal Corsa bij Cees en 
Klaar Sanders in de Dwarsstraat. In de competitie 
mocht er alleen gewisseld worden bij een blessure 
van een speler.

Selectie:
O.Wijbrands, A. van Zantvoort, C.Pors, M.Don-
ders, W. v der Loo, C.Winters, S.Poppeliers, 
T.Weber, P.Peeters, J. van Hoof, T. der Kinderen, 
J.Brouwers, J.Peeters, A.der Kinderen, H.Bos-
man, A.Verkennis, Fr.Steur, L.Donders, L.Engelen, 
A.Mulder, J.Veldhuizen, P. van Bommel, J.Brink, 
J.Fleskens, M.Mulder Fr. van Stiphout, J.Rossen, J. 
de Ruyter, J. v.de. Burcht.

vrije trap toegekend die ineens werd ingeschoten 
door J.Brouwers waardoor de 2-2 stand op het 
scorebord kwam. Braakhuizen ging daarna door 
voor de winnende treffer. In de extra tijd kende 
de scheidsrechter een omstreden strafschop toe 
aan Braakhuizen  waar tegen de spelers van Dijkse 
Boys en supporters heftig protesteerde.

Aanvoerder J.Peeters  moest onder deze moeilijke 
omstandigheden de strafschop nemen maar hield 
het hoofd koel en scoorde beheerst de 3-2 .Kort 
hierna floot de scheidsrechter af en  kon men 
door deze zege het kampioenschap en tevens pro-
motie groots gaan vieren. Spontaan brak er een 
groots feest uit langs de kant en daarna in de veel 
te kleine kantine ,waar het bier rijkelijk vloeide 
. s Avonds werd het kampioenselftal en bestuur 
ontvangen door B en W op het gemeentehuis van 
Geldrop Tussendoor ging het gezelschap uit eten 
bij cafetaria Marechal op de Mierloseweg waar 
het bestuur op gratis friet trakteerde.

Op Maandag ging de gehele ploeg met gevolg op 
kroegentocht in de Sluisstraat . Op 13 April was 
er een receptie in het clubhuis in cafe zaal Cor-
sa  in de Dwarsstraat waar veel belangstellende 
het elftal kwamen feliciteren . Tijdens de viering 
van het 20 jarig bestaan van de vereniging in Mei 
1969 speelde men een jubileumwedstrijd tegen 
Geldrop uitslag 1-1 doelpunt W. v. der Loo. Het 1e 
elftal speelde hierna 17 seizoenen onafgebroken 
in de 4e klasse . In het seizoen 1986-87 kon degra-
datie niet worden afgewend en moest men weer 
terug keren naar de 1e klasse .

Eindstand klasse 106
Braakhuizen 20 wed 14 -3-3  31 pt doelsaldo 46-22                                                         
Dijkse Boy    20          25 pt
Mierlo Hout 20                       21 pt

Doelpuntenmakers voor Braakhuizen
W. v. der Loo 20 x
M.Donders 13 x
J. van Hoof 5 x
J.Peeters 3x
S.Poppeliers 2x
J.Brouwers 1x
Fr. Steur 1x
e.d. 1 x             

Leider 1e elftal M.Fleskens  grensrechter Fr.Stoop
Leider 2e elftal P.Mulder  grensrechter  M. van 
Wanrooij

Het 2e elftal behaalde een 3e plaats in haar klasse

Nog enkele feiten van het seizoen 1968-1969
Ook het 3e elftal en 6e elftal werden kampioen  en 
bij de jeugd  het P 2  elftal
Men had 7 senioren – 1 veteranen en 10 jeugdelf-
tallen .

Het ledenaantal was 283

Kantinebeheerder: Thom en Fien Galema

terreinbeheerder: Harrie de Graaf

Clubhuis: cafe zaal Corsa

Voorzitter: J. van Sante

Secretaris: G. Spikmans

Penningmeester: W Roelands

Veteranenvoorzitter : L.Verrijt

jeugdvoorzitter: P.Vercoelen, oprichting welpen-
afdeling 6-8 jaar J. van Hoof en J.Peeters werden 
verkozen in het Brabants elftal en jeugdspeler Jan 
van Vroenhoven ( C 1 ) werd verkozen in de Eind-
hovense jeugdselectie

In Maart startte men met de uitbreiding van de 
kleedlokalen met 4 wisselcabines 

A. de Beus
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Herkent u mensen op deze 
foto?

Antwoorden kunnen gestuurd 
worden naar: 

redactie@Braakhuizen.eu

Het betreft hier een foto van de A2 van seizoen 1973-1974 met o.a. Paul  van Gerwen,
Jan Scheepers en Toon van Dijk.

Herkent u ze nog? JUNI 2018
DE OPLOSSING

Herkent u
ze nog?

Het was weer een grote opkomst op deze vrijdagavond 
in onze kantine. Alle tafels zaten weer goed vol met 
een mix van jong en oud.

Om 20.01 trapte we weer af met de inmiddels befaam-
de en grote pubkwiz xxl 18+. Onze gastheer en speaker 
Peer van Gerwen die ook weer voor de vragen zorgde 
en zijn muzikale broertje Ronny die voor de muzikale 
vragen zorgde , wat ze uitmuntend gedaan hebben.

Al kwam uit de jeugdige hoek wel wat stemmen op 
dat de vragen soms te ver in de historie gingen daar zij 
nog niet geboren waren. Maar onze vragen verzinner 
heeft beloofd bij de volgende kwiz  er rekening mee te 
houden Al met al toch een leuke avond met ook leu-

Pubkwiz XXL 18+
ke en hilarische 18+ vragen wat zorgde voor veel ver-
maak. Deze kwiz werd gewonnen door het team “ oud 
broakezen “met een klein aantal punten voorsprong 
op de rest.

Deze avond was weer goed vezorgd door Peer, Ronny, 
en ons bar team dat ons goed verzorgde met een hapje 
en een drankje BEDANKT hiervoor.
Ik heb al wat stemmen gehoord dat deze kwiz weer 
voor herhaling vatbaar is en ben er heilig van overtuigd 
dat dat ook gebeurt.
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CLUB VAN 20
WORDT NU OOK LID VAN ONZE 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 leuk cadeau, als bedankje voor uw lidmaatschap

• 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

• Nieuwe leden kunnen zich vanaf nu opgeven aan de bar; staat 

 u reeds vermeldt, dan wordt u te zijnertijd gevraagd i.v.m. 

 eventuele verlenging of u kunt zich uiteraard ook gewoon zelf 

 wederom aanmelden.

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

sowieso te blijven!!

Alvast bedankt.

De Sponsorcommissie

eindstand 1e periode 
seizoen 2018 - 2019
De 1e Periode van het nieuwe voetbaljaar is gewonnen door ons 4e elftal; proficiat mannen met deze mooie prestatie ! 

Onze Braga Boys behaalde 13 van de 18 te vergeven punten; met een doelsaldo van 38 voor en 14 tegen, en bleven 

hiermee één puntje voor op het 5e team en de veteranen C.

Ook in de reguliere competitie draaien ze bovenin mee voor de prijzen, dus wie weet is er nog meer mogelijk dit sei-

zoen…why not !!?

De 60 consumptiebonnen zijn jullie van harte gegund. Dus laat het jullie smaken…proost !

Uiteraard wensen we alle teams héél veel succes in het verdere verloop van hun competities….

dat er nog veul gewonnen mag worden…ok in 2019 !    

Forza Braga !!!

Plaats  Team  Punten  

1.  Braakhuizen 4 13

2.  Veteranen C 12 

3.  Braakhuizen 5 12

4.  Veteranen B   9 

5.  Braakhuizen 1   9 

6.  Braakhuizen 2   8 

7.  Braakhuizen 8   7 

8.  Braakhuizen 3   7  

9.  Braakhuizen 6   6  

10  Veteranen A   1  

11.  Braakhuizen 7   1 

EINDSTAND 1E PERIODE BETREFT 6 WEDSTRIJDEN
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Wat is Madlipz? 
Madlipz (instant dub & sub) is een app waarmee je 

een voice-over achter een bestaand filmfragment 

plaatst. Op de app zijn duizenden korte filmpjes te 

vinden die je dan zelf kunt gaan inspreken, onderti-

telen, of inzingen.

Wat is het leukste aan Madlipz?
Je kunt je eigen inbreng geven aan korte filmpjes van 

allerlei aard. Van Spongebob tot Rocky, van Donald 

Trump tot Justin Bieber, dieren, sport, enzovoort. 

Het leukste vind ik om ze wat humor mee te geven 

en ze zo te maken dat het ook nog een beetje klopt 

qua synchronisatie. 

Ook is er de mogelijkheid om een bestaand filmpje 

in te korten en spraakfilters toe te voegen zodat je 

stem anders klinkt. Of je kiest er voor om een be-

paalde stem of geluid van het orginele filmpje te be-

houden of juist op stil te zetten.

Het fijne is dat je drie geluidssporen hebt die je on-

eindig kunt verwijderen en opnieuw doen. 

Hoeveel maak je er zo gemiddeld? 
Dat hangt van mijn vrije tijd af en of ze een beetje 

snel willen lukken. Ik heb er inmiddels in zo’n twee 

jaar tijd meer dan 1000 gemaakt.

Je leukste tot nu toe? 
Das moeilijk te zeggen maar ik vond  ‘Frozen aapje’ 

en ‘Hippe Bibs ‘ wel geslaagd. Van de karaoke videos 

‘Bert Brood ‘ en ‘Leeuw zingt Belafonte ‘

Kunnen de lezers die nog ergens bekijken? 
Op de Madlipz app zelf via mijn account Madlipz-

TweePuntNulNl en zelfs op een Youtube kanaal. Dat 

heet ‘ Madlipz Nederlands 2 .0 

En dat gaat niet eens heel slecht; op het moment 

een totaal van 742 abonnees en 620.000 views. Dat 

vind ik ook leuk om daar de statistieken van bij te 

houden.

Er is een afspeellijst te bekijken en die heet ‘the Best 

of ‘.En als je er dan toch bent en je bent in de moge-

lijkheid, abonneer dan effe. (smile) Zo heel af en toe 

zet ik ook een filmpje op de Facebook pagina van 

Braakhuizen.

Je stille wens? 
Het inspreken van een reclamepotje of dergelijke, of 

het hebben van mijn eigen hoofdhaar. Maar duizend 

abonnees op Youtube en een miljoen views zou ik al 

te gek vinden. Het levert geen geld op, maar het is 

een mooie grens. Dank je wel Ronny, en veel succes 

met je Madlipz kanaal! 

Heb je ook een’ bijzondere bezigheid’ en wil je daar-

over vertellen in ons volgende magazine, neem dan 

contact op met 1 van onze redactieleden of redac-

tie@braakhuizen.eu

DE Bijzondere
Bezigheid VAN:
RONNY VAN GERWEN

“Het maken van 
Madlipz filmpjes” 

INTERVIEW
MET NIEUWE
BORDSPONSOR 
CLAASSEN ADVOCATEN TE EINDHOVEN
IN DE PERSOON VAN BEN VAN CAMPFORT

Claassen Advocaten is sinds enkele maanden bord-
sponsor van SV Braakhuizen. Stel je even voor aan de 
Braakhuizenmagazinelezers?
Ben: Mijn naam is Ben van Campfort, 32 jaar oud en 
woon in Geldrop. Ik werk als advocaat vastgoedrecht 
bij Claassen Advocaten te Eindhoven. Mijn grootste 
hobby is toch wel gezelligheid; ik mag graag een biertje 
drinken met vrienden en/of familie. Verder ben ik erg 
geïnteresseerd in films, series en muziek. 

Hoe ben je precies bij SV Braakhuizen terecht geko-
men?
Ben: Toen ik in de E-tjes (9 /10 jaar) van voetbalvereni-
ging VV Geldrop zat, stapte ik over naar SV Braakhui-
zen. Bij Geldrop was alles gericht op de selectieteams 
en de rest hing er maar een beetje bij. Bij Braakhuizen 
heb ik tot en met de Ctjes (13/14 jaar) gevoetbald. In-
middels ben ik weer lid en sinds een jaar train ik mee 
met het elftal van mijn broer(tje) Rob, bij SV Braak-
huizen 4. Ook heb ik in mei 2018 een toernooi met de 
veteranen meegespeeld, zij hadden die dag te weinig 
man. Mijn vader Frank is sinds 2016 voorzitter van SV 
Braakhuizen.  

Vertel wat meer over onze nieuwe bordsponsor Claas-
sen Advocaten, zoals waar gevestigd en welke speci-
alisaties? 
Ben: Claassen Advocaten is gevestigd in Eindhoven aan 
de Vondellaan 12, zeer dicht bij het centrum (Stad-
huisplein). Claassen Advocaten heeft diverse speciali-
saties. Kort gezegd zijn er 3 secties, (1) personen- en 
familierecht zoals echtscheiding, (2) letselschade en (3) 
handelsrecht waaronder vastgoed en daar maak ik on-
derdeel vanuit. Bij Claassen Advocaten is de werksfeer 
prima, echt een fijn Brabants kantoor waar de sfeer 
prima is maar waar ook topkwaliteit geleverd wordt!

Wat is je favoriete profclub en waarom?
Ben: Ajax, dat is met de paplepel ingegoten. Mijn vader 
Frank was/is fan en groeide op in de tijd van Cruijff. Ik 
groeide op in de tijd van Van Gaal en consorten. In die 
tijd werd voor mij bevestigd wat ik van huis uit eigenlijk 
al wist: Ajax is de beste. 

Vraag 5.
Wie is je favoriete trainer en profspeler?
Ben: Cruijff en Guardiola, maar, hoewel anders, toch 
ook van Gaal. Ik hou van aanvallend voetbal met snelle 
combinaties, maar ook een individuele actie kan ik erg 
waarderen. Voornoemde 3 trainers weten c.q. wisten 
dat uitstekend te dirigeren.  Messi en C. Ronaldo zijn 
sowieso de 2 beste spelers aller tijden. Men kan een 
voorkeur hebben voor Cruijff, Maradona of Pelé, maar 
niemand heeft zo veel gewonnen en zo veel goals ge-
maakt als Messi en C. Ronaldo. Als ik tussen heb zou 
moeten kiezen, ging ik toch voor C. Ronaldo. Messi is 
het braafste jongetje uit de klas, dat was ik vroeger 
zeer zeker niet. 

Hoe sta je in het dagelijks leven?
Ben: Zoals gezegd, woon ik in Geldrop en werk ik als 
advocaat in Eindhoven. Ik wilde als kind, zoals heel veel 
anderen, het liefst profvoetballer worden, maar daar-
voor had ik helaas te weinig talent. Mijn tweede keus 
was advocaat; ik ben blij dat dat wél gelukt is. Mijn 
werk doe ik, zonder flauwekul, met veel plezier. Sinds 
kort woon ik samen met mijn vriendin Anke. 

Wat zijn je beste eigenschappen en wat je slechtste?
Ben: Mijn goede eigenschappen zijn dat ik eerlijk ben 
en doorzettingsvermogen heb. Als er een resultaat 
behaald moet worden, geef ik alles om dat resultaat 
te bereiken. Mijn slechte eigenschappen zijn dat ik 
heel ongeduldig ben en heel erg direct. Die directheid 
wordt niet door iedereen geapprecieerd, door sommi-
gen overigens wel. 

Wat is voor jou het meest opmerkelijke nieuwsfeit 
van dit moment?
Ben: Dat onlangs de lichtmasten in De Kuip (bouwjaar 
1935) uitvielen én dat men die vervolgens niet meer 
aan kreeg. Nu hoor ik jullie denken, is dat nu zo boei-
end? Ja, het geeft samen met de twijfelachtige selectie 
de status van de club Feyenoord weer. Ondertussen 
blijven de trouwe supporters, die zingen dat De Kuip 
toch echt moet blijven. Op zo’n manier vind je nooit 
meer de aansluiting met Ajax en PSV, nou ja, de aan-
sluiting met Ajax ;-)



1716

Deze keer in het zonnetje: Theo van Leeuwen

Theo is geboren in Geldrop op 8-9-
1957 (un goei jaar al zeg ik het zelf)
en is begonnen bij Braga op de 
leeftijd van 7 jaar.

Bij Braga mocht je beginnen met 
voetbal op 7 jarige leeftijd en bij 
Geldrop op 8 jarige leeftijd dus de 
keus was snel gemaakt.

Zijn eerste trainer was J. van 
Vroenhoven en daarna kwam hij in 
het legendarisch elftal van Sjeng 
Mertens met coryfeeën als Karel van 
Hinthum en Leo van Gerwen. 
Voor het eerst kampioen in P3 de 
voorloper van jeugd -9.

Theo heeft ook een paar jaar in de 
selectie gespeeld, en zowat alle 
seniorenelftallen gehad.

Theo voetbalde tot zijn 40e levensjaar 
en daarna werd hij voorzitter van de 
senioren en heeft dit een 5tal jaar 
gedaan.

Heeft een sabbatical gehad van een 
jaar en is toen voorzitter geworden 
van de jeugdafdeling. Heeft deze 
functie zo’n 5 a 6 jaar gedaan, en 
moest daarna 2 jaar bij komen.

Is toen aan zijn grootste passie 
begonnen waar hij al jaren naar toe 
werkte en dat was leider van de 
Veteranen A. Dit heeft hij 18 jaar 
gedaan met verve.

Hij was begonnen met Nol Chambon 
en Gerrit Steur. Na 2 jaar stopte Nol 
omdat hij een Café opende en dit niet 
meer kon combineren.

Toen was het gouden koppel geboren 
Theo en Gerrit. Theo vond het 
hoogtepunt toch wel het elftal van 
2014 waar hij grootste successen mee 
boekte.

Wij willen Theo bedanken voor de 
vele jaren die hij vrijwillig heeft in 
gevuld voor deze functie.

THEO BEDANKT

Vakantie 
Doel: voor de zon - veul drinken - 
Cultuur

Bestemming:
Land: waar de zon schijnt

Culinair
Restaurant: Restaurant de Wilg
(in de Mortel)

Drank: Gin- Tonic

Favo gerecht: Bourgondisch de Wilg

Altijd in de koelkast: Bier

De zonde waard:
geen idee

Niet te pruimen: niks, eet alles en 
drinkt alles 

Do & don’ts
Carnaval of skiën: Carnaval 

Boek of tijdschrift: boek

Theater of concert: Theater

Hotel of camping: hotel

Fitniss of spinning: Fitness + spinning 

Disco of bruin cafe: Bruin cafe

Bier of spatje: Bier 

  

Naam:   Theo van Leeuwen

Leeftijd:  61 jaar

Status:   Alleenstaand 2 kinderen 1 kleinkind

Hobby’s:  Voetbal en fitness

Levensspreuk:  geen

Woonachtig:  Geldrop 

Als men de juiste letters hieronder in de hokjes plaatst, dan leest men 
wat we in de toekomst op het voetbalveld willen gaan doen en er staat 

ook een artikeltje hierover in dit blad.

HORIZONTAAL:
1.hoekschop, 6.bondscoach 
Nederlands elftal, 12.prachtig, 13.idee, 
15.vergaan, 18.vlag, 20.bloeiwijze, 
21.los, 23.tijdvak, 24.putemmer, 
26.Spaans riet, 28.halmen, 29.zuil, 
31.lopen, 33.Bijbelse naam, 34.huid, 
36.jongensnaam, 38.poeha, 41.stek, 
43.sleesport, 45.Duitse keizer, 
47.elektrisch geladen deeltje, 
49.kloosterlinge, 51.boom, 52.geen 
mens, 55.militaire rang, 58.gebed, 
59.pijn, 60.doorn, 61.hardloper. 

VERTICAAL:
2.wijdte, 3.gard, 4.middag, 5.Ierland 
op auto’s, 7.bompa, 8.geestdrift, 
9.kerel,10.afwijkend, 
11.edelsteen, 14.zijlijn, 16.autoteken 
Kenia, 17.massa, 18.driekleur, 
19.hulde, 22.grondtoon, 
25.bouwkundig ornament, 26.wijnglas, 
27.lidteken op de buik, 28.plaats in 
Drenthe, 30.Europeaan, 32.defribilator, 
35.Daley ….., 36.wind in Zuid-Frankrijk, 
37.bol, 38.voetbalclub in Belgié 
AA…., 39.vulkaan, 40.aansporing, 
42.wijfjesschaap, 44.muzieknoot, 
46.afslagplaats bij golf, 48.zitten 
reservespelers op, 50.haasten, 
53.moeder, 54.ontkenning,
56.Spaanse uitroep, 57.dwaas. 

KRUISWOORDPUZZEL

EVEN
VOORSTELLEN...

Hoi  lezers,

Er is mij gevraagd om mijzelf in het kort even voor te stel-
len…bij deze;

Ik ben Fleur van Eijk, 36 jaar, getrouwd met Guido en samen 
hebben we 3 kinderen, Nikky van 15, Danielle van 10 en You-
rie van 9. De laatste voetbalt in de jo10-1 en op deze manier 
ben ik verbonden met de club. Een tijdje geleden vroeg Joke 
of de Jeugd activiteiten commissie niet iets voor mij was, 
aangezien ik ook jeugdvrijwilliger ben bij wijkcentrum de 
Dreef dacht ik waarom ook niet, en zo is het balletje gaan 
rollen. Ik doe het met veel plezier en vind het gezellig om 
samen met Joke voor de club allerlei leuke activiteiten te be-
denken en uit te voeren. Hopelijk zien we elkaar langs de lijn 
of tijdens een activiteit bij braakhuizen.

Groetjes Fleur

Hallo allemaal,
Mijn naam is Joke, 49 jaar en moeder van Chimène van 18 
en Joshua van 14 jaar die momenteel in de jo15-2 voetbalt. 
Ik woon samen met Leon die ook actief is binnen de vereni-
ging, in de jeugdcommissie, de toernooicommissie en het 
terreinbeheer.

Zelf ben ik als voetbalmoeder begonnen, als hooligan langs 
de lijn, eerst bij Feijenoord en nu bij het team van onze 
zoon. En wasvrouw van de tenues. Nu ben ik actief in de 
jeugdcommissie, de feestcommissie voor het 70 jarig be-
staan en samen met Fleur heb ik de jeugdactiviteiten com-
missie overgenomen van Angelique en Joyce. Graag zou ik 
samen met Fleur en de jeugd van Braakhuizen de komende 
tijd leuke en wellicht ook nieuwe activiteiten willen beden-
ken. Natuurlijk zal je ons ook tegen komen bij activiteiten 
als Sinterklaas, Kerst, Pasen enz, maar als je een goed, leuk, 
gezellig idee hebt, laat het ons dan gerust weten!! Denk 
bijvoorbeeld aan Karaoke avonden, Casino avond voor de 
oudere jeugd of leuke activiteiten voor de kleinste voetbal-
lertjes!! Bij de Jeugd bestuurskamer staat een rood-zwarte 
brievenbus, hierin kun je je idee kwijt, of spreek ons ge-
woon even aan!! Zien we jou ook binnenkort tijdens een 
activiteit??? 

Groetjes Joke

DE ACTIVITEITENCOMMISSIE
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Verwachting voor 2019 persoonlijk: Dat ik een heel 
jaar fit blijf. Alleen zijn we nou op de zevende dag en 
ik lig al plat op bed omdat ik het aan mijn rug heb. Dus 
dat gaat niet zo goed.

Verwachting voor 2019 Braakhuizen 1 / Veteranen B: 
Ik ga er van uit dat ze niet degraderen, dan hebben ze 
het denk ik heel goed gedaan. Met ons eigen elftal – de 
veteranen B – gaan we voor de periode titel.

De club Braakhuizen:
Een hele mooie open club waar iedereen meetelt.
Mooiste herinneringen aan Braakhuizen: Het jeugd-
kamp van afgelopen jaar. Warm weer en veel met wa-
ter gooien. Alle derde helften met de veteranen, het 
voor het eerste keer het jeugdtoernooi organiseren.

Het meest beschamende moment uit je leven: Als ik dat 
ff naar het voetballen haal, is dat toch afgelopen zon-
dag het mooiste eigen doelpunt van het toernooi.

 Waar denk je aan bij de derde helft: Dat is vooral ons 
team wat een grote groep aanwezig is, ook de mensen 
die niet fit zijn. De dames komen dan ook nog efkes wat 
drinken. Altijd een hele gezellige middag.

Wat je nog kwijt wilt:
Ik hoop dat er nog heel veel mini’s zich aanmelden. We 
zijn met een grote groep trainers en kunnen hendig nog 
wat spelers kwijt. 

Aan wie geef je het interview door: 
Maurice Steevens

Albert bedankt voor je medewerking!

INTERVIEW MET
ALBERT VAN UDEN 

Naam: Albert van Uden

Woonplaats: Geldrop

Geboren: Ja ook.

Lid van Braakhuizen: Ongeveer sinds 2010, ik ga nu 
mijn negende jaar in.

Funtie: Onder andere trainer van de Bragakids en zo af 
en toe organiseer ik een Kerstzaalvoetbaltoernooitje. Ik 
voetbal zelf ook ( tenminste ik doe een poging tot). Als 
ik dat doe doe ik bij de veteranen B mee.

Beroep: Ik ben verkoper.

Status: Ja klopt, heb ik. Ik hoor net van mijn vrouw dat 
dat “Gelukkig getrouwd “ is.

Hobby’s / vrije tijd: Vrije tijd heb ik niet veel. In de vrije 
tijd die ik heb ben ik aan het voetballen, voetbaltraining 
geven, voetballen kijken naar mijn zoon. Ik heb ook nog 
twee dochters die dansen dus daar wil ik ook nog wel 
eens gaan kijken.
Club Nederland: P.S.V. 

Speler Nederland: Hirving Lozano

Club Buitenland: Liverpool 

Speler Buitenland: 
Virgil van Dijk 

Beste coach: 
Mark van Bommel

Mooiste voetbalwedstrijd:
Alle wedstrijden die wij winnen met de veteranen.                             

Mooiste Doelpunt:
Ik heb serieus afgelopen weekend het mooiste –eigen- 
doelpunt in de zaal gemaakt van het hele toernooi ( Het 
Kerstzaalvoetbaltoernooi Senioren van 6-1-2019) Strak 
bij de tweede paal. Ene P.van G. uit Geldrop kon er ook 
hartelijk om lachen, want die was aan het keepen. 

Jeugdidool: Ruud Gullit

Je kan me s’ nachts wakker maken voor:
Voor een bakske olijven, dat vind ik wel lekker.                                  

Doorgegeven door Joyce van Diepen en Angelique 
Sprenkels.



2120

Waarom ben je gaan voetballen?
Het is een mooie sport, mooie acties 
maken. Ook wilde ik bij PSV gaan 
voetballen.

Ben je bekend met het magazine?
Ja, ik kijk er in bij opa Rob. Ik lees niet 
alles, maar altijd effe kijken.

Ben je een beetje tevreden met je 
naam, en stel je moest een andere 
naam kiezen?
Ja ben tevreden. Ik heet eigenlijk 
trouwens Georgie , genoemd naar 
mijn opa van vaders kant. Anders zou 
ik James willen heten. Net als James 
Rodriguez van Bayern Munchen . 

Je carrière bij Braakhuizen tot nu 
toe?
Ik ben begonnen bij de mini’s en toen 
gespeeld tot de E. Toen een jaar-
tje niet vanwege minder zin en een 
blessure. In de D2 weer gestart en 
verder gegaan tot nu. Ik sta nu op het 
middenveld maar heb ook in de verde-
diging gespeeld en in de aanval. Fijnste 
vind ik op het middenveld. 

Hoe gaat het met je team tot nu toe?
We doen het goed. Er zit vooruitgang 
in. We hebben vaak zware maar leuke 

trainingen van Richard, Olgun en Bas. 
Het leukst op de training vind ik afwer-
ken en partijtje. 

Jouw sterkste en minder sterke pun-
ten? 
Mijn kracht. Mijn acties en het schieten 
met mijn linkerbeen mogen beter.

Je mooiste actie ooit? 
In de D. Ik stond linkerspits dribbelde 
van buiten naar binnen en schoot hem 
er mooi in.

Kunstgras of gewoon gras? 
Kunstgras voor het schieten en gewoon 
gras voor de slidings. 

Wat bestel je meestal bij de Macdo-
nalds?
Een Big Tasty menu met cola.

Wie zou je wel eens in het echt willen 
ontmoeten?
Cristiano Ronaldo en Steven Bergwijn. 

Studie/school?
Ik zit op het vakcollege Eindhoven en 
dat gaat goed. Ik wil later stukadoor 
worden. 

Stel je wint veel geld, wat ga je daar 
mee doen?
Ik zou eerst dingen voor mijn familie 
kopen, en misschien in het buitenland 
gaan wonen. Curaçao, lekker warm.

Opvallende spelers in jouw team? 
Kadir door zijn acties en Ubeyt scoort 
makkelijk. Allebei goede spelers.

Welk woord of uitdrukking gebruik je 
vaak? 
‘Maat ‘ .

Wanneer zing je wel eens?
Onder de douche. Nederlandstalig, 
rap, alles. Andre Hazes jr. en Lil Kleine 
bijvoorbeeld.

Welke vraag (met uitzondering van 
dit interview) is jou vandaag het 
laatst gesteld?
Of ik vandaag bij opa en oma kom 
slapen.

Het lekkerste eten? 
Pasta carbonara .  Helemaal niet lek-
ker; tomaat. (wel tomatensoep)

Waar geef je het meeste zakgeld aan 
uit?
Aan eten. Wokken, de Mac en de kan-
tine op school. 

Aan welk tv programma zou je wel 
eens mee willen doen? 
Boxing stars . Bekende Nederlanders 
gaan tegen elkaar boksen. Ik ga zelf 
ook boksen, maar blijf dan wel voet-
ballen.

De mooiste taal?
Spaans. Ik kom elk jaar in Spanje.Ik 
kan het zelf niet zo goed maar opa en 
vooral oma wel. 
Ik zou ook nog wel eens naar Amerika 
willen.

Je favoriete kleur?
Zwart. Voor kleding dan. Anders rood.

Je bedtijd doordeweeks?
Ik ga altijd om 22:00 uur naar bed. 
Meestal kijk ik dan nog ff op mijn tele-
foon. Instagram, snap, of een spelletje. 

Waar ben je verslaafd aan?
Gamen. Op de Playstation UFC3 en 
Fifa .

Blessures/ EHBO pech in je carriere ? 
Ik heb pas een zware blessure gehad. 
Ik rende op school en mijn voet raakte 
uit de kom. Het rechtzetten lukte niet 
en ik werd geopereerd. Er zijn toen 
vier schroeven ingezet die er nooit 
meer uitgaan. Na een week of acht 
ben ik weer gaan trainen en nu voet-

In de vorige editie gaf Yihit Bilici 
het interview door aan Sjors om-
dat hij dat verdiende vanwege de 
goede stappen die hij maakt.

We beginnen met de vraag van 
Yihit voor Sjors; 

HETBRAGA
PRAATJE

MET SJORS PIETERS 

Heb je een bijnaam of artiesten-
naam?
Ja, Sjorske.

Welk verhaal over jou van vroeger 
word er wel eens op feestjes of der-
gelijke verteld? 
Toen ik een jaar of zes was vroeg ik 
aan oma de sleutel van de auto omdat 
ik effe daarin wilde zitten. Maar ik 
stak de sleutel er in en trok um van 
de handrem. Toen rolde de auto in de 
sloot en moest ie met een kraan eruit 
gehaald worden.

Wat voor voetbalkleding heb je zoal? 
Uitshirt van Barcelona, tenue van PSV 
en trainingspakken van PSV, Bayern 
Munchen en Tottenham.
- Je favoriete sprookje was?
Roodkapje. 
Heb je wel eens een cadeau gekregen 
waar je niet zo blij mee was?
Ik heb een jaar of drie geleden met 
Sinterklaas een dikke blauwe jas ge-
kregen die ik niet zo mooi vond. Ik heb 
hem een jaar gedragen uit respect en 
toen gezegd dat ie niet meer paste.

Met welk cadeau was je juist wel 
blij?
Een nieuwe telefoon en kleding. 

Welke dromen voor later heb je zoal? 
Ik zou wel trainer van een grote club 
willen worden. Beginnen bij de jeugd 
en dan steeds groter, of het bedrijf van 
mijn opa (ASP) overnemen. 

Aan wie zou je het Bragapraatje door 
willen geven?
 Colin Hanssen van de JO17-1.

Sjors dank je wel voor je medewer-
king!

bal ik weer. Ik heb ook ooit met het 
schaatsen een arm gebroken, en met 
de motorcross een been.

Je hebt ook jaren gecrost, wat is het 
mooiste aan motorcross? 
Het gevaar, de snelheid, het springen. 
Je moet er sterk voor zijn en een goe-
de conditie hebben.

Als je kon reizen in de tijd, naar welk 
jaar zou je dan gaan? 
Naar het jaar 3000, kijken hoe het dan 
allemaal is.

Wat zijn je beste karaktereigen-
schappen? 
Aardig, behulpzaam en grappig.

Wat vindt je van de VAR (de video-
scheidsrechter)
Ik vind dat wel goed. Zo kunnen ze als 
de scheidsrechter iets niet ziet dat 
terugkijken. 

Waar wordt je blij van? 
Als ik mijn familie zie lachen. 

Had je een favoriete knuffel toen je 
klein was? 
Ja, dat was Benny, een bruine aap. 
Die heb ik best lang gehad maar die is 
kapot gegaan.
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Waslijst afwezigen
Om ervoor te zorgen dat u deze puike prestatie in het 
juiste perspectief kunt plaatsen even een aantal we-
tenswaardigheden die u een beeld geven van de tob-
prestatie deze middag van de lelijke veteranen A ploeg 
van Braakhuizen.

Daar gaan we:
Edwin, Basje, Louiske, Gerard, Pierre, Floor en good old 
Peer ontbraken vanmiddag om uiteenlopende redenen 
en dus zag hoofd coach Theo, zoals te doen gebruike-
lijk zich geconfronteerd met een alle kanten haperende 
selectie goedwillende, ietwat stramme bij lange na niet 
afgetrainde atleten die ondanks alles altijd hun beste 
beentje voor zetten.
Helaas beschikt het merendeel van de selectie niet 
over dat beste beentje en moet hoofd coach Theo zich 
in allerlei bochten wringen om toch ergens een paar 
beste beentjes vandaan te halen en in zijn hopeloze 
zoektocht naar een kwaliteitsinjectie kwam hij uit bij 
Toon en Walter, twee ervaren kneiters uit de B ploeg.
Alleskunner Jos, Big John, sterkhouder Willie Jan, 
nieuwkomer en niet onverdienstelijk fotograaf Marco, 
voormalig tobscoorder Twan, gifkikker Patrick, huidig 
tobscoorder Justin, zwaarste pion en tobfitte Ronnie, 
tobkok Jos en bijna jubilaris Wim completeerden het 
geheel.
En dan zie hier maar eens een representatief elftal uit 
te persen, ik kan u verzekeren dat valt niet mee.
Echter loopt hoofd coach Theo al wat langer mee en 
dus komt hij er elke keer makkelijk mee weg als hij tij-
dens de voorbespreking  de totaal onlogisch opstelling 
onthuld, dat is dan wel weer logisch omdat er niemand 
ook maar een tel luistert naar wat Theo te melden 
heeft.
Zo kon het dus gebeuren dat gifkikker Patrick kort voor 
de wedstrijd vernam dat hij niet in de plannen van 
hoofd coach Theo voorkwam vanwege het feit dat gif-
kikker Patrick zich met name buiten de lijnen niet als 
volwaardige tob veteraan zou profileren, uiteraard be-
greep Patrick er helemaal niks van en nam gedesillusio-
neerd plaats op de bank.
Vol goede moed en tegen beter weten in begonnen 
de roodzwarten  de wedstrijd, echter wilde de lelijke A 
ploeg dit na een paar minuten al weer beëindigen in de 
stellige veronderstelling dat ze op het verkeerde veld 
waren begonnen, immers liepen er bij de tegenstander 
diverse spelers met heuse jeugdpuistjes rond en dat 
kon toch niet bedoeling zijn.
Toen iets later toch bleek dat die snotapen vandaag 

Het is al weer ff geleden dat ik u middels een gedetailleerd verslag kon bij praten met betrekking tot de spor-
tieve uitspattingen van de lelijke veteranen A ploeg van Braakhuizen. Ik val maar direct met de deur in huis 
en kan u dan ook met gepaste trots melden dat de aartslelijke ploeg van hoofd coach Theo in de uitwedstrijd 
in Nuenen tegen EMK een puike sportieve prestatie heeft neergezet.

LELIJKE VETERANEN A PLOEG MAAKT 
INDRUK IN NUENEN TEGEN EMK.

toch echt de tegenstander waren rechtten de rood-
zwarte atleten maar weer eens de stramme rug maar 
daar is bij de meeste atleten de rek ook uit en mijn ad-
vies aangaande het rechten van die rug is dan ook: niet 
meer doen vanwege het reële blessuregevaar.

Flexibele lelijke veteranen A ploeg van Braakhuizen
Totaal niet in overeenstemming met het hierboven 
vermeldde  liet de lelijke veteranen A ploeg zien waar-
om de ploeg bekend staat als doorgewinterde, niets 
ontziende, onberekenbare , totaal niet gehinderd door 
enige vorm van bescheidenheid en zelfkennis, kortom 
een model veteranen elftal.
In de 9e minuut dacht de jonge ploeg van EMK al de 
genadeklap uit te delen aan de veteranen A ploeg door 
doelman Willie Jan te passeren, echter wist sprintka-
non Justin op fraaie wijze de gelijkmaker binnen te 
prikken.
De jonge honden van EMK maakten een paar minu-
ten later alweer de 2-1 en dachten toch echt de lelij-
ke veteranen A ploeg op de knieën te hebben, hadden 
echter wederom buiten de niet eens poepfitte Justin 
gerekend, hij legde op nog wat fraaiere wijze de 2-2 
ruststand vast.

Ietwat lastige 2e helft voor de lelijke A ploeg van 
Braakhuizen
Nadat Theo in de rust tobkok Jos en voormalig tob-
scoorder Twan naar de kant haalde en voor hen gif-
kikker Patrick en laatkomer Paul inbracht ontspon zich 
een eenzijdige 2e helft.
Uiteraard verklaarbaar omdat de roodzwarten het wel 
welletjes vonden en met name in die 2e helft niet het 
echte veteranengevoel ervoeren, nodig om de lelijke 
atleten naar grote hoogte te stuwen.
Zo kwam het dus uiteindelijk tot een 6-2 nederlaag voor 
de roodzwarten maar als je bovenstaand relaas in het 
juiste perspectief plaatst en met een schep zout neemt 
dan zou je zomaar tot de conclusie kunnen komen dat 
de lelijke A ploeg vandaag als de morele winnaar van 
het veld kwam, een tob prestatie van formaat!!.

Rest mij af te sluiten met:
Bedankt voor uw aandacht en hopelijk is het mij gelukt 
de 6-2 nederlaag op een logische manier te verklaren 
en bent u bij deze van harte uitgenodigd voor de vol-
gende bijzondere prestatie van de lelijke A ploeg

U bent gewaarschuwd
Gr Ed Pielage

leidde voor de lelijke veteranen A ploeg van Braak-
huizen.

Echter kan je het begrip actief veteraan ook op een 
wat andere manier uitleggen, immers is Wim niet 
beroerd om hier en daar hand en spandiensten te 
verlenen, zo is hij met grote regelmaat te vinden als 
assistent scheidsrechter bij het eerste elftal, is hij 
ook heel vaak scheidsrechter van dienst bij diverse 
elftallen van Braakhuizen, kortom zeer betrokken en 
actief.
En dus alle reden voor een mooi feestje voor een 
model veteraan, altijd tot in de puntjes gesoigneerd, 
netjes gekleed, ietwat ijdel, iets te klein gelet op zijn 
lichaamsgewicht, nooit te beroerd om her en der de 
helpende hand te bieden, de laatste tijd wat gehin-
derd door blessures en dus genoodzaakt de komen-
de tijd af te zeggen, voorzien van nieuwe voetbal-
schoenen ondanks zijn belofte om te stoppen na dit 
seizoen en dus kan ik niet anders dan af sluiten met 
top deze keer goed gespeld.

Wim namens ons allen bedankt en vergeet niet je 
hebt beloofd om te stoppen
PS Vooral niet alles serieus nemen.
Gr Ed en de lelijke veteranen A ploeg

WIM MENNEN
WIE KENT HEM NIET? 

25 jaar actief veteraan:
Hetgeen waar wij, de veteranen A ploeg van Braak-
huizen vooral mee te maken hebben is het feit dat 
Wim naar eigen zeggen, dit jaar 25 jaar actief vete-
raan is, dit dient enigszins genuanceerd te worden.

Wim heeft een hele eigen invulling van het begrip
“actief” en de eerlijkheid gebied mij te zeggen dat 
het woord actief een beetje uit zijn verband is gerukt.
Als je zoals Wim elke zaterdag je stinkende best doet, 
want dat doet ie, maar als dat vervolgens inhoudt 
dat je ongeveer 300 meter aflegt in een hele wed-
strijd (daarbij geteld de afstand van kleedlokaal naar 
het veld en terug) dan is actief een iets te zware uit-
drukking, past echter wel weer mooi bij zijn niet ge-
ringe lichaamsgewicht.

Daarnaast bezit Wim de positieve eigenschap dat hij 
het intelligentie niveau van zijn lelijke veteranen A 
ploeg enigszins ontstijgt en als gevolg daarvan altijd 
een eigen mening heeft, als je dit in een wat minder 
positief perspectief zou plaatsen zou je ook kunnen 
zeggen dat ie stront eigenwijs is.

Een mooi voorbeeld hiervan was de uitwedstrijd op 
18 november 2017 bij Oirschot vooruit waarin Wim 
duidelijk een andere weg insloeg (hij was niet echt 
actief in deze wedstrijd) dan hoofd coach Theo had 
uitgestippeld hetgeen hem op nodige kritiek van zijn 
ploeggenoten kwam te staan.

Een wat recenter voorbeeld van Wim’s sportieve 
uitspattingen is de wedstrijd uit tegen EMK van 27 
oktober jongstleden waarin wij plotseling een heel 
andere kant van onze Wim zagen, uiterst betrokken 
bij EMK en na de wedstrijd ook bijzonder geliefd bij 
de lelijke spelers van EMK. De geelzwarten konden 
de inspanningen van Wim wel waarderen die op 
alle mogelijke manieren, ongewild waarschijnlijk, 
zijn stinkende best deed EMK in het zadel te helpen 
hetgeen uiteindelijk tot een klinkende 6-2 nederlaag 

Normaliter schrijf ik op de zondagmorgen een wedstrijdverslag van de lelijke veteranen A ploeg van Braakhuizen, 
echter hebben de atleten jongstleden zaterdag niet gevoetbald en zullen de meeste atleten genoten hebben van 
een welverdiende vrije dag.

Was er dan dit weekend aangaande de lelijke veteranen A ploeg van Braakhuizen dan helemaal niets te melden? 
Zeker wel, immers stond in ieder geval de zaterdagavond in het teken van Wim Mennen, wie kent hem niet? 
 
Wim, zeer gewaardeerd lid van de lelijke brigade van hoofdcoach Theo had in al zijn wijsheid besloten om zijn net 
zo lelijke ploeggenoten op een mooi feestje te trakteren, uiteraard niet zonder reden.
Wim gaat al effe mee bij Braakhuizen en dan met name bij de veteranen afdeling, hij is dit seizoen maar liefst 25 
jaar actief lid, daarnaast is hij dit jaar ook 25 jaar getrouwd met zijn Rasjieda en is dochter Demi ook nog eens 25 
jaar geworden, hoe mooi kan het bij elkaar komen.
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of Puddingveld kunt goan; dankom de 
namelijk nooit an… die pletzkes bestoan 
nie !!

• Ge wel mi un gerust hart af kunt 
reizen noar….Het Oventje, De Laatste 
Stuiver, Fonteinsnol, of Poepershoek: 
vu run lekker bakske leut mi ne choco-
ladenbol….die durpkes bestoan echt, 
dus kom de zikker an…al is ut mer van 
de slagroom !!

• Als ge liever wilt goan vliegen… mi 
oew I.D. of pas: goa dan nie noar het 
Deense Smörreprötje of het 
Tjechische Bockske Bietje Dasch….want 
in ne rikketik, zitte ok zo in de Verenig-
de Staten…in Bloody Dick !....
It’s really troe !!

• As ge wilt, ge oew eigen volgend 
joar waarschijnlijk wel wir op kunt 
geven vur het W.K. knikkeren (mi 
losse hand) ;mèr dus niet vur het W.K. 
stoeprandje butsen, verstoppertje 
speulen, kapdollen, rolstoelslingeren, 
achteruit sprinten op één been of dok-
tertje speulen….zoals dus sommigen 
wel dachten…hoe verzinnen ze ut…. 
Moet toch nie gekker worren !!

• Ge toch unne verdomd goeie fanta-
sie…of een glas of 30 teveul op,...moet 
hebben...wil de un klimgeit, schildpad….
of zelfs ne shetlandpony tiggen de 
gevel van un hoog kantoorpand zien 
klimmen….ok nog zonder ladderke !!...
die’n wasbeer had er trouwens minder 
moeite mi, dus ge hoeft nie noar d’n 
oogarts !

• Num achterlijke Belz uit Kortrijk nie 
zun kakketoe of Prins Bernard hond 
(is met bril) in zunne oven van 200 
graden celsius had gestopt…mèr wel 
zijn poes….called Sprotje !....gelukkig 
hebben ze d’n dwaas op tijd kunnen 
stoppen, en gaat alles wir goed met 
het beestje….ut had zummar verkeerd 
af kunnen lopen met ons lieftallige 
Sp…rotje !....Boem !!

• Er bekende buitenlandse sportlui 
zijn; die ermee moeten leven da ze 
….Radja, Le Bron, Primoz of Stoffel mi 
zunne vurnaam heten; woarum nie ge-
woon Mensje, Dokus, Bickel, Jezebel, 
Rits, Tuba, Pluk, Lawina of Zomer….
gewoon op zijn Hollands…zou toch 
veul logischer zijn !!...en nie zo maf !!

• Ik begrepen heb dat er in Londen, de 
meeste miljonairs ter wereld wonen…
mèr dan mag…nee, moet ik er toch 
vanuit goan da ze die hoog flat in het 
centrum van ons Geldrop toch echt nie 
meegeteld hebben….ik zit er ok aan te 
denken om te goan verhuizen….zou ut 
Wolfsven iets zijn !?

• Ondanks het feit dat de drie wijzen 
uit het Oosten kwamen…..ik het idee 
heb da ze bij Broakeze nooit echt goed 
geland zijn; ik zie tenminste nooit of 
te never goud, wierook of mirre op de 
toffels stoan…wel bier, bitterballen en 
paprikachips….ok lekker !!...Had ik ut 
toch goed…die 3 kwamen gewoon uit 
de Jumbo !!.... Prima sponsor.

• Veul mensen last hebben van dal-
tonisme….waaronder ik (woar nie an 
eigenlijk !)…iedereen nou dus denkt 
da ut iets mi scheten loaten te maken 
hit: mar da is dus nie woar, helaas…het 
betekend da ge kleurenblind ben !.... 
op zich wel lekker….ik denk nog steeds 
da ik gitzwarte hoar heb…tenminste die 
paar die er nog zitten !

• Er ok een vrouwelijke uitgave van 
Menneke Pis is….gewoon in Brussel….
luisterend noar de naam….Jeanneke 
Pis : en dus nie…zoals ge misschien 
zout denken…Patricia Paay !...alhoe-
wel zij ok hil dikwijls bekeken wordt….
nie via ritsig konijntje of kamelenbult, 
mèr gewoon via eendenvanger !

• As ge gèr op vakantie wilt in ons eigen 
kikkerlandje…mèr zonder garantie: ge 
dan het beste Noar Crommetenen, 
Kontjekruip, Eikelvrees, Druppeldrek 

• Ge volgens Herman Brusselmans….
de bekende schrijver uit Belgium….van 
viagrapillen…plotsklaps….an de schijte-
rij\slingerpoep kunt raken !!....da had 
ie wel eens eerder kunnen zeggen, ik 
heb al 2 kirren mijn plafond opnieuw 
kennen witten….och ja, shit happens !

• Er bij ons clubke binnenkort mensen 
gehuldigd worren…of al zijn; die hil 
vruger nog un balleke getrapt hebben 
mi….de Geest, Butje, de Flits, Krulhaar 
Baby en\of Truusje Notre de Ballie 
Cumba; aléén vur ut uitspreken van 
die ouw bijnamen zou de ze al un 
speldje geven… pure nostalgie !!

• As ge oew foto’s\krantenknipsels 
un klein bietje bewerkt mi de pen…
zoals un brilleke, snorke, bokkesikske 
of baardje, hoedje of pukkeltje…gerust 
een poosje underkoffer kunt goan in 
Geldrop…zolang as ge oew tand mèr nie 
bloot gooit….ik kan ut weten !

• Bij Broakeze in the picture ieder-
een….mèr dan ok iedereen…die ’n 
halve…zool…direkt herkende op de 
foto!!...volgende keer dus iets moeilij-
ker maken, b.v. alléén d’n onderkant 
loaten zien….nee, nee not naked…. 
d’es wir te hendig !!

• Sommigen mensen wel weten da de 
Breedvoetbuidelmuis zich slechts 1x 
kan voortplanten….plusminus 14 uur 
achter elkaar (da jeukt !)… en daarna 
helaas sterft: mèr van de Gangban-
gavlieg, Wipkip, Klompvoetparelmug, 
Grootoorwatervleermuis en de Flik-
kerkikker weten ze dan wir niet al te 
veul…..raar hè!!

• Ge niet goed bij oewen appel bent 
als ge ne levende cavia, gedroogde 
paardedrollen of ne 3 continentenlui-
er op oewe kop zet; mèr unne vergiet 
op oew bolleke is blijkbaar wel van 
dizzen tijd…mits ge lid bent van de 
kerk van het vliegend spaghettimon-
ster…ja, wie nie eigenlijk ! gewoon 
doen dus !!

• Ge rond d’n IJzeren Man….HSV regel-
matig ziet trainen….alléén zonder bal…
mèr wel mi un vol potje mi pieren; da 
trapt toch nie hendig…gin wonder da ze 
daar zoveul uit ut net moeten vissen…
win de nooit !!

• Ik geheurt heb da onze Prins Ber-
nard het handboogschieten in 
Mierle geïntroduceerd hit….mèr 

Pompoenerance op zijn keu zit….ik 
dacht al….wa hit hij toch altijd unne 
blauwe wijsvinger….ok moi !!....mèr 
hoe zouden ze toch eigenlijk an die 
naam van da clubke kommen ??....
blijft un raadsel !!!

• Unne vur ons zéér bekende Hulpsin-
terklaas, hil vruger ne keer in moest 
vallen vur d’n enige echte: hij goed 
zenuwachtig vurraf effen wa borreltjes 
noar binnen gooide…vervolgens half 
bezopen van het podium afkukelde… 
met als gevolg: krul uit de staf…baard 
in de klit…mijter keduuk…batmancape 
verfroemeld….sandalen nie mir wa-
terdicht, en… nun hoop bloed op zijn 
bolleke; sindsdien hit ie dus ok vort rooi 
hoar….onze Sinterdeklos !!

• Dizze zelfde Goed Heiligman unne 
hoop commetaar krig toen ie s’mon-
dags s’mergens ne keer ging vissen mi 
zunne kleinzoon….onterecht…want 
iedereen kan toch weten da ge na 

het lijkt mij eerlijk gezegd aanneme-
lijker dat ie daar vooral wa mi zijn 
puddingbuks rondgeschoten hit….
huppelen er best veul mi un brilleke, 
pijp in de mond….en Duits accent rond 
!!  kan natuurlijk ok toeval zijn !!

• Al dizzen waargebeurde klinkklare 
onzin en nauwelijks te geleuven feiten 
allemol te heuren….of te zien waren op 
de twidde xxl 18+ pupquizzz j.l.; gewon-
nen dur “Ouw Broakeze”,gevolgd dur 
The Ballstars 
(veteranen B) en onze veteranen C ; de 
poedelnaaktprijs werd een prooi voor 
Team Ritchie….die ons allen nog “trac-
teerde”op een sterk staaltje paaldan-
sen….zonder paal….alhoewel !!

• Ik uit betrouwbare bron (hè, hè 
eindelijk…dur is ie wir) heb vernomen 
da un prominent lid van biljartvereni-
ging “Niks Wert” un officiële klacht 
hit ingediend bij d’n Bond….zowel 
d’n Boeren….als James; hij is er na 3 
joar n.l. achter gekommen da er ginne 

12 uur s’middags alléén nog mer bot 
vangt…of achter het net vist….wie zal 
er trouwens die 2 vinkskes van d’n 
inbev gevoeierd hebben, dien dag ??!
Zie de wel dat ie onmisbaar is !!

* De Heldere Geest van ons Roeleke 
nog steeds ronddartelt bij onze vetera-
nen B…zodus ook in de uitwedstrijd te-
gen RPC…enwel verstopt in de rechter-
schoen van ons Pirke….het leek wel op 
die bekende scène uit da stripverhaal: 
Tikke Trug Pee….Jaap !!....veul tekort 
dus….pats, boem, goal….iedereen blij….
bij RPC tenminste !!
Dokus da ik ben !!...mèr ik zal het nooit 
mir doen…denk ik…hoop ik ! :da was 
dus inderdaad zwoar knudde….F.C…..die 
strip !! Ja, tijden herleven…. Ok bij de 
veteranen B….of ge wilt of nie !!

Voetbalmupkes
* Zoontje van profvoetballer komt met zijn rapport 
thuis. Pap, ik heb goed nieuws. Mijn contract met 
groep zes is met nog een jaar verlengd.

* Een vrouw voelt zich achtergesteld door haar man. 
De vrouw zegt: “Je denk ook aan niets anders dan 
voetbal, je weet nog geen eens wat onze trouwdag 
is. Waarop de man zegt: dat weet ik wel, dat was op 
de dag dat Nederland van Duitsland won.

* Na de voetbalwedstrijd loopt een voetballer naar 
de scheidsrechter en vraagt “Heb je 5 seconden??” 
waarop de scheidsrechter zegt “5 seconden heb ik 
wel ja.” Voetballer:”mooi, vertel me nu maar alles 
wat je van voetbal weet”!!

* Het is een spannende dag, de voetbalwedstrijd 
Geldrop - Braakhuizen staat op het programma...
De spelers van Braakhuizen komen samen in de 
kleedkamer, maar ze hebben eigenlijk helemaal geen 
zin om te voetballen, dus pakken ze hun spullen, 
gaan naar de kantine, en alleen Anthony de Haan 
word opgesteld.
De overige spelers van Braakhuizen zijn aan het fees-
ten en drinken enzovoorts, tot Jeroen van der Schoot 
bedenkt: “Laat ik eens ff op teletekst kijken hoe het 

staat...” staat er tot z’n verbazing: Geldrop - Braak-
huizen 0-1  doelpunt 16e minuut; Anthony de Haan

Hij vertelt het aan z’n spelers en die juichen en fees-
ten en drinken vrolijk door. Tegen het einde van de 
wedstrijd besluit Jeroen toch nog een keertje te kij-
ken, staat er Eindstand : Geldrop - Braakhuizen 1-1  
doelpunt 90e minuut Lars de Haas.

De spelers gaan weer naar de kleedkamer, zien ze 
de Haan zitten, vragen ze: Anthony hoe kan dat nou, 
kom je voor, en dan speel je op het laatst nog gelijk?

Tja, sorry jongens zei Anthony; ik kreeg in de 25e mi-
nuut een rode kaart!

* Teun de Wit staat na de wedstrijd onder de dou-
che met een paraplu! “Waarom doe je dat?” vraagt 
een teamgenoot. Dan antwoordt deze: ik ben mijn 
handdoek vergeten!”

* De coach betrapt een voetballer die in de rust een 
sigaret rookt. Zegt de coach kwaad: “Dat kan toch 
niet, als sportman! Ik zou nog liever vreemdgaan dan 
dat ik een sigaret rook!” Antwoordt de voetballer: 
“Ik ook, maar daar is de rust te kort voor.”
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Vrijdagavond 28 september 2018 hebben 28 deelne-
mers aan het achttiende toernooi bij Braakhuizen deel-
genomen. 

Peer van Gerwen moest zich als 1ste inkopen na het 
1ste potje!! In dat potje werd hij verslagen door Joost 
Schenkelaars met een full house maar werd uiteinde-
lijk toch nog veertiende. Tolga was de tweede rebuy 
maar werd uiteindelijk knap 3de.  

Jessie Slaats was de afgelopen 2 edities 6de geworden. 
Deze “eer” kwam nu bij Bas de Bruijn en greep daar-
door net naast de prijzen. Jessie werd deze keer 21ste 
en Tamara Haazen werd laatste. Positief bekijken dan 
maar, het kan alleen maar beter worden. 

Toernooiwinnaar van de 18de editie Jan Willem Meu-
lendijks wist zijn titel niet te prolongeren en werd 
13de.
Het zal toch wel geluk zijn geweest denk ik dan maar, 
zeker gezien zijn ondermaatse prestaties bij de bereik-

19de Pokertoernooi BRKHZ
te resultaten op de woensdagavonden na het trainen 
bij Schonmmoeders…. 

De eerste 5 hebben het prijzengeld mogen verdelen. 
Op een 5de plek is Henk van Heijst geëindigd. Knap 
hoor, net als vorige editie, 2x op rij in de prijzen!!
Jan van de Meerendonk werd knap 4de.  Op de 3de 
plek eindigde Tolga. De finale om de plekken 1 en 2 
ging tussen Joost Schenkelaars en Twan Moors. Alle-
bei reeds een toernooi gewonnen. Joost had verreweg 
de grootste stack en werd uiteindelijk ook de terech-
te winnaar en daarmee de eerste deelnemer die twee 
toernooizeges op zijn naam heeft geschreven. Erg 
knappe prestatie aangezien Joost pas drie keer mee-
gedaan!!!! 

Peter Beverdijk en Eric Sanders werden in hetzelfde 
potje eruit geknikkerd door Twan Moors. Ze hadden 
allemaal een paar koningen. Eric zelfs ook nog 2 twee-
en. Twan had echter ook nog twee tienen… Een pijnlijk 
potje wat een vroege uitschakeling betekende. Jam-

Toen de Goedheiligman in Geldrop was aangekomen, 
was het op vrijdag 23 november weer heel erg span-
nend voor de kinderen van de Braga kids, de jo8 en de 
jo9……Zou de Sint ook dit jaar de weg naar Braakhui-
zen weer weten te vinden??

Nadat de kinderen samen sinterklaasliedjes hadden 
gezongen en we ook nog een kleine quiz hadden ge-
daan, hebben we met z’n allen zoooo hard geroepen 
…..net zolang tot Sinterklaas het hoorde en kwam kij-
ken waar al die kinderenstemmen vandaan kwamen.

Sint kwam samen met zijn Pieten om al die kinderen 

mer voor Peter die wederom werd getipt als finales-
peler. Hij heeft zijn verlies echter groots gedragen en 
maar enkele keren Twan uitgemaakt voor Kl..zak die 
avond en de weken daarna.. De verwachting is weder-
om dat Peter de volgende keer aan de finaletafel gaat 
komen, moet toch een keer lukken, of niet. 

Voor de overige uitslagen zie de totaaluitslag.

Wederom een super gezellige ouderwetse Braakhui-
zen avond. Ook onze dank wederom aan vaste kracht 
Mirjam, super. De hapjes en drankjes blijven komen en 
dragen zeker bij tot het slagen van deze avonden. 
Kees Brouwers van Café-biljart Schonmoeder is al van-
af het begin onze sponsor met 3 bierkaarten voor de 
nummers 1, 2 en 3. Kees bedankt!!

Tot de volgende keer op 15/02/2019, eens kijken of 
Joost zijn titel kan prolongeren. 

UITSLAG
1. JOOST SCHENKELAARS
2. TWAN MOORS
3. TOLGA

SINTERKLAAS
S.V. BRAAKHUIZEN

een gezellige avond te bezorgen. De trainers werden 
door Sint bij zich geroepen maar ook alle teams wer-
den benoemd. De Pieten namen de kinderen mee naar 
buiten om lekker te voetballen en Sinterklaas kwam 
kijken hoe goed iedereen dit deed.

Na een glaasje ranja werd de polonaise ingezet en kre-
gen alle kinderen een mooi cadeau van de Sint waarna 
hij en zijn Pieten werden uitgezwaaid en het tijd was 
om naar huis te gaan.

Groetjes
Fleur en Joke
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Zo zijn sommige mensen van het walking football niet alleen actief donderdagsmor-
gens op het voetbalveld maar in de sporthal/gymzaal op de basisscholen in Geldrop via 
het project KidZsport om voetbal clinic’s  te geven. Net zoals vorig jaar hebben ze 55 
plussers ( Max Vitaal) getest op o.a. bloeddruk, reactiesnelheid, uithoudingsvermogen, 
kracht longfunctie….ect.

De “old stars” ze willen geen winterstop, zo was er op  18 januari j.l. ondanks de hevige 
storm besloten door de 14 aanwezige spelers toch maar niet het veld te betreden, ach-
teraf een wijze beslissing en op 1 maart toen de gevoelstemperatuur -14 ⁰C was, toch 
door 9 man werd gevoetbald. 16 maart bij Cafe Schoonmoeder toen het zaalvoetbalteam 
van Braakhuizen kampioenschap werd, ook aanwezig waren en enkele old stars het toch 
ondanks de drukte nog lang volhielden. Met tropisch warmte van 35⁰ C werd er op 26 
mei in Weert een demonstratiewedstrijd gevoetbald, omdat er 6 verenigingen ook be-
langstelling hadden voor walking football.

Op 3 juli met de vrouwen gezellig bij de Brabantse Boerin gezeten, waar John Heeren een 
attentie kreeg namens het WF voor zijn 25 jarig lidmaatschap, dit gebeurde ook op 26 
september omdat Cor v.d.Burgt, 40 jaar lid van Braakhuizen was, hebben we persoonlijk 
bij hem thuis de attentie afgegeven, Cor en zijn vrouw waren zichtbaar verrast. Waar ik 
wel verbaast over was dat we op 10 mei met Hemelvaart niet gevoetbald werd, zou dit 
de oorzaak zijn dat we bij WF veel gelovigen hebben??? 

ZE ZIJN BEST ACTIEF EN WILLEN
ALTIJD VOETBALLEN

Zoals U op de foto kunt zien hebben we bij Braakhuizen als eerste
in de wereld het Talking Football.

Uiteraard werd er niet gevoetbald op 22 november wegens de crematie van onze terreinknecht Rene 
Vermeltfoort, waar vele van ons aanwezig waren. Ik zal best wel een paar activiteiten vergeten zijn 
wat die “old star” buiten het voetbal doen, maar dat hoor ik dan van eigenst (zoals de ijsbaan Geldrop, 
maandagmorgenploeg, playback optredens,…….)

Het is overal, er komen mensen er gaan weer mensen, toen we begonnen hoopte we op 12 tot 14 ac-
tieve mensen, momenteel zitten we op 24 en natuurlijk er zijn nog steeds mensen welkom om een bal-
letje te trappen en daarna gezellig een bakkie koffie te drinken en de “sterke verhalen” aan te horen..
Zo proberen we elk nieuw lid een voetbaltenue, voetbaltas en trainingspak te geven en dankzij Van den 
Reek Technische Installatie Groep hebben we een compleet voetbaltenue, de voetbaltassen van café 
De Gammele Geit en de trainingspakken merendeel door eigen inbreng.

Op derde kerstdag 2018, in de vroege ochtend druppelden de eerste kinderen samen met hun ouders 
binnen in sporthal de Kievit, waar zij onder leiding van hun coaches kwamen voetballen in de zaal. Helaas 
waren er dit jaar minder inschrijvingen dan vorige jaren, maar dat maakte het niet minder leuk.

Gedurende de hele dag werden er wedstrijden gespeeld door de Braga kids, jo8, jo9, jo10, jo11, jo12, 
jo13, jo15, jo17, jo19 en G1 en G2.

De nieuwe activiteiten commissie verkocht lootjes waarvan de opbrengst naar de jeugd gaat. Dankzij alle 
enthousiaste ouders, kinderen, opa’s, oma’s en andere belangstellenden, ging de verkoop zeer goed en 
gingen alle prijzen, van barbie tot bierpakket en van cars puzzel tot nieuwjaarpakket naar blije nieuwe 
eigenaren. Aan het eind van de dag kregen alle voetballers nog een mooie medaille. Graag willen wij 
Patrick, Ferry en Albert bedanken voor de organisatie en cafe Schonmoeder en Willemsen Automaten 
voor de sponsoring!

Kerstzaalvoetbal
2018
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Persoonlijk
Bert is 50 jaar, geboren in Leiden, maar sinds zijn 8e 
woonachtig in Geldrop: na het overlijden van Bert’s 
vader (Bert was toen 8) is het gezin Verhoeff verhuisd 
van Leiden naar Geldrop. Bert is gehuwd met Eveli-
ne en vader van 2 kinderen, te weten Bert junior (18 
jaar) en Lotte (20 jaar). Bert voelt zich een op en top 
Brabander, houdt van het Bourgondische leven en is 
met RKSV Braakhuizen in aanraking gekomen door 
zijn zoon Bert junior, die eerst kort bij buurman V.V. 
Geldrop gevoetbald heeft, maar die vanaf de D-tjes 
bij Braakhuizen is gaan voetballen.

De reden van het vertrek bij V.V. Geldrop was gelegen 
in het feit dat er bij die club voornamelijk aandacht 
was voor de prestatieteams en het recreatieve deel 
er maar wat bij hing. Dat was bij Braakhuizen wel an-
ders: Bert junior werd in de jeugd maar liefst 2 keer 
kampioen (o.a. met de D2) en dat werd op zijn Braak-
huizens groots gevierd: met o.a. snoep en limo en er 
kwam zelfs een heuse -zeer luxe door Bert geregelde- 
kampioensbus aan te pas. Een onvergetelijke gebeur-
tenis!!  Bert junior voetbalt nu nog in het vrienden-
team van de onder 19-2. Dit is een team van vrienden 
van Bert junior en een aantal spelers die al bij Braak-
huizen speelden. Een ongelofelijk gezellig team met 
als leider en bestuurslid Arjan de Man.

Ook dochter Lotte heeft bij de meiden van Braakhui-
zen gevoetbald, maar is 2 jaar geleden gestopt.  De 
familie Verhoeff ervaart Braakhuizen als een warme 
club, waar zowel de “prestatieteams” als de “recrea-
tieve” teams belangrijk zijn.

Bert’s favoriete profclub is PSV, bij welke club hij met 
zijn bedrijf Skysource een prachtige skybox heeft. Zijn 
favoriete spelers zijn Ronaldo, Messi, Lozano, maar 
ook Angelino, de Ligt en Frenkie de Jong. Qua trainer 
is Bert fan van Jürgen Klopp van Liverpool: die man 
heeft uitstraling en een enorme passie voor het voet-
bal aldus Bert.

Bert Verhoeff is dit seizoen met zijn bedrijf Skysource hoofdsponsor 
van Braakhuizen geworden en daar zijn we natuurlijk zeer mee in 
onze sas. Hieronder volgt een portret van Bert.

BERT VERHOEFF
MET SKYSOURCE
HOOFDSPONSOR VAN
RKSV BRAAKHUIZEN

Zakelijk
Bert is 100 procent eigenaar/aandeelhouder  van 
Skysource met vestigingen en datacenters in Eindho-
ven (bij het vliegveld) en in Schiedam. Skysource is 
een professionele Cloud Service Provider gericht op 
zakelijke ICT-verlening voor het midden- en grootbe-
drijf. Met name in de zorg is Skysource een grote spe-
ler, met o.a. de Stichting Humanitas, met circa 1500 
on line werkplekken, als klant. Maar Skysource richt 
zich ook op de zakelijke dienstverlening met bijvoor-
beeld Gom, Trigion en Albron als grote klanten.

Een belangrijke toegevoegde waarde van Skysource 
is dat zij haar klanten in staat stelt zich te focussen op 
haar kernactiviteiten door de ICT-zorg op zich te ne-
men. Zo heeft een bedrijf die (op abonnementsbasis 
per werkplek) klant is dankzij Skysource op ieder mo-
ment, op iedere plek in de wereld zowel via de PC als 
de smartphone toegang tot haar bedrijfsgegevens en 
biedt Skysource via het internet dus altijd en overal 
een on line werkplek aan. Op deze wijze hoeven de 
klanten niet meer zorg te dragen voor eigen software 
en back ups en kunnen zij zich zoals gezegd geheel 
focussen op de eigen kernactiviteiten. Zo garandeert 
Skysource tevens een maximale calamiteitenbesten-
digheid, onder meer door alle data zowel op te slaan 
in Eindhoven als in Schiedam en worden er constant 
back ups gemaakt. Als extra beveiligingsinstrument 
draagt Skysource zorg voor maximale beveiliging te-
gen hackers/data aanvallen. 

Skysource telt inmiddels 50 personeelsleden ver-
deeld over Eindhoven en Schiedam. De totale con-
tractwaarde van Skysource is 50 miljoen euro. Maar 
de ambitie is om over zeg maar 3 jaar te groeien naar 
200 medewerkers en een totale contractwaarde van 
250 miljoen. 

Skysource nieuwe Hoofdsponsor RKSV Braakhuizen
Bert vindt het geweldig dat Braakhuizen al jaren ge-
steund wordt door zeer trouwe (hoofd)sponsors 
zoals o.a. Martien Geeven Dakdekkersbedrijf, ASP, 
Irodion en Van Mechelen Recycling (fam. van Meche-
len) en wil daar graag een steentje aan bijdragen met 

Skysource. Zo is bijvoorbeeld met Bert afgesproken 
dat hij de selectie van Braakhuizen in geheel nieu-
we tenues steekt en dat is inmiddels ook geschied 
en waardoor de selectie zich niet alleen voetballend 
top presenteert maar zeker ook qua uitstraling! Bert 
vindt het knap dat het eerste van Braakhuizen zo op-
vallend goed presteert en zelfs naar de 2e klasse is 
gepromoveerd. Het voornaamste streven is nu een 
stabiele 2e klasser te worden en te blijven, maar wie 

* Van adel; Baronnie van Tilburg
* Spaans gerecht; Victortilla Akwuna
* Barstende hoofdpijn; Samigraine Hawedi
* Idol BN ‘r; Jamyron Jourdain
* Middel tot stoppen; Noodremco van Wetten
* Hulp voor het brein; Geheugensteun de Wit
* Een terugkeer; Rentremy Wooding
* Handig hulpje in de keuken; Zilverfolivier Engelen
* In de Tour de France; Bergtijdritchie van Gerwen
* Zinnen in een liedtekst die worden herhaald na elk 
couplet; Refrein Stokmans

weet wat er nog meer in het vat zit.... En Bert wil daar 
graag zijn steentje aan bij dragen. Tevens is Bert ook 
groot “fan” van de 2-jaarlijkse veiling verzorgd door 
de Stichting Vrienden van Braakhuizen en ook daar 
draagt Bert een belangrijke sponsor van! De komen-
de zomer in dit jubileumjaar is het weer zover: dan is 
komt er weer een nieuwe veiling.

Tot zover een portret van Bert en zijn Skysource!

* Netjes hoor; Goed gedaniel van Ringelenstein
* Communicatie-middel; Telefonino Heesakkers
* Oproep in een psalm; Hallelujari Frijters
* Pijnbestrijding door inspuiting; Ruggeprik Nagel
* Veel gescoord; Doelpuntenfestijn Kuenen
* Lachen geblazen; Grapjasper Anemaat
* m.b.t. ouderdom; Seniels Franssen
* Reactie op een prikkel; Reflex van Bergen
* Toekomstige inrichting; Bestemmingsplangelo Orsini
* Plantaardig extract; Katsyoeri van Tilburg
* Gekweekt dwergboompje; Bonsayhan Ozer

Wat heel veel mensen niet zullen weten is dat het bestuur van de veteranen sinds februari 2018 met 
enkele verenigingen in de regio bezig is met het opstartte 50plus voetbal.
De reden is dat er steeds meer voetballers op jongere leeftijd doorstromen van het senioren- naar het 
veteranenvoetbal, sinds een paar jaar kan men al op 30-jarige leeftijd overstappen, waardoor de oudere 
veteranen door de snelheidsverschillen er mee stoppen.

Nu is er tussen het veteranenvoetbal en het walking football (60 plussers) geen mogelijk voor “oudere” 
veteranen om te gaan voetballen en hierdoor is dit initiatief ontstaan. 50plus-voetbal wordt gespeeld 
met 1 doelman en 5 veldspelers, de afmetingen van het veld bedragen 40x30 meter, het doel is 5x2 me-
ter, er is een halve cirkel voor het doel en de minimum leeftijd is 50 jaar. Er zijn al een aantal onderlinge 
wedstrijden en zelfs bij Braakhuizen een minitoernooitje gespeeld en de mensen die er aan deelnamen, 
waren zeer positief en enthousiast.

Voor informatie/inlichtingen
Peter Hanssen 040 284 37 47  of  Rien Kluitmans 06 51 13 14 75 

50 PLUS-VOETBAL

Met name(n)
BIJ DE SENIOREN VAN BRAAKHUIZEN; 
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Team:
Braakhuizen JO12-1

Ik spreek de JO12-1 en hun technische staf in de bestuurskamer na afloop van de ruim gewonnen 
wedstrijd tegen Wodan.

Een rondje carrière; 
Trainer/Leider Willie Brok voetbalde in zijn jeugd bij Woensel, was trainer bij Nuenen en nu al sinds 
elf jaar actief bij Braakhuizen. 

Johan Kivits is assistent van Willie en voetbalde “heel vroeger” bij SJVV in Deurne.
Dylano van den Berg speelt al zeven jaar bij Braakhuizen, waarvan twee a drie jaar in dit team.
Jarno Ballering voetbalt sinds zijn zesde, begon bij Geldrop en is nu twee jaar bij Braakhuizen.
Jayden Cools startte zijn carrière op zijn vijfde en is sinds een paar jaar bij het team.
Jeviany Rietbergen speelt vanaf zijn zevende jaar en maakt ongeveer drie jaar deel uit van deze 
ploeg.

Ook Keanu de Man speelt al vanaf de mini’s en dit is zijn tweede jaar in dit team. 
Jovanni Kivits voetbalt al jaren met zowat dezelfde teamgenoten en dat zeven jaar lang, al die tijd 
als aanvaller. Niels van Bergen behoort al zeven jaar tot de kern van spelers die nu het huidige JO12-
1 vormen. Santiago Santamaria Santamaria is al voetballer vanaf zijn vierde jaar. Hoofdzakelijk bij 
dit team.  Mitchel Hendriks begon hier in de F5 als keeper en is al een jaar of vier onderdeel van 
deze voetbalploeg, nu als veldspeler. Wesley van Lieshout begon op zijn vijfde of zesde. Al die jaren 
was hij keeper met uitzondering van 1 jaar. Drie jaar zit, staat, loopt en duikt ie nu bij dit team.

Zijn jullie bekend met het Braakhuizen Magazine? 
Een volmondig “ jaaaaaaaa”, bekend zijn de interviews en de ‘gekke gezichten ‘. Ideeën zijn er ook 
voor het magazine; wedstrijdverslagen, moppen, en ons verhaaltje.

Hoe verloopt het seizoen tot nu toe?
Het gaat goed, we staan bovenaan. Maar als we voorstaan, denken we vaak te makkelijk, zeker 
in het begin was dat het geval met de bekerwedstrijden. De laatste tijd gaat het steeds beter met 
het overspelen. We hebben nu 1 wedstrijd gelijk gespeeld en de rest gewonnen. Op de trainingen 
mag er gerust worden gelachen maar er moet wel serieus gewerkt worden vindt trainer Willie. 

Bijzondere of grappige gebeurtenissen rondom trainingen en wedstrijden? 
Bij een training ging Jovanni op volle snelheid op zijn gezicht en iedereen stond um keihard uit te 
lachen. Jeviany  werd onderuit geschopt op de training ,huilde en kreeg te horen dat hij “nog meer 
jankte dan een wijf “.  

Jullie herinneringen aan Rene?
Rene was soms wel een mopperkontje (maar wel met een reden), maar een fijne trainer waar je 
mee kon lachen. Als de ouders ooit klaagden over het regenweer (“ze zijn niet van suiker”), er een 
blessure was ( “jankerrrd”), of zomaar even een uitdrukking ( “dropstaaf”,” hey wanno; Stillkeel”, 
“jongguhhh”) 

Ook zijn er nog de kampioensfoto’s en de moppen die hij over mensen zei. 
Voor Wesley was Rene als een soort van broer. Hij verschoonde zelfs zijn luier, deed wel eens op 
hem passen, en hij kwam er elke woensdag. Toen hij eens uitgleed met de fiets over bladeren 
stond Rene boven te lachen. Later vroeg hij wel hoe het ging. Ze deden veel leuke dingen samen 
en dat zo’n elf jaar lang.

Als Jovanni eens boos was liet hij hem ‘uitbozen’ en hij kwam zijn beloften ook na. Zo mocht 
Jovanni  keepen als hij wat meer zou overspelen. Willie; Rene had wel een visie. Door omzettingen 
in de opstelling zoals tegen Eindhoven omdat er gescoord moest worden, kon hij wedstrijden 
beïnvloeden. Bij Geldrop schreef hij de opstelling op de deur, en die stond er laatst nog op want 
de stift bleek niet afwasbaar. Rene is niet te vervangen. 

Spelen jullie het liefst op kunstgras of 
gewoon gras?
De meerderheid kiest voor kunstgras. 
Keeper Wesley speelt het liefst op gewoon 
gras want als dat wat natter is glijdt je beter 
door en wordt je lekker vies. Alleen als het 
grasveld slecht is dan liever op kunstgras. 
Jayden vind gewoon gras fijner voor de 
slidings, bij kunstgras doet dat meer pijn. 

Wat zeggen de spelers/leiders over 
elkaar?
Dylano; Een kleine dribbelaar met goede 
passes en corners, en een goede controle 
over de bal. De staf wil daar aan toevoegen 
dat Dylano echt goed luistert en geen 
commentaar geeft, een voorbeeld voor allen 
Jarno; Hij kan heel goed verdedigen die aardig 
kan koppen. Ook heeft ie goede voorzetten 

Een elftal vragen
Volgens de leiding mag het mopperen wat 
minder. Jayden; Goede schoten met links en 
rechts en heeft een goed overzicht. Hij kan 
mooi combineren, vooral met Jovanni. Ook 
op de Playstation. Jeviany; Goede verdediger 
met goede dribbels. De samenwerking met 
Wesley is uitstekend. Wanneer die de bal 
kwijt raakt probeert ie die meteen weer 
terug te pakken, een echte doorzetter. Soms 
is hij wel een beetje te wild.  Keanu; Heeft een 
goed schot en corners. Je kunt hem overal 
inzetten en zijn balcontrole is goed.  Jovanni ; 
Assistenkoning , truukjes, tikkie-takkie, snel, 
goede schoten en corners, maker van mooie 
doelpunten. Niels; Topscoorder, goede 
passing en nuttige schwalbes, en staat vaak 
op de goede plek.
Santiago; Vrolijke jongen, moppert niet zo 
vaak, ook bekend als “Santi “. Doet er alles 

aan om een verloren bal terug te krijgen en 
is erg behulpzaam bij blessures van spelers, 
ook wel bij tegenstanders. 
Mitchell; Een goede verdediger, gaat graag 
mee naar voren, soms te agressief en flipt ie 
um maar biedt daarna wel zijn excuses aan. 
Een ruwe diamant.
Wesley; Groot en sterk, kan mooi duiken, ver 
trappen. Een Manuel Neuer, een legend.
Willie; Goede trainer, is duidelijk en bracht er 
de vijf seconden regel in. Neemt de tijd om 
iets uit te leggen.
Johan; Leidt ons goed en geeft de posities 
goed aan. 

Het leukst op de training?
Partijtje, voetvolley en afwerken op doel.

Stel jullie worden kampioen, hoe 
zouden jullie dat graag willen vieren?
Met een groot spandoek van Rene, de 
kampioenswedstrijd spelen in het shirt van 
Rene, een platte kar, zonder een gebroken 
arm ( Jayden), dat we bij een wedstrijd 
van het eerste mee het veld op mogen 
lopen. Vuurwerk, lekkere frietjes, feest en 
champagne. Trainer Willie wil het ‘grote 
kampioensfeest ‘nog even uitstellen en het 
gepast vieren. 

Op 8 december werd het team kampioen 
door een 1-2 overwinning bij Best Vooruit en 
droegen zij het kampioenschap op aan hun 
overleden trainer Rene Vermeltfoort.

JO12-1 bedankt voor het elftal vragen!




