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De redactie

De redactiewerkgroep bestaat uit Peer 
van Gerwen, Paul van Gerwen, Twan 
Moors, Arjan de Man, Danielle 
Bouwmans, Ronny van Gerwen, Joyce 
van Diepen en Frank van Campfort. 

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

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

Inbreng van leden

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

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

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

We zoeken nog extra adverteerders 
voor ons magazine!
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Nadat wij samen gekomen waren 
bij ons Clubke Braga en de nodige 
koffie te hebben genuttigd ver-
trokken we naar die heimat.

Na een reisje van een 75 minuten 
kwamen we aan bij het hotel, net 
daarvoor stond de Hermanator 
met zijn auto op de rails en kon 
nog net op tijd weg komen voor 
een aanstormende tram, en onze 
leider met lange ij Henkie sper-
matankie had bekant een beval-
lige joggende op de moterkap bij 
een zebrapad wat hij niet gezien 
had.

Nadat we in gecheckt hadden bij 
een leuk hotel met een leuke ka-
mer met een bed van wedstrijd-
formaat gingen we op pad met 8 
kompels, na eerst wat cultuur ge-
snoven met ons Smietke richting 
de Rijn daar aangekomen zijn we 
ons gaan nestelen bij de Rijnpro-
menade.

De weergoden waren ons goed 
gezind en daarom smaakte die 
gele rakkers opperbest maar 
naar een aantal uren kreeg EL 
Paulos een hongerklop en daar-
om werden er wat pizza’s en 
broodjes Haring maar die haring 
leek meer op zalm zo Rose was 
die maar niet getreurd het ging 
er goed in.

Na nog  enkele uren  gingen we 
naar een andere kneipe (café) 
waar het ook goed toeven was 
en waarbij een vrijgezelle dag 

van een leuke dame voorbij 
kwam en er moest een polonaise 
gedanst worden ens onze jungs 
lieten zich van de beste kant zien 
Smietke voorop gevolgd door 
henkie Spermatenkie daar achter 
onze ronde Johnny dan Aadje der 
Bomber en laatst but not least 
onze Frijt.

Door al dat gedans werd er weer 
honger opgewekt dus werd er 
weer gegeten, maar niet ieder-
een kan goed menukaarten lezen 
de meesten wel maar onze boem 
boem Nagel die kwam er bekaaid 
vanaf met een super grote Kar-
toffel en dat was het.

Maar niet getreurd we gingen 
weer op pad naar een kneipe 
die naar de naam Knoten luis-
terde waar ze zeer goede muziek 
draaide en zat tjokvol en dat was 
wel gezellig tot dat onze Aad der 
Bomber wou veranderen in Mike 
Tyson maar dat was meer een 
druppel op een gloeiende plaat 
en even leek het er op of er ro-
mances opbloeide maar dit wa-
ren ook losse flodders.

En het werd later en natuurlijk 
gaan er wel een paar man afval-
len en blijven de diehards over 
maar de laatste waren rond de 
klok van half 5 in het hotel.

S, morgens oom een uur of  10.00 
zaten de boys aan een stevig ont-
bijt met gezang want het klonk 
regelmatig guten morgen, guten 

morgen, sonnenschein nadat het 
ontbijt genuttigd was gingen Der 
Hermanetor en Henkie de auto’s 
halen en de rest bliefde nog wel 
een flesje bier, toen de auto’s er 
waren werd er richting de ESPRIT 
stadion gereden.

Toen we in het stadion aan kwa-
men was de sfeer al goed en 
warm het was deze dag 27 gra-
den, maar daar hadden verkoe-
ling voor in de vorm van een hal-
ve litertje gingen er weer goed in.

Na de aftrap stond FORTUNA als 
een huis en liet een stukje coun-
tervoetbal zien 2x voor de goal 
2 doelpunten dat was de deksel 
op de neus voor INGOLSTADT 
maar de tweede helft was FOR-
TUNA heer en meester en als 
gevolg daarvan werd het 3-0 en 
het mooiste vond ik voor een 2e 
bundisligawedstrijd zaten er wel 
geteld 33.913 toeschouwers dat 
is toch wel wat anders dan bij 
EINDHOVEN-HELMOND SPORT 
waar ze de 1.000 nog niet aantik-
ken.

Na het laatste fluitsignaal gingen 
we weer huiswaarts nou dat wil 
zeggen naar BRAGA want daar 
was het Mexicaans feest dus ef-
fen door trekken zeg maar en 
daar werd ook weer laat afge-
sloten namens de schrijver wil ik 
de jungs bedanken voor een fijn 
weekend en hopelijk tot volgend 
jaar.

veteranen b
TRIP NAAR DUITSLAND
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in memoriam - CHRIS CORSTJENS
Ons heeft het droevige nieuws bereikt van het plotselinge overlijden van ons oud-lid Chris Corstjens.
Chris heeft diverse jaren actief gespeeld bij Braakhuizen waarvan ook enige tijd in de selectie, tot seizoen 
2013-2014 nog bij onze veteranen.  

Ook heeft hij verscheidene jaren achter de bar gewerkt in onze kantine.  
Chris mocht slechts 59 jaar oud worden.

Wij wensen Yvonne, Linda, Mark, Mik en Tess heel veel sterkte in deze moeilijke periode.
Bestuur SV Braakhuizen

Werd dit jaar gehouden op zaterdag 12 mei, Hennie 
Dekker met kinderen en kleikinderen waren ook weer 
aanwezig. Na vele teams te hebben aangeschreven 
bleven er helaas maar 5 over, vorig jaar hadden we 8 
teams dus 2 poule van 4, nu moesten we het doen met 
onze 3 veteranenteams, Groesbeekse Boys en Zesge-
huchten, dus 1 poule van 5.  Om aan scheidsrechters 
te komen blijft altijd een probleem, maar dit werd door 
de spelers van de veteranen goed opgelost. Na het 
toernooi werd door onze voorzitter bekend gemaakt 
op welke plaats men was geëindigd; 1.Veteranen B, 2 
Groesbeekse Boys, 3. Veteranen A, 4.Zesgehuchten, 5. 
Veteranen C en al deze teams werden beloond met ie-
der evenveel consumptiebonnen.

Tevens werd Gerrit Steur en Peter v. Kemenade gehul-
digd door dhr. Jack Keijzer Veteranenvoetbal Midden 
Brabant, Gerrit 60 jaar lid van Braakhuizen, waarvan 40 

BERT DEKKER
TOERNOOI VERSLAG

jaar bij de veteranen 25 jaar gevoetbald en 15 jaar be-
geleider en Peter 25 jaar lid van Braakhuizen. Peer van 
Gerwen had voor de inwendig mens gezorgd voor alle 
aanwezigen en niemand kwam iets te kort, dit hadden 
we kunnen weten als Peer zo iets regelt, chapoo !!! Het 
eten werd gesponsord door John Willemsen en Frank 
v. Moorsel, jongens nogmaals bedankt, na het eten 
startte DJ. Maarten de Groot met zijn muzikale bijdra-
ge. Ook willen we de dames achter de bar Jannie en 
Miriam bedanken voor de goede bediening. 
Veteranen C ging rond met het 21spel, omdat ze zeiden 
dat dit een goed makertje was, 
jongens bedankt. 

Al met al een gezellige avond en zeker voor 
herhaling vatbaar.

un aanwezige

1e Periode: 
Is gewonnen door ons vaandelteam, met 6 gespeeld 
15 punten en een doelgemiddelde van 13 voor en 3 
tegen.  Deze bliksemstart heeft er o.a. tot geleid dat 
ze nu de nacompetitie in mogen voor promotie naar 
de 2e klasse!! Alvast heel veel succes toegewenst 
mannen!! We hebben er het volste vertrouwen in!! 
Komt goed!!

2e Periode: 
Werd een prooi voor ons Braga Team….oftewel ut 
vijfde van Frank en Twan! Ook 6 gespeeld 15 pun-
ten en doelsaldo 28-9! Mooie rapportcijfers, maar 
helaas op het eind van de competitie net niet goed 
genoeg om ook het kampioenschap binnen te sle-
pen…. maar next year: nieuwe ronde, nieuwe kan-
sen!..... en ze hebben er waarschijnlijk gin bierke 
minder op gevat!!.... hun un klein bietje kennende!

3e Periode: 
Was een tweestrijd tussen ons twidde en ut 7e…. wat 
in de laatste wedstrijd beslist werd…. in ut voordeel  
van ons twidde: 6 gespeeld 12 punten, doelgemid-
delde 11-6, ons zeer jeugdige 2e elftal o.l.v. de routi-
niers Peter en Maik startte de competitie  “èèn bietje 
rustig”…. maar stijgen al maanden met de week ho-
ger en hoger!! met ok kans op nacompetitie vur pro-
motie!! Zou kei moi zijn Boys!! Lets go!!.

Alle 3 de teams krijgen 60 consumptiebonnen voor 
wa chips, gevulde koeken en sterke ranja….
of zoiets, en volgend seizoen beginnen we wir ge-
woon van vurre af aan…. as ge mar leut hèt!!

Succes allemaal in de nacompetities…..
en uiteraard het nieuwe seizoen!! 
Bye, Bye!!

INTERNE PERIODE 
KAMPIOENSCHAPPEN SEIZOEN 2017-2018
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Even terug naar 18 november 2017, 
toen namelijk stond de confrontatie 
tussen Oirschot vooruit en de lelij-
ke A ploeg ook op het programma. 
Het werd toen een confronteren-
de duidelijke 4-0 nederlaag voor 
de manschappen van coach Theo 
en waande Oirschot zich de betere 
ploeg en dat was ook zo. Wat echter 
na de wedstrijd van gisteren middag 
duidelijk werd, is het feit dat je de 
lelijke A ploeg niet ongestraft kunt 
uitdagen.

Revanchegevoelens
Op die bewuste zaterdag 18 novem-
ber 2017 had men bij Oirschot voor-
uit besloten de wedstrijd tegen de 
lelijke A ploeg te laten plaatsvinden 
op een achteraf veldje buiten het 
zicht van eventuele toeschouwers 
en laat dat nou net tegen het zere 
been van de lelijke A ploeg zijn. De 
lelijke atleten van de A ploeg heb-
ben immers een bepaalde status uit 
te dragen en zijn gewend om in het 
middelpunt van veteranen voetbal-
minnend Nederland te staan uiter-
aard ingegeven door hun niet gerin-
ge prestaties en verdiensten voor 
het veteranen voetbal in Geldrop en 
wijde omgeving. En dus had Oirschot 
vooruit beter moeten weten en dus 
waren de manschappen van stand 
in coach Wim tot op het bot toe ge-
motiveerd om Oirschot vooruit eens 
ouderwets mores te leren.

Stand in coach, aanvoerder, stand 
in doelman en bijna jubilaris Wim
Net als uit bij Oirschot vooruit ont-
braken er heel wat lelijke atleten en 
moest Wim roeien met de riemen 
die hij had, en moest hij zijn uiter-
ste best om een representatief le-
lijk veteranen A elftal op de been te 
brengen. Uiteindelijk wist hij 13 min 
of meer fitte atleten tot een geolie-
de vechtmachine te formeren en dat 
heeft Oirschot vooruit aan den lijve 
ondervonden. Good old begenadigd 
spelverdeler Kees, good old Walking 
Football held Peter Hansen, Tim 
kameraad van Basje, Wimke groot-
heid bij het 5e elftal, pinchhitter en 
kilometervreter Peter Beverdijk en 
Twannie als assistent van stand in 
scheids en breed inzetbare Ronnie, 
moesten mede zorgen voor het 

REGELMATIGE OVERWINNING 
VOOR DE LELIJKE VETERANEN A PLOEG VAN BRAAKHUIZEN

spreekwoordelijke pak slaag dat de 
lelijke A ploeg in petto had voor Oir-
schot vooruit. Toen Ronnie de wed-
strijd in gang zette, uiteraard was het 
hoofdveld het decor van deze middag 
geheel passend bij de status van de 
lelijke A ploeg, hadden de lelijke at-
leten duidelijk moeite om elkaar te 
vinden en deelde Oirschot vooruit 
de eerste tik uit, al in de 5e minuut 
werd doelman Wim verrast en dat 
gebeurde in de 10e minuut nogmaals 
waardoor Oirschot vooruit al snel op 
een comfortabele 0-2 voorsprong 
leek te staan. Toen een paar minuten 
later tobkok Jos naar de kant moest 
met een naar het leek fikse hamstring 
blessure uiteraard als gevolg van een 
van zijn venijnige sprints gaf niemand 
nog iets voor de kansen van de lelijke 
A ploeg. Ik heb het al vaker vermeld, 
juist in zo’n situatie is de lelijke A 
ploeg altijd goed voor een stunt.

Met bijna alleskunner Jos in de ploeg 
voor tobkok Jos trokken de lelijke at-
leten van de A ploeg de zaak nog voor 
rust recht, in de 18e minuut werd 
kilometervreter Basje aangetikt bin-
nen de zestien, voor stand in scheids 
Ronnie genoeg reden om de lelijke A 
ploeg in het zadel te helpen en dus te 
fluiten voor een penalty. Nou is een 
penalty voor de lelijke A ploeg niet 
altijd een zekerheidje, vanmiddag 
wel want sterkhouder Edwin promo-
veerde dit cadeautje gedecideerd tot 
doelpunt. In de 22e minuut was de te-
genwoordig iets te zware tobscoorder 
Justin de scherprechter na een prima 
actie van Tim, maatje van  Basje, hij 
zette beide ploegen op 2-2 tevens 
de ruststand. Enerverende tweede 
helft met een slagvaardige lelijke ve-
teranen A ploeg Normaal gesproken 
is het in de rust altijd een chaos als 
hoofd coach Theo, die voor belang-
rijke zaken maar weer eens Engeland 
verkozen had boven een tobmiddag 
voetbalvertier van zijn lelijke A ploeg, 
en dat was deze keer niet anders.

Stand in coach Wim, die voor de ge-
legenheid ook nog maar eens nieuwe 
voetbalschoenen had aangeschaft 
had moeite om tot een geloofwaar-
dige opstelling voor de 2e helft te 
komen en besloot om Paul, gelukkig 
weer terug na een lange afwezigheid 

in de ploeg te brengen voor Walking 
Football held Peter Hansen. Het zal 
ongetwijfeld beginnersgeluk zijn 
maar zijn tactisch plan en wisselbe-
leid had vrijwel direct succes toen 
nieuwkomer Tim na een goede actie 
van Justin raakte prikte en de lelijke 
roodzwarten voor het eerst deze 
middag op voorsprong zette, en dus 
rees bij velen de vraag zou het dan 
toch aan Walking Football held Peter 
Hansen hebben gelegen? Peter voel-
de de bui al een beetje hangen en 
hij was dan ook de enige op de bank 
die een zucht van verlichting slaakte 
toen de groen witten in de 40e mi-
nuut de 3-3 scoorden en ik meende 
te horen, zie je wel het ligt niet aan 
mij. En dat hij het bij het rechte eind 
had bleek in 61e minuut toen Tim 
wederom op aangeven van Justin de 
4-3 binnen schoot, Walking Football 
held Peter stond toen net een paar 
minuten binnen de lijnen als vervan-
ger van dreh und angelpunkt Kees.

Hierna was het verzet van Oirschot 
vooruit gebroken en kwam zelfs kilo-
metervreter Peter na een messcher-
pe sprint van hem in schietpositie, 
helaas voor hem kogelde hij de bal 
op de paal. Aan de stand verander-
de niets meer en dus kon de lelijke 
veteranen A ploeg van Braakhuizen 
de zoveelste overwinning bijschrij-
ven en maakte zij wederom recla-
me voor het veteranen voetbal in 
Geldrop en omstreken.

De moraal van het verhaal
Mocht je denken dat je de vetera-
nen A ploeg van Braakhuizen knock 
out hebt, kijk dan niet vreemd op 
als blijkt dat je dat helemaal ver-
keerd hebt ingeschat en je doet er 
als tegenstander verstandig aan de 
lelijke A ploeg met alle bij de status 
van de A ploeg passende egards te 
behandelen, dus niet ergens op een 
bijveldje laten spelen bijvoorbeeld. 
Voor alle duidelijkheid dit is een 
groot onzinverhaal met een kleine 
kern van waarheid!!!

Rest mij af te sluiten met:
Geen idee tegen wie we volgende 
week moeten maar u bent van harte 
welkom en gewaarschuwd.
Gr Ed Pielage
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Al weer diverse jaren speelt de veteranenafdeling van s.v. Braakhuizen met 3 volwaardige elftallen op 
zaterdagmiddag op een vriendschappelijke manier hun wedstrijdjes.

Door fysieke ongemakken is het voor enkele spelers niet meer mogelijk hun actieve voetbal carrière 
voortgang te doen vinden waardoor de groep voor het komende seizoen met te weinig spelers dreigt te 
komen.

Om volgend seizoen acceptabel deel te nemen aan het nieuwe seizoen zijn wij dan ook op zoek naar 
nieuwe aanwas.

Wij zijn daarom op zoek naar spelers met een actieve voetbal achtergrond, 
in de leeftijdscategorie vanaf 30 jaar, die op zaterdagmiddag nog graag een balletje willen trappen. 
Natuurlijk staat naast voetbalplezier het sociale aspect hoog in het vaandel.

Mocht u zich kunnen vinden in bovenstaande bel of mail dan naar 1 van onderstaande personen.

Peter Hanssen         Tel. 040-2853747       peterhanssen@live.nl

Rien Kluitmans        Tel. 040-2862163       mkluitmans@kpnmail.nl

NOODKREET
VETERANEN SV BRAAKHUIZEN

Vorig jaar kwamen we in gesprek met “oud” HB-bestuurslid van Braakhuizen Frank Sweegers, nu se-
cretaris bij v.v.Laar in Weert, over het Walking Football (WF) en dat we bij Braakhuizen momenteel 24 
mensen hebben die het spelletje beoefenen. De vraag van Frank was, dat er in Weert 6 voetbalclubs zijn 
en of wij een demonstratiewedstrijd kon komen spelen, om te zien en te ervaren wat WF inhoud. Zodat 
in de toekomst deze 6 voetbalclubs voor de 60 plussers in Weert WF kunnen gaan beoefenen. Na enkele 
afspraken te hebben gemaakt, reisde we op 26 mei om 14.00 uur vanaf het parkeerterrein van Braak-
huizen naar Weert. Helaas met maar 11 voetballers om omdat we op het laatste moment 3 afzeggingen 
hadden. In Weert werden we zeer goed ontvangen in de bestuurskamer door de voorzitter van FC ODA 
met koffie/thee en de keuze uit 3 verschillende soorten Limburgse vlaai, na dit verorbert te hebben gin-
gen we de kleedkamer opzoeken. Voor aanvang van de demonstratiewedstrijd gaf Cor Schönhoff uitleg 
over de spelregels aan de toeschouwers, waaronder de 6 voorzitters van de verenigingen in Weert en de 
Wethouder van Sport, Geert Gabriël. Toen 2 teams van 6 spelers samengesteld waren, werd om 15.10 
uur de aftrap genomen, op het speciaal belijnde veld met de afmetingen voor WF plus hoekvlaggen en 
doeltjes, speciaal voor ons aangelegd door FC ODA. Toen de demowedstrijd was afgelopen waren vele 
mensen enthousiast en de voorzitters zouden actie ondernemen om het binnen hun vereniging te gaan 
promoten. Na gevoetbald te hebben in een temperatuur van 30⁰C ging iedereen graag een douche ne-
men. Waarna we in de kantine nog enkele drankjes na keuze gedronken te hebben op kosten van onze 
gastheer, overhandigde Cor en Peter aan alle voorzitters een vaantje van sv.Braakhuizen en bedankte FC 
ODA en Frank voor de goede zorgen. Volgens de aanwezigen hebben we namens  Braakhuizen een zeer 
goede indruk achter gelaten. De verenigingen in Weert die interesse in het WF hadden waren; FC.ODA, 
MMC, DESM, SV Laar, Wilhelmina’08, RKTVV.Cresentia.

‘‘Old Stars” van sv.Braakhuizen bedankt voor jullie medewerking op deze zeer warme dag.

DE “OLD STARS” 
GEVEN EEN DEMOSTRATIEWEDSTRIJD 
WALKING FOOTBALL IN WEERT
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Als men de juiste letters hieronder in de hokjes plaatst, dan leest men 
waar we vrijdagavond bij Braakhuizen mee bezig zijn 

HORIZONTAAL
1 Trainer Nederlands elftal, 6 Doelman, 
12 Groente, 13 Kleur, 15 Ontvangdraad, 
18 Frater, 20 Vertellen, 21 Halm, 23 
Grootvader, 24 Gast, 26 Wijd, 28 Anker, 
29 Stevig dik touw, 31 Gezamelijke 
pers, 33 Bloeimaand, 34 Verbinding, 
36 Slagader, 38 Elk, 41 Dokter, 43 Dier, 
45 Ongaarne, 47 Compagnie (afk.), 
49 Bloeiwijze, 51 Tam, 52 Voetbalclub 
en plaats in Duitsland, 55 Speler van 
Heerenveen, 58 Balspel te paard,
59 Halt, 60 Plaats in Brabant, 61 
Persoon. 

VERTICAAL
2 Zienswijze, 3 Lof, 4 Persoon, 5 Franse 
rivier, 7 Roem, 8 Besruringsysteem, 
9 Voor, 10 Plaats in Amerika, 11 
Volkszanger, 14 Zo noemt men 
Braakhuizen, 16 Pas, 17 Engelse titel, 
18 Heester, 19 Plaats in Gelderland, 
22 Aartsbisschop (afk.), 25 Voetballer 
van Real Madrid, 26 Houtlak, 27 Gever, 
28 Mytologisch figuur, 30 Munt, 32 
Pap (Eng.), 35 Luxe boot, 36 Vlot in de 
muziek, 37 Merk fornuis, 38 Europese 
taal, 39 Italiaan, 40 Woordinhoud, 42 
Meisjesnaam, 44 Ezelsgeluid, 46 Insect, 
48 Vis, 50 Jongensnaam, 53 Geluid van 
een koe, 54 Gesel, 56 Beroemde … 
Guevara, 57 ..Op de wijze van.

KRUISWOORDPUZZEL

De eerste xxl 18+ pubkwiz bij s.v. Braakhuizen op 18 mei is een feit geworden.
Om plusminus 20.18 was de aftrap van de kwiz met 8 teams van 8 en een van 9 deelnemers die er klaar 
voor waren, te zien aan die strakke gezichten. Ons wel bekend Peter van Gerwen die deze kwiz na dagen 
werk uit zijn mouw schudde en daarbij assistentie kreeg voor de muziek vragen van zijn bekende broer 
en diskjockey Ronny van Gerwen.

Daar onze Peter niet zo’n vriend van de microfoon is ging het spreekstal gebeuren hem goed af, en na 
een serieuze waarschuwing voor de mensen die een telefoon zouden gebruiken ging de kwiz van start 
Na een blokje vragen was daar de eerste pauze, de punten werden geteld voor de tussenstand dat 
gedaan werd door ons lieftallige barpersoneel ( Miriam en Jannie ) die weer een goed verzorgde avond 
realiseerde voor alle pubkwizzer.

Ik moet zeggen dat het zeker een 18+ kwiz was, want er werd met veel vleeswaren gegooid.
Met voor de jeugd soms moeilijke vragen zeker die van de bijnamen van oud Geldropse coryfeeën, was 
het al bij al een zeer geslaagde avond die gewonnen werd door het geletterde team van het 4e van Bra-
ga. 

Ik de razende reporter vond het een meer dan geslaagde avond goed verzorgd door de mensen in boven 
genoemd artikel en zeker voor herhaling vatbaar.

DE XXL
18+ PUBKWIZ
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Inschrijven via e-mail:
ledencommissie@de-mast.nl
Vermeld: naam, geboortedatum,
adres, woonplaats, telefoonnummer
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18e Pokertoernooi
Vrijdagavond 9 maart 2018 hebben 34 deelne-
mers aan het achttiende toernooi bij Braakhui-
zen deelgenomen. 

Renzo van Happen moest zich als 1ste  inkopen 
maar werd uiteindelijk 7de op zijn eerste deel-
name aan het Braakhuizen toernooi. Ik heb zo’n 
donkerbruin vermoeden dat we nog vaker van 
hem gaan horen in de finale tafel.

Jessie Slaats werd wederom 6de en greep zoals 
de vorige ronde net weer naast de prijzen. Jam-
mer Jessie, vooral doorgaan, moet toch een keer 
gaan lukken. 

Toernooiwinnaar van de 17de editie Walter Frij-
ters wist zijn titel niet te prolongeren en eindig-
de in de middenmoot. De eerste 5 hebben het 
prijzengeld mogen verdelen. Op een 5de plek is 
Henk van Heijst geëindigd, op 4 Peer van Ger-
wen (die zit zo’n beetje elke editie in de finaleta-
fel, een echte koele kikker is toch wel onderhand 
duidelijk geworden), op de 3de plek Nick Scheut-
jens. De finale om de plekken 1 en 2 waren toch 
wel verrassende namen. Anja van de Meeren-
donk (jaja de moeder van een vorige winnaar 
Geert en vrouw van de altijd sterke Jan) en Jan 
Willem Meulendijks (die schilder en “voetballer” 
bij veteranen C met de inmiddels bekende slo-
gan “dun op het kozijn en dik op de rekening). 

Anja werd uiteindelijk tweede, een topprestatie. 
Klasse Anja!!

De winnaar werd Jan Willem. Het mag gezegd 
worden als JW ergens bij komt gaat hij nooit 
meer weg en mist hij helemaal niets. Ik denk dat 
dat wel zijn sterke kracht is. Een aantal jaren ge-
leden een keertje mee gedaan bij Veteranen C en 
nooit meer weggegaan, sterker nog volgens zijn 
medespelers mist hij geen wedstrijd en training 
en is hij een vaste omzetbepaler op de woens-
dagavond na het trainen bij Café-biljart Schon-
moeder. Ook pokeren had hij tot een paar jaar 
terug nog nooit gedaan en snapte er de ballen 
niet van maar toen hij er eenmaal aan had ge-
roken heeft JW niet meer losgelaten. Resultaat: 
Pokerkampioen Braakhuizen Maart 2018!!

Normaal gesproken doe ik de totaaluitslag er 
netjes bij. Het verwerken van de toengemaakte 
notities blijkt toch wat moeilijker dan verwacht. 
Ik vermoed dat ik die avond een griepje heb op-
gelopen want er was geen touw meer aan vast 
te knopen van de plekken 8 t/m 34. Een aantal 
plekken kwamen zelfs 3x voor op mijn lijst. Echt 
last van griep gehad of wellicht een versnapering 
te veel genuttigd…

Hierbij alle overige deelnemers daarom in wille-

keurige volgorde: Djino van Zantfoort, Richard 
v.d. Rijt, Peter Beverdijk, Tolga, Pascalle Her-
meling, Sandra de Vries, Paul Jansen, Tikwan 
Ngoh Pow, Roy Sweegers, Tamara Haazen, 
Walter Frijters, Ferry Jacobs, Bas de Bruijn, Jan 
v.d. Meerendonk, Maick Lucassen, Jeffry Wij-
tenburg, Frank van de Wijngaard, Rob en Ben 
van Campfort, Joost Schenkelaars, Sjors Ver-
stappen, Akin Sanatsi, Rene Vermeltfoort, Paul 
van Gerwen, Ronnie van Gerwen, Rudy Lijten 
en Twan Moors.

Wederom een super gezellige ouderwetse 
Braakhuizen 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 vanaf het begin onze sponsor met 3 bierkaar-
ten voor de nummers 1, 2 en 3. Kees bedankt!!

Tot de volgende keer, eens kijken of Jan Willem 
zijn titel kan prolongeren. 
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Deze keer in het zonnetje: Hans en Jannie Albers

Hans is in het seizoen 1970  bij Braga 
komen voetballen omdat er bij Geldrop 
de jeugd geen kans kreeg. Hans is er 
even tussenuit geweest in het seizoen 
72/73 en 73/74 is hij weer bij Geldrop 
(foutje van hem)  gaan voetballen en is 
daarna weer bij Braga gaan voetballen 
onder trainer Huub van Gullik omdat hij 
de sergeant was van Hans in militaire 
dienst.

Jannie is bij Braga gekomen via Hans en 
omdat ze hun bruiloft gevierd hebben 
bij Braga (dat kon toen nog). Hans 
heeft 16 maanden in het militair elftal 
gevoetbald en heeft een decenium 
gevoetbald bij ons 1E, hij heeft maar 
een keer gescoord in die tien jaar dat 
was de winnende tegen Oers  (RKVVO) 
met een afstandschot in de kruising (ge 
kan het geloven of nie). Hans heeft ook 
nog jaren in het 2e en de veteranen 
gevoetbald en heeft onze jeugd getraind 
van de E pupillen tot de A. Hij heeft ook 
een jaar of tien in het jeugdbestuur 
gezeten als activiteiten coördinator.

Jannie heeft in 1980 al zo’n 5 tot 6 jaar 
achter de bar gewerkt en is nu alweer 
dik 3 jaar vaste kracht achter de bar.
Hans heeft ook nog bij de dames 
1 gevlagd, en sinds zijn pensioen 
is hij een volleerd lid van de 
maandagmorgenploeg waar hij altijd 
met plezier heen gaat. Hans vroeg aan 
deze razende reporter of hij mocht 
vertellen wie de mooiste goal heeft 
gemaakt bij braakhuizen allertijden.
Dat was volgens hem Charel van 

Mechelen met een omhaal in de laatste 
minuut tegen Dijkse Boys.

Hans en Jannie zijn ook jaren vaste 
supporter van het 1e zijn bij elke thuis 
en uitwedstrijd te vinden op de tribune 
(als die er is). Door de jaren heen zijn 
hun echte Braga mensen daarom wil ik 
hun bedanken voor al wat ze gedaan 
hebben voor ons clubke braakhuizen.

Hans en Jannie bedankt en hopelijk 
kunnen we nog jaren op jullie 
vertrouwen.

Bedankt .

Vakantie 
Doel:  H+J – wandelen - veul drinken - 
bezichtigingen 

Bestemming: - 

Land: H+J - Griekenland

Culinair
Restaurant: H+J - geen

Drank: H -  Bier  (Jupiler )      J – Contiki /
spa rood

Favo gerecht:  H- Zeebaars   J - Ossehaas

Altijd in de koelkast:  Bier en Kaas

De zonde waard:  Geen antwoord

Niet te pruimen:  H – Havermoutpap en 

chagrijnige mensen   J – Spruiten  

Do & don’ts
Carnaval of skiën :  H+J  -   Carnaval 

Boek of tijdschrift:  H –boek biografie 
van sporters   J – Thrillers Karin 
Slaughter 

Theater of concert:   H+J  - geen van 
beide

Hotel of camping:  H+J  -  Camping

Fitniss of spinning:  H  -  Fitniss   J – geen 
van beide

Disco of bruin cafe:   H+J  -  Bruin cafe

Bier of spatje:  H -  Bier   J - spatje

Naam: Hans en Jannie Albers

Leeftijd: Hans 67, Jannie 60

Status: Getrouwd 2 kinderen Sandra en Janine plus 2 kleinkinderen

Levensspreuk: Leef en geniet en vergeet de dag van morgen niet

Hobby’s: Hans voetbal vissen knutselen, Jannie kienen bar Braga

Woonachtig: Geldrop 
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Dit interview is doorgegeven door: 
Willie Brok

Naam:
Angelique Sprenkels en Joyce van Diepen

Woonplaats:
Beide Geldrop

Geboren:
Beide Geldrop

Lid van Braakhuizen:
Beide vanaf 2014

Functie:
Beide activiteiten commissie (zorgen dat er b.v. 
met Pasen en Halloween en Sinterklaas etc. etc. 
iets voor onze jeugdige spelers geregeld is)   

Zelf voetballen:
Beide niet

Beroep:
Beide huisvrouw

Status:
Angelique: Getrouwd 2 kinderen   
Joyce: Getrouwd 3 kinderen

Club Nederland:
Beide PSV (Eindhoven)

Speler Nederland:
Angelique: Peirrero (PSV)
Joyce: Lozano (PSV)

Club buitenland:
Angelique: Barcelona (Spanje)  
Joyce: Paris Saint Germain (Frankrijk)

Speler buitenland:
Angelique: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)  
Joyce: Lionel Messi (Barcelona)

Beste coach:
‘‘Dat zijn natuurlijk wijzelf’’

Mooiste voetbalwedstrijd:
‘‘Braakhuizen tegen Geldrop dat zijn altijd 
de mooiste.’’

Mooiste doelpunt:
‘‘Als je eigen kind scoort!’’

interview met
ANGELIQUE SPRENKELS EN JOYCE VAN DIEPEN

Verwachting seizoen 2018/2019:
‘‘dat we weer veel leuke activiteiten hebben en kunnen 
doen’’

Jeugdidool:
Beide Madonna (van o.a. Like a virgin)

Je kan me ‘s nachts wakker maken voor:
Angelique: Chocolade  
Joyce: niets mij lekker laten slapen

De club Braakhuizen:
Een gezellige vereniging waar veel mogelijkheden zijn om iets te 
organiseren.

Mooiste herinnering Braakhuizen:
De verenigingsdagen vooral de voor pret.

Verwachting van het 1e dit seizoen:
‘‘We hebben alle vertrouwen in het 1e voor het 
komend seizoen.’’

Ambitie bij de club:
Angelique: Doorgaan waar we mee bezig zijn.
Joyce: Als ik geen kinderen had dan lijkt het mij leuk om achter 
de bar of keuken te werken onder de mensen zijn.

Waar denk je aan bij de 3e helft:
Angelique: broodje goulashkroket  
Joyce: broodje frikandel en wachten op de was

Wat ik nog kwijt wil:
‘‘Dat wij zeer blij zijn met de mensen die ons helpen als wij 
een activiteit organiseren, maar dat er meer mensen zich aan 
mogen melden zodat de activiteiten door kunnen gaan.’’

Aan wie geef je dit interview door:
Albert van Uden.

Bedankt Angelique & Joyce voor deze kennismaking.
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Nadat de jongens vertrokken bij Braakhuizen kwamen ze aan bij de groepsaccommodatie 
Weetjewel in Eersel omstreeks 19.30 uur.

Nadat de ouders een heerlijk bakje bruin genuttigd hadden en daarna afscheid van de 
kinderen hadden genomen kon het feest beginnen.

Na een waterspel kregen ze een voettocht van plusminus een twintig km voor de kiezen 
uit gezet door onze drill sergeant Rudi, voor sommige was het wel heel erg lang.

Maar voor de jeugd was het niet verkeerd want de ( meeste ) sliepen vrij vlug.
Na een goede evaluatie van de leiders en kampstaf konden ze s ’morgens vroeg weer aan 
de bak.

Na een stevig ontbijtje werd het programma voort gezet met rugby (D) en de E en F een 
zeskamp met voetbalspellen (o.a. bal hoog houden, latje trappen enz.).

Omstreeks 10.00 uur kwamen er 14 mini’s erbij om te proeven van de sfeer op een kamp 
nou ik kan u beloven dat er veel mee gaan op het volgend kamp want ik heb bij die klein 
mannen alleen maar glimlachen op de mond zien staan.

Na de morgen komt de middag daar het zo’n geweldig mooi weer was, was het te warm 
voor spellen en is deze middag uit gelopen op een waar waterballet.

Menig leider was de pineut omdat de kinderen hen helemaal nat gooide en de kinderen 
genoten ervan (en ik denk de leiders zelf ook wel).

Omstreeks 17.00 uur kwam de frietwagen van Rene van de Burght genaamd All in friet.
nl uit Geldrop om ons te voorzien van heerlijke friet en snacks, in 45 min. had hij ieders 
buikje gevuld.

Daarna zij er nog wat spellen gespeeld en hebben de kids de champions league finale tus-
sen Real Madrid en Liverpool gekeken zo goed en kwaad als het kon.

Op de zondagmorgen werden er nog wat spellen gespeeld en terug bij Braakhuizen  was 
er de prijsuitreiking, de kids kregen wat versnaperingen en een leuke prijs.

Nou wou ik nog een ding kwijt Bert van de Eijnden, Jan Wolters sr, en Paul van Gerwen 
die stoppen ermee na jaren het kamp georganiseerd en mee geweest te zijn, heren be-
dankt voor jullie jaren langen inzet.       

HEREN BEDANKT.

Maar niet getreurd ze hebben voor goede opvolging gezorgd en die jongens doen het 
harstikke goed dat hebben ze al laten zien dit kamp.

Ik hoop dat de kinderen genoten hebben en er het volgend kamp er weer bijzijn dat over 
2 jaar weer voorbij komt, deze reporter vond het weer een geslaagd kamp.

Het jeugdkamp
VAN BRAAKHUIZEN
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KAMP
2018
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• De kosten bedragen slechts € 20
• Uw privé/bedrijfsnaam staat 1 jaar lang vermeld  
 op het Braakhuizenschild in onze kantine
• U ontvangt (wederom) 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 opgeven aan de bar;  
 staat u reeds vermeldt, dan wordt u te zijnertijd  
 gevraagd i.v.m. eventuele verlenging.

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

Alvast bedankt.

De Sponsorcommissie

club van 20
* Wordt nu ook lid van onze 
fonkelnieuwe club van 20 *
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Yigit, Daan van Dijk gaf het Bra-
gapraatje aan jou door. Waarom 
denk je? 
Daan is mijn voetbaltrainer ge-
weest en hij is de broer van mijn 
broers vriend.

Zijn jullie bekend met het Braak-
huizen Magazine? 
Voorheen kregen we het nooit. 
Toen kregen we te horen dat Daan 
het praatje had doorgegeven aan 
Yigit. We hadden dat nagevraagd 
en nu krijgen we het wel in de 
bus. 

Daan had de volgende vraag 
voor Yigit; “Waarom ben je gaan 
voetballen “?
Ik vind het een leuke sport, en 
toen ik het geprobeerd had wilde 
ik er bij. Ik voetbal nu al drie of 
vier jaar. 

Als je niet voor voetbal gekozen 
had, welke sport dan? 
Basketbal. Ik probeer altijd van ver 
in de basket te gooien.

Hoe is jullie gezin samengesteld?
Mijn broertje Taylan, zusje Dila, 

dan ikzelf, broer Ubeyt, moeder 
Zeynep en vader Olgun.

Huisdieren?
We hebben een poes gehad maar 
die hebben we weggedaan toen 
Mama zwanger werd.

Op welke plek in het veld speel je 
het liefst?
Ik keep soms wel eens een helft 
maar ik sta het liefst in de spits. “ 
Het maakt niet uit waar Yigit in het 
veld staat, hij kan overal spelen“ 
vult vader Olgun aan. 

Welke speler valt wel eens op in 
jouw team? 
Kadir, die maakt soms grapjes en ik 
ken hem ook goed.

Haal je zelf wel eens leuke dingen 
uit?
 Als we staan te wachten doen 
we samen ‘de Switch‘ uit het spel 
Fortnite. 

Waar is je vader goed in?  
Ook in voetbal. Hij doet soms mee 
aan wedstrijden.

Waar is je moeder goed in? 
Ze zegt zelf in koken. Vooral Sarma 
en Turkse pizza.

Je mooiste actie in een voetbal-
wedstrijd?
Toen ik de eerste keer vanaf de 
aftrap de bal in de goal schoot. 
Daarna heb ik dat nog een paar 
keer gedaan.

Wat vindt je de leukste dag(en)
van het jaar?
Als we op kamp gaan. Met het 
voetbal en over een paar jaar in 
groep acht. Ik zit nu in groep zes.

Het leukste op school?
Rekenen. Met een rekenboek.

Waar zou je graag beter in willen 
worden? 
Ik zou nog meer trucjes willen 
leren. Ik zie ze van iemand en dan 
ga ik ze nadoen. 
Oefenen doe ik vaak op het Cruijff 
veldje. 

De lekkerste snoep?
Best veel maar vooral een pop-lol-
lie. Een lollie waar een kauwgom 
in zit. 

Help je thuis wel eens met klusjes?
Ik breng de prullenbak wel eens 
naar de achtertuin.

Hoe gaat het tussen jou en jouw 
broer(tje) en zusje?
Met Ubeyt heb ik vaak ruzie om 
de Playstation. We spelen allebei 
Fifa 18. Met Dila deel ik samen 
een slaapkamer en spelen we wel 
eens spelletje ‘mens erger je niet 
‘op de telefoon. Ik leg mijn kleren 
netjes maar zij niet zo. 

Vraag aan vader Olgun; om-
schrijf Yigit in het kort. 
Yigit is heel makkelijk, heeft een 
goed karakter, netjes, ik kan niks 
slechts over hem zeggen. Op 
school gaat het goed, de leraren 
zijn er blij mee.

Het laatste nieuwe voorwerp 
wat je gekregen hebt? 
Een fiets. Mijn andere was gesto-
len bij het zwembad. 

Je favoriete voetbalclub in het 
buitenland en spelers? 
Galatasaray, ze kunnen vanavond 
kampioen worden. Favoriete spe-
lers zijn Bafétimbi Gomis en Sofi-
ane Feghouli. Iedereen staat voor 
Galatasaray bij ons. (Daar heeft 
Papa voor gezorgd, bekent ie).

Ik spreek Yigit in het gezel-
schap van zijn vader na de 
wedstrijd tegen Waalre JO 
10-2. Yigit scoorde hierin 
maar liefst drie keer waar-
onder een mooie kopbal.

HET BRAGAPRAATJE
MET YIGIT BILICI VAN JO10-1
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Aan wie wil je het Bragapraatje 
doorgeven en wat wil je aan die-
gene vragen? 
Sjors Pieters van JO15-2. Vraag 
waarom hij voor voetbal heeft 
gekozen en niet voor een andere 
sport.

Yigit en Olgun, 
bedankt voor 
het Bragapraatje!

Had je vroeger een favoriete 
knuffel? 
Dat weet ik al niet meer. Papa ver-
teld dat ie wel wat beertjes gehad 
heeft toen ie heel klein was, maar 
al heel snel met een bal begon. 
Alles met een bal vind ie leuk.

Als je een dier zou zijn, welk dier 
zou je dan willen zijn?
Een paard, die zijn snel.

En als je een leraar zou zijn? 
Iets met sport of rekenen (wiskun-
de).

Wat waren de eerste woordjes 
van Yigit?
Olgun; dat weet ik niet meer zeker 
maar dat zal ‘Anne’ geweest zijn ( 
= Mama ) Ons kleintje zegt het nu 
ook.

Welk woordje gebruik je vaak? 
Als ik ruzie heb met mijn zusje ‘ 
huilen huilen huilen ‘ en dan gaat 
ze huilen. 

Vraag aan Papa; welk verhaal 
wordt er op feestjes en dergelij-
ke verteld over Yigit?
Ik weet niet. Als we ergens komen 
is het meteen “ Yigit Yigit kom 
eens “. Iedereen praat wel eens 
over hem dat ie zo gezellig is en 
altijd meedoet. 



20

Een elftal vragen

Team:
JO19-4 

Op de foto staand van links naar rechts;
Jasper van Opstal, Menno den Ouden, Tom 
Vermeulen, Jochem van Asten, Max van 
der Wielen, Damian Arts, Boyen Pronk, Bert 
Verhoeff, Johan Franssen(leider)

Zittend van links naar rechts; 
Thijs Pardoel, Niels Franssen, Daan Moonen, 
Ruud Vermeulen.

Op de foto ontbreken Glen Toonders, 
Lukas Pijpers, Valentijn Couzy, Bor 
Braken, Menno den Ouden, Frans van 
de Kemenade(Trainer), Sebastian Rasch 
(Scheidsrechter), Bert Verhoeff Sr.(Assistent 
Scheidsrechter),

Vraag 1 :  Zijn jullie bekend met 
Braakhuizen Magazine ?  

Niet iedereen is er al bekend mee. Een groot 
deel van de spelers voetbalt nog niet zo 
lang bij Braakhuizen. Diegene die het wel 
kennen vinden vooral de kleurplaten (!) , de 
spelletjes en de ‘wist u datjes‘ leuk.

Vraag 2 :  Hoe is jullie team ontstaan ?

Op school ontstond het idee om een 
vriendenteam te gaan beginnen. Bert is 
er mee aan de gang gegaan. Via vrienden 
van vrienden, wat broers, en een team van 
Johan Franssen wat nog niet compleet was 
is JO19-4 ontstaan.

Vraag 3 : Jullie ‘carriere‘ in het kort? 

Bert voetbalde al een aantal jaren bij 
Geldrop en Braakhuizen. Na een stop van 
een jaartje is die nu weer begonnen. 

Tom voetbalt zijn eerste seizoen, voorheen 
heeft ie gekorfbald.

Menno komt uit de tenniswereld en ook 
voor hem is dit zijn eerste voetbaljaar.

Boyen hockeyde voordat ie zich aansloot bij 
de JO19-4. 

Thijs is speciaal voor het vriendenteam naar 
Braakhuizen gekomen, hij speelde in Mierlo 
bij Mifano.

Daan voetbalde in zijn jeugd al bij Mifano en 
in Singapore, heeft getennist.

Ruud had nog nooit een voetbal van 
binnen gezien, wel deed ie aan korfbal en 
mountainbiken. 

Max maakte de overstap van v.v. Geldrop 
(waar ie al zijn hele leven voetbalde) naar 
Braakhuizen vanwege het op te richten 
vriendenteam.

Niels is al vanaf de mini’s lid (en lijkt nooit 
meer te stoppen) 

Damien voetbalt “al best lang “ bij 
Braakhuizen.

Jochem was vanaf ongeveer zijn zesde jaar 
aan het voetballen bij Heeze en maakte 
afgelopen zomer de transfer naar JO19-4.
Johan is al vanaf de tijd dat zoon Niels 
voetbalt leider.

Vraag 4 : Het seizoen tot nu toe? 

We zijn goed begonnen met drie 
overwinningen op rij. Daarna van een 5-1 
achterstand terug weten te komen naar een 
5-5. Helaas gingen de wedstrijden tegen de 
concurrenten verloren en zijn de titelkansen 
verkeken . Een derde plaats moet haalbaar 
zijn. 
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Een elftal vragen
Vraag 5 : Hoe bereiden jullie je voor op 
een wedstrijd?

We komen een uurtje van tevoren samen 
en gaan dan wat inspelen op het veld, wat 
kletsen in de kleedkamer. Niels neemt een 
Aa-tje. Ook worden er banaantjes en tosti’s 
gegeten. 

Vraag 6 : Een bijzondere gebeurtenis 
dit seizoen?  

Vorige week kreeg Max een gele kaart. Toen 
Menno het veld in wilde kreeg die geel en 
daarna rood omdat de scheidsrechter dacht 
dat Max het veld inliep. (Menno en Max zijn 

tweelingbroers –redactie-)
 
Vraag 7 : Opvallende spelers in 
het team? 

Het opvallende van het team is dat 
iedereen voor elkaar wil werken, 
er is nooit gemopper, en ze staan 
altijd voor elkaar klaar. Tom is een 
hele goede laatste man ondanks 
dat ie pas voor het eerst voetbalt. 
Ruud is niet de beste voetballer 
maar is er altijd, en heeft een 
geweldig doorzettingsvermogen.

Vraag 8 : Zijn er mensen met bijnamen? 

Onze scheidsrechter ( Sebastian) noemen we ook 
wel ‘Bassie de clown‘. Glen is ‘de Tank ‘ vanwege zijn 
postuur en zijn schot als een tank. bij de heren. We 
spelen op de maandagavond en kunnen het dan niet 
te gek maken. 

Vraag 9 : Spelers of leiding met een andere 
hobby of passie?  

Niels is al jaren bij de vrijwillige Brandweer, Johan is 
nog steeds een fervent tafeltennisser. 

Vraag 10 : Na de wedstrijd?

Dan zitten we meestal een paar minuten wat rustig 
te praten maar daarna komen toch de kannen bier 
op tafel.

Vraag 11 : De wedstrijd van zometeen; wat 
is er bekend van de tegenstander en wat zijn 
jullie verwachtingen? 

“Tegen wie spelen we eigenlijk? “ Dommelen speelt 
in het blauw-wit. Ze staan 1 plek onder ons. De 
tegenstander krijgt geel, wij een strafschop, en 
we winnen met 3-2. ( het werd een 1-1 gelijkspel 
*redactie*)

Nog het vermelden waard? 

We maken het komende seizoen samen de stap 
naar de senioren, ondanks dat er nog diverse spelers 
in de JO19 mogen blijven. Ze hebben ‘beloofd’ om 
op zaterdag niet op stap te gaan zodat ze zondag fit 
zijn voor de wedstrijd.

Braakhuizen JO19-4 bedankt voor het Elftal vragen! 
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Wegens groot enthousiasme deze keer

weer in het magazine.

Wees gewaarschuwd het zou zomaar

een vaste rubriek kunnen worden

maar dat ligt geheel aan jullie.

VOETBAL

GEZICHTEN
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4) Hil vruger….de Plos op ne fiets van d’n 
Boetscorn….achtervolgd dur La Boemba 
en de Rooie Jonker achterop d’n Zün-
ndapp van d’n dreuge knalde…mi Den 
Toets belde, die um noar Jo Spleet brocht, 
schuin tegenover de Zwarte Ruiter,….
alwaar hij zag da hun schoen kapot waren: 
dus Jan d’n Tel gebeld….en op weg noar 
d’n Bibber!!....of het wor is weet ik nie mer 
de bijnamen klinken als muziek in de oren; 
skon tijden!! Woar zijn ze gebleven….oh 
ja….bij Broakeze!!

5) Toro Rosso, Lotus en Red Bull rare 
namen bedenken vur de neuzen van hun 
Formule 1 bolides….mar ik kan nog nie-
mand die da ken, zoals: de racespleet, de 
speedwrat, de tepeltoet of het anuske….
mar gelukkig was ut deze keer onzin….of 
toch niet!?

1) Als ge un endje wilt goan toeren, 
ge zummar in….Boerengat, Budberg, 
Schapenbout, Wippelgem   of Klutsdorp 
kunt belanden; mèr da ge tot in d’n 
eeuwigheid, amen rond kunt blijven rijen 
om Swaffeloo, Bokskevol, Bultenbok, of 
Voorhuidje te bezichtigen; die bestoan 
namelijk nie!!

2) De meest gespotte vogel van 2017 de 
mus was, gevolgd door de koolmees en 
de merel….en we nu ok zikker weten da 
Dokter Vogel, de vreemde vogel en de 
lokvogel helaas nie in de top 10 te vinden 
waren…very strange!...zie de elken dag 
wel un paar!!

3) De Hopmancup niks te maken heeft 
met de verkenners….of vruger de Rakkers; 
en de Crockycup nie van chips gemakt is 
mèr gewoon met voetballen te maken 
hit….in Belgium….woar anders hè!

6) Da ge tijdens het douchen voortaan 
gerust uit kunt kijken, want vur dagge 
ut wit halen ze oew toupet, cateeter of 
klompschoentjes weg….of zoals bij Charles 
Manson….zijn kunstgebit….incl. etensres-
ten!!? ge makt ut mee hor!

7) Ik wel ooit gelezen heb da un buidelrat 
un hil fles Bourbon opgekloekt had….
doodziek afgevoerd moest worren noar 
un opvangcentrum….en wir gezond en 
wel kon worden losgelaten; mèr nog nooit 
gehurt da ze Joddevet eten, sigaren roken 
en diareeremmers slikken! Gij wel!?

8) Herbergier Moppie Leutermans aan 
Hr.Flick, van de Ponderosa Ranch, had 
gevraagd of dat ie zunnen hond, called 
Rataplan, soms had zien lopen….maar 
naar later bleek hadden George en Mild-
red um reeds verkocht an de vriend van 
Lucky Luke…..Hopsing?!....of haal ik nou 
vort alles dur de war?!? gek wor dur van!!!

9) Eddie The Eagle ooit uurste is gewor-
ren met het bierpulschuiven van de 300 
meter schans in Constantinopel….vroeger 
Garmisch Partenkirchen genaamd; mar 
dat ie het nu voortaan rustig an doet….un 
bietje handboogschieten bij de Lammen 
Errem in Geldrop….vlakbij Lima!!…. ja vur 
da ge ut wit ben de verdwaalt!

10) Ik op een gegeven moment zoveul 
ouw Broakeze mensen bij elkaar zag 
stoan da ik geheid dacht da de meeste 
100-jarige van ons kikkerlandje toch echt 
in Brabant zouden wonen….mer helaas 
het bleek Zeeland te zijn….dubbel fout!!....
zikker nog stiekem vlug wa uit de klei 
getrokken!?

11) Australië ongeveer 3x zoveel kange-
roes dan inwoners telt….oftewel zo rond 
de 50 miljoen; dan lijkt het mij sterk dat 
er ginnen inne rondhuppelt met de naam 
Onkie Bonkie of Dixie Wipsie….mer da 
bleken hil ander bistjes te zijn….Tubbiete-
lers….of zoiets!?

12) In Bolivia, Zuid-Amerika, één van de 
hoogste meren ter wereld ligt….het Titi 
Cacameer….bovenop een flatgebouw….
en d’n Belgische cabaretier  Philip Geubels 
er elken dag zijn voeten goat wassen 
in het bijbehorende wrattenbadje….ja, 
zoiets was ut!!....ongeveer!!....kan moeilijk 
onthouen!

13) Keti-Koti niet de doopnamen zijn van 
één van onze lieftallige bardames, maar 
simpelweg betekend: ketenen gebro-
ken!....het te maken heeft met de 
afschaffing van de slavernij….deze 

Herkent u ze nog?

Herkent u mensen op deze foto?
Antwoorden kunnen gestuurd 

worden naar: 

redactie@Braakhuizen.eu
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ijs?! zou zu mar kennen!....no problem.

22) Er ok ooit ne keeper is gewist die an 
zijn tegenstanders broodje bockworst mi 
mosterd uit deelde…. geheel kosteloos….
alleen un bietje raar da ze de warme hap 
naar zunnen bol gesmeten kregen…. als ze 
dreigde te goan scoren!! Wanne gek he !!

23) Er vruuger hil speciale sjampo in d’n 
um loop was….speciaal voor haar en huid; 
gemaakt van unne mix van slausaus, ranja, 
yoghurt, wa gele pudding en last but not 
least un vleugje Onjeklonje!! Blijkbaar 
verrekkus goei spul….want ik zie ex-ge-
bruikers nog steeds fris en fruitig ronddar-
telen bij ons clubke!.... weinig of niks van 
geleeën!!

24) Ge dit allemol….en nog hil veul meer….
allang geweten had als ge de 18e mei j.l. 
bij de BragaXXL/18+ Pupkwizzz gewist 
waart!! Misschien iets vur de volgende 
keer….ge wit ut nie, hè!? Kan zummar wir 
goan gebeuren!? Indien gewenst!!!

25) De Kwizzz gewonnen werd door ons 
4e elftal, gevolgd door de veteranen 
C….met un miniem verschil van slechts 2 
punten….21.487,3 om 21.485,3 punten….
dus echt very kloos! Ongeloofelijk Haribo!

jaarlijks terugkerende Surinaamse 
feestdag!!....misschien ok wel in ons 

feestprogramma past….mochten we nog 
snipperdagen over hebben!!

14) De geuzennaam vur de speedo zwem-
broek niet is….ballenbakske, roelvinkske 
of b.v. hoogstemmeke; maar toch echt de 
ballenknijper….vruuger van de Tweka!!....

15) Unne goeie windhapper wel van een 
bietje luxe houd, ondanks dat ie gin vast 
loon hit, mer da wil nog nie zeggen dat 
hij zijn eigen scheten niet proeft als ie zijn 
bolleke onder de dekens stikt…..da is mi 
zwart geld nie op te lossen….mi wit, geel 
of gruun trouwens ok nie!!

16) De nieuwste rage in Groot Brit-
tannië….upskirting….offtewel stiekem 
vrouwen tussen de benen fotograferen; 
eigenlijk net zo goed look a legs, dirty 
dancing of smelfies genoemd had kunnen 
worden….het moet toch nie gekker 
worren.

17) Nun oversexte Pool….die al sprintend, 
steevast zijn boks laat zakken als hij un 
paar skon vrouwkes ziet; in het politiedos-
sier in Nederland bekend stond als….de 
rennende rukker!! raar volk die P...liesie !!

18) Ik er hillemol niks van geleuf da ge 
aambeien op verschillende manieren kunt 
bestrijden, zoals: plukken als ze rijp zijn, 
af laten stoten met een klein biljartkeutje 
bij het clubke; we hebben géén keu’s of 
met een klein stofzuigertje leegzuigen….
nee, dan doe mij mèr via de normale weg: 
via hand oplegging van Dokter Tan….
duurt wa langer, mèr dan hedde ok iets….
werrum aambeien!!

19) Broakeze toch wel un erg vrimd clubke 
is as gut allmol moet geleuven; er zelfs 
speulers zijn gewist die zunne kauwgum 
aan ne medespeuler gaven zodat ze effen 
mee nor vurren konnen…..tijdens ne wed-
strijd van het urste.

20) Er ok sommers volop geroepen werd 
vanaf de zijlijn da ge oew eigen nie onder 
moest loaten sniwwen….as ut gewoon 
28 graden was….en dus hopte de ze met 
unne sniwbol tiggen oewen tokes an gooi-
de…. maar helaas….no cooling down!

21) Er uurste speulers waren die bij elke 
thuiswedstrijd….in de rust….de bespreking 
en ut bakske thee oversloegen um zijn 
koopwaar an de man te brengen, zoals 
2e hands ondergoed, sokken, walnoten, 
krenten, toto en lottoformulieren en wit ik 
allemol wel nie….of was het toch gewoon 

26) Het team van Maarten Elsendoorn 3e 
werd met 116 punten en ouw Broakeze 
beslag legde op….de poedel(naakt)prijs! 
Gelukkig hebben ze de gewonnen prijs 
nog niet “ten uitvoer gebracht”….alhoe-
wel de meningen daarover erg verdeelt 
zijn! Ja, belooft is belooft!!

27) Ik misschien alvast un vraag heb vur 
de volgende reis; hoe noemen ze un stift-
je….punterke….en lobke ineen?? volgens 
munne keeper nun blunder!!....en ik mag 
barsten as ie gin gelijk hit!!....ach Rietho-
ven was er blij met….en we konden ut 
gelukkig leien!! (Koi smoesje, dokus!!)

28) De veteranen mosselavond vur 
herhaling vatbaar is mede dankzij o.a. de 
visboer van den Berg en het huisorkest ok 
moi o.l.v. leadzanger Jan Wolters senior…..
alleen kwam ik, en ik dacht Smidke tot 
dezelfde eindconclusie nl. van Leffe Blond, 
valde vruug of laat….geheid achterover op 
oew kont!! Ok lekker samen!! 

Oplossing van de foto herkent U ze nog van het 
Braakhuizen magazine november 2017.

Het betreft hier een foto uit het seizoen 1979-1980  selectie 2e elftal hoofdtrainer Huub 
van Gulik / Spelers achterste rij v.r.n.l. P.Albers, R.Aziz, P.Prins, K.v.Heijst, G.de.Ruyter, 
P.Peeters, R.Kluytmans, A.Stoef, M.v.d.Voort (leider). 
Zittend v.r.n.l. Fr.v.Vijfeijken (grensrechter ) P.v.Gerwen, R.Pielage, W.v.Vijfeijken, M.Bax, 
Fr Rommers, E.Pielage, Ch.v.Mechelen

Oplossing ingestuurd door, jawel onze allesweter van vroeger (en nu):
Adrie de Beus. Top. 

Wederom bedankt.
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Eric Sanders is teammana-
ger en assistent scheids-
rechter van het eerste 
elftal en Jeroen van der 
Schoot is hoofdtrainer en 
technisch coördinator. 
Hieronder een interview 
met beide “echte Braak-
huizenliefhebbers”.

Stel je ff voor:
Eric: ik ben ongehuwd, heb 
3 kids: Rick, Tommy en Ro-
mie. Ben 53 jaar en heb met 
SandersHout een eigen be-
drijf. Mijn hobbies zijn: bil-
jarten en voetbal en dan in 
het bijzonder Braakhuizen, 
dat is al nagenoeg mijn hele 
leven mijn club.

Jeroen: ik ben gehuwd met 
Karin, ben 55 jaar en heb 2 
dochters: Michelle en Jessie. 
Mijn hobbies zijn voetbal en 
voetbal... en daarnaast ook 
nog biljarten, een biertje 
drinken met vrienden en de 
vakanties naar Mallorca zijn 
al jaren een hoogtepunt in 
ons leven.

Wat spreekt je het aan bij 
deze club en wat juist niet:
Eric: ik ben al ruim 48 jaar 
lid van Braakhuizen en altijd 
bij de club blijven hangen. 
Ik waardeer de gezelligheid 
en bij gezelligheid is de kan-
tine natuurlijk belangrijk 
en dan wil ik met name de 
dames achter de bar com-
plimenteren. Zij dragen 
voor een groot deel bij aan 
waar Braakhuizen bekend 
voor is: de sfeer!! Verder 
ligt mijn hart ligt ook zeker 
bij de jeugd van Braakhui-
zen, waarbij ik hoop dat de 
jeugd langzaam maar zeker 
op een wat hoger niveau 
gaat voetballen. Dat is ook 
goed voor de aantrekkings-

profiel van
ERIC SANDERS EN JEROEN VAN DER SCHOOT

kracht en de (eigen) doorstro-
ming naar de selectie.
Jeroen: de sfeer, gecombi-
neerd met de sportieve am-
bities die we als vereniging 
hebben en die ook tot ui-
ting komen in het technisch 
(jeugd) plan. Er komt lang-
zaam maar zeker wat meer 
eigen jeugd in de selectie en 
daar zijn we blij mee. Wat ik 
wel wat jammer vindt, is dat 
het nog steeds héél moeilijk is 
om aan trainers/leiders bij de 
jeugd te komen. 

Zijn jullie verwachtingen 
omtrent de prestaties van 
het eerste en het tweede 
uitgekomen?
Eric: zeker, het eerste gaat 
nacompetitie spelen en dat 
met bij vlagen goed voetbal. 
Mochten we promoveren 
naar de 2e klasse dan moeten 
we die uitdaging altijd aan-
gaan. Je moet altijd sportieve 
ambities hebben en uitstra-
len. Het tweede doet het bo-
ven verwachting en heeft ook 
nog kans op nacompetitie. 
Het is een echt team gewor-
den!

Jeroen: het streven met het 
eerste was bij de eerste 5 ein-
digen en meedoen om een 
periodetitel (nacompetitie). 
Nou, daar zijn we ruimschoots 
in geslaagd. We hadden een 
dipje vóór de winterstop, 
maar we hebben ook relatief 
veel wedstrijden met grote cij-
fers gewonnen, waarbij we de 
tegenstander overklasten en 
dat met mooi en goed voet-
bal. Het lijkt erop dat de accu 
nog vol is gezien onze presta-
ties de laatste wedstrijden in 
de derde periode. De sfeer bij 
het eerste elftal is hartstikke 
goed en dat is die bij het twee-
de overigens ook. Het tweede 
zou gaan voor handhaving, 

maar doet nog mee om de 
prijzen. Met dank ook aan 
Mike en Peter de Louw die 
het geweldig doen en we 
zijn blij dat zij ook volgend 
seizoen dit team trainen en 
begeleiden.

Wie is volgens jullie de 
beste speler aller tijden bij 
Braakhuizen?
Eric en Jeroen: Nicky 
Kuylaars en Eddy Pielage. 
Beide super gevaarlijke bui-
tenspelers.

Wat zijn de grootste er-
gernissen binnen het ama-
teurvoetbal?
Eric: verenigingen die spe-
lers betalen. Dit zorgt voor 
oneerlijke concurrentie. Uit-
eindelijk loopt het meestal 
slecht af met die clubs. Ver-
der kan het niveau van de 
arbitrage wel wat hoger.

Jeroen: scheidsrechters die 
niet mee kunnen met ons 
niveau. Dat frustreert, hoe-
wel het dit seizoen meevalt. 
het ergste zijn die scheids-
rechters die autoritair ge-
drag vertonen en hun eigen 
ego voorop stellen.

We willen de jeugd naar 
een hoger niveau tillen. 
Vandaar de start van de 
BragAcademy. Hoe bevalt 
de start?
Eric: we geven de jeugd 
van Braakhuizen hiermee 
belangrijke handvatten. Ze 
hebben er plezier in en het 
niveau gaat er zeker mee 
omhoog. En spelertjes die 
nu in de E en F spelen, ko-
men over een aantal jaren 
vanzelf naar de selectie al-
thans de besten en dan met 
veel meer technische baga-
ge.
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Jeroen: de opkomst is geweldig. Zelfs 
in de vakantieperiode komen er nog 
steeds 25 spelertjes. Het maximum 
was 35: een groot succes. Onze spe-
lertjes krijgen zo gratis een extra tech-
niektraining. Alleen om deze trainingen 
ook volgend seizoen te kunnen blijven 
geven zoeken we echt nog meer tech-
niektrainers!

Vertel iets over je eigen spelers- en 
trainersachtergrond:
Eric: vanaf mijn vijfde voetbal ik bij 
Braakhuizen. We hadden toen geen 
kantine en vertrokken in die tijd van-
uit ons café (zaal Sanders). Ik heb de 
hele jeugd doorlopen, ook in de hogere 
jeugdteams. Halverwege mijn ruim 48 
jaar bij Braakhuizen ben ik een jaar of 
drie/vier gestopt vanwege een ruzietje. 
Na de jeugd heb ik o.a. in het derde ge-
speeld. Vijf jaar geleden ben ik door de 
toenmalige voorzitter, Toon van Dijk, 
benaderd voor de functie die ik nu be-
kleedt: teammanager, een schakel tus-
sen het bestuur/TC en het eerste en 
heb ik een hechte samenwerking met 
Jeroen.

Jeroen: tot mijn 18e heb ik bij Geldrop 
gespeeld daarna in het tweede bij Hel-
mond Sport, daarna bij Hapert, Una en 
Braakhuizen in het eerste. Op mijn 35 
e werd ik trainer. Bij mijn eerste club 
Mariahout was ik trainer/speler, daar-
na 6 jaar Helmondia, Woenselse Boys 
(1 jaar), daarna 6 jaar HVV Helmond, 1 
jaar Maarheeze en volgend seizoen ga 
ik alweer mijn 5e jaar in als trainer van 
Braakhuizen.

Wat is jullie favoriete profvoetbalclub 
en welke speler/trainer is jullie favoriet?
Eric: Ajax, Louis van Gaal en als speler Jari 
Litmanen

Jeroen: Ajax, Peter Bosz en Johan Cruijff

Wie is de meest markante supporter 
langs de lijn bij het eerste?
Eric: Hans Albers, Janny en Ad en Corrie. 
Zij zijn er altijd. Zij horen tot de trouwste 
supporters!!!

Jeroen: Braakhuizen heeft een goede 
supportersschare! ik wil in het bijzonder 
de ouders van Ralf van Beek en Mike de 
Mey noemen. Ook zij zijn er altijd en heb-
ben werkelijk alles voor hun voetballende 
zoon over. Prachtig om te zien. 

Wat kan er nog verbeterd worden bij 
Braakhuizen?
Eric en Jeroen beiden eensgezind: het ni-
veau waarop de jeugd voetbalt. Voor de 
doorstroming naar de selectie is dat super 
belangrijk. We hebben nu op alle jeugd-
teams trainers staan en hebben ze een 
interne trainersopleiding aangeboden. 
Heel ambitieuze trainers kunnen zelfs een 
KNVB-opleiding volgen. Verder hebben 
we dit seizoen de BragAcademy gestart. 
Kortom, we zijn er volop mee bezig, maar 
zoiets kost tijd. E n let wel: zodra de jeugd-
opleiding goed is, trekt dit ook spelers en 
trainers van buitenaf aan, waardoor lang-
zaam maar zeker het niveau omhoog gaat.
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Van de voorzitter
Beste leden van SV Braakhuizen en Braakhuizen 
Magazinelezers, het nieuwe seizoen loopt op het 
moment dat ik dit schrijf al weer teneinde. Hier-
bij een toelichting op een aantal voor de club be-
langrijke zaken, te weten:
1. De kunstgrasperikelen
2. De tweede editie van de nieuwe Geldrop-
Mierlo bokaal 
3. Stand van zaken rondom het technisch beleid 
4. Organisatie en bestuur: stand van zaken
5. Functionaris van de maand
6. Privacy-Statement
7. Volop activiteiten 

De kunstgrasperikelen
De Gemeente heeft inmiddels toegezegd dat zij 
deze zomer (vanaf 28 juni) het eerste kunstgras-
veld, zijnde het bijveld van SV Braakhuizen, gaat 
vervangen. Volgend jaar volgt dan de vervanging 
van het hoofdveld. Ondanks het feit dat diver-
se onderzoeken hebben uitgewezen dat er géén 
noemenswaardige gezondheidsrisico’s zijn, wor-
den fasegewijs onze twee kunstgrasvelden tóch 
vervangen. Men wil gewoon nul risico (er komt 
ook nog een bodemonderzoek). En dat valt al-
leen maar te loven! Een compliment voor de Ge-
meente Geldrop-Mierlo!

De tweede editie van de nieuwe Geldrop-Mierlo 
Bokaal
Op zaterdagmiddag 25 augustus vindt de tweede 
editie van de Geldrop-Mierlo Cup plaats. Gastge-
ver is dan VV Geldrop. De start is om 16.00 uur 
en deelnemers zijn net als vorig jaar de A 1 teams 
en eerste elftallen van de drie voetbalverenigin-
gen die Geldrop-Mierlo rijk is: SV Braakhuizen, 
VV Geldrop en Mifano. De eerste editie vond zo-
als bekend bij ons plaats en was een groot suc-
ces. De sfeer was gemoedelijk en het afsluitende 
feest was meer dan leuk. Sportief gezien eindig-
de zowel onze A 1 als het eerste van Braakhuizen 
op de derde plaats. We zullen zien of dat de ko-
mende editie verbeterd wordt. 

Technisch beleid
Dit seizoen heeft iedere team een trainer en lei-
der. Dat was vorig seizoen wel anders. Én hebben 
we dit seizoen álle trainers, dus zowel de selectie-
trainers als de recreatieve trainers, de mogelijk-
heid gegeven om een interne trainersopleiding te 
volgen. Dit via de ervaren ex knvb-opleider Sjef 
Bongers. Zo werden bij de kleintjes op techniek 
gebaseerde circuittrainingen ingevoerd, waar co-
ordinator Frank Smolders samen met de betrok-
ken trainers op voort borduurden. Ook hebben 
de twee B-1 trainers, Akin en Durgun Sanitci met 

van de voorzitter 
VAN SV BRAAKHUIZEN

succes dit seizoen een knvb-diploma behaald: 
proficiat heren!

Prestaties eerste en tweede elftal
Ons eerste heeft een hartstikke mooi seizoen 
gedraaid. Op het moment dat ik dit schrijf, 
heeft het zich zeer overtuigend geplaatst voor 
de play-offs en zou het elftal van Jeroen, Eric 
en Ron het moeten opnemen tegen tweede 
klasser Avanti. De sfeer in het eerste is pri-
ma en op een dipje vóór de winterstop na, 
werden er relatief veel wedstrijden met grote 
cijfers gewonnen, met vaak fraai voetbal. De 
groep blijft voor volgend seizoen grotendeels 
bij elkaar, waardoor ook voor volgend seizoen 
de verwachtingen hoog zijn. 

Ook het tweede elftal heeft onder leiding van 
Mike en Peter de Louw een prima seizoen ge-
draaid. De bedoeling was handhaving, maar 
Mike en Peter hebben er een echt team van 
gemaakt, een team dat -op het moment dat ik 
dit tik - kans maakt op een nacompetitieplek. 
De welgemeende complimenten daarvoor! 

BragAcademy
De BragAcademie is flitsend van start gegaan!

De afgelopen maanden hebben zo tussen de 
25 en 35 spelers uit de D, E en F op de vrijdag-
avonden genoten van de techniektrainingen. 
De opkomst was groot, het weer zat iedere 
keer volop mee en de vele ouders zagen dat 
hun spruiten met veel plezier en enthousias-
me deelnamen de door hoofdtrainer Jeroen 
van der Schoot samengestelde technische 
circuittrainingen. Jeroen wordt bijgestaan 
door selectiespelers en A1 spelers, die allen 
voorzien waren van een aan BragAcademie 
trainingspak. Mensen, dank voor jullie steun: 
die wordt zeer gewaardeerd, fijn dat jullie een 
echt clubhart hebben!!

Jeroen en zijn assistenten delen de spelertjes 
iedere keer in in groepen die elk een techni-
sche circuitvorm doen. 
SV Braakhuizen zet met de BragAcademie  een 
flinke stap zet om de jongste jeugd nog meer 
aan zich te binden en ze zo langzaam maar 
zeker spelenderwijs naar een hoger voetbal-
niveau te brengen.  

Uitgenodigd voor deze kosteloze techniektrai-
ningen waren de D1, D2, E 1, E 2, F 1 en JO8-
1. We gaan kijken of we voor volgend seizoen 
nog meer teams kunnen uitnodigen voor deze 
fantastische trainingen. Want dat er nog méér 
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teams de gelegenheid moeten hebben om deel 
te nemen is wel duidelijk. Maar dan moeten er 
eerst wél meer techniektrainers komen. Dus trai-
ners die zich geroepen voelen, meld je aan!

Doorstroming van de jeugd naar de selectie
Zoals bekend, is het technisch beleid erop ge-
stoeld om meer eigen kweek in de selectie te 
krijgen. Inmiddels hebben al diverse A1 spelers 
en zelfs een B 1 speler met de selectie meege-
voetbald en dat zeker met succes en daar zijn we 
blij mee.

Meidenvoetbal
Ons meidenteam is helaas afgehaakt. Het was ie-
dere keer te moeilijk om de benodigde speelsters 
bij elkaar te krijgen. Inmiddels zijn we samen met 
buurman Geldrop bezig om te bezien of een sa-
menwerking op het gebied van meidenvoetbal 
mogelijk is. Er zijn inmiddels met ondersteuning 
van de KNVB meerdere gesprekken geweest om 
die samenwerking van de grond te krijgen. Beide 
clubs streven ernaar om via een gezamenlijk plat-
form een of meer meidenteams van de grond te 
krijgen. We zullen zien of dit gaat lukken.

Ons G-team 
Ons huidige G-team heeft de stijgende lijn ge-
lukkig weer te pakken en ook het aantal leden 
neemt weer toe. Men voetbalt onder leiding van 
de nieuwe trainer Mike van der Eijnde heel fana-
tiek en de wil om te winnen is groot en dat is ook 
regelmatig gebeurd. Jammer is wel dat de com-
petitie beperkt is qua aantallen teams: te weinig 
wedstrijden dus.  Heel voorzichtig wordt er al-
weer aan een tweede G-team gedacht. 

Een nieuw G-Jeugdteam?
Wat we missen is een jeugd G-team om zo ook 
doorstroming naar de senioren G mogelijk te ma-
ken. Mariët Lucassen (coördinator van de G) is 
samen met het bestuur aan het bezien of we een 
G-Jeugdteam in het leven kunnen roepen dat 7-7 
speelt. Binnenkort gaan we werven, eerst gaan 
we kijken binnen onze eigen jeugd, daarna ook 
daarbuiten. En dan zoeken we natuurlijk ook nog 
capabele begeleiding voor dit mogelijk nieuwe 
team. Geïnteresseerden als begeleider of als 
speler kunnen zich melden bij Mariët Lucassen, 
Joke Brandenburg, of Leon Rooijmans.

Veteranen en Walking Football
Braakhuizen heeft als een van de weinige vereni-
gingen drie veteranenteams. Wel is het steeds 
moeilijker om deze 3 teams iedere zaterdag van 
voldoende spelers te voorzien. Voor volgend sei-
zoen blijven er 3 teams, maar worden er maar 
twee ingeschreven in de competitie, zodat het 
makkelijker is om voldoende spelers te vergaren. 
Tevens is men bezig om een soort tussenvorm 
naast het veteranenvoetbal en het Walking Foot-
ball te creëren: 7-7 voor 50 plussers. Geïnteres-
seerden kunnen zich melden bij veteranenvoor-
zitter Peter Hanssen.

Walking Football leeft als nooit tevoren. Op 
zaterdag 26 mei heeft ons Walking Football- 
team aan circa 7 teams een demo gegeven. Ik 
heb begrepen dat het een groots opgezette 
aangelegenheid, met zelfs de aanwezigheid 
van de burgemeester! Ook hier werd Braak-
huizen weer goed op de kaart gezet!

We zoeken voor volgend seizoen nog trai-
ners/leiders voor enkele lagere jeugdteams
Zoals gezegd, hebben we dit seizoen alle teams 
kunnen voorzien van trainers en leiders. We 
zijn nu al druk bezig om trainers en leiders 
te zoeken voor volgend seizoen. We zijn nog 
naarstig op zoek naar begeleiding voor een 
aantal lagere jeugdteams. Op de website is 
te vinden voor welke teams er nog vacatures 
zijn. De coördinatie van die zoektocht ligt bij 
jeugdbestuurslid Leon Rooijmans. 

Bestuurlijke organisatie
Terwijl veel clubs een gebrek aan bestuurders 
hebben wij inmiddels een hoofdbestuur van 
10 mensen. Rinie van Bragt (Activiteiten), Ar-
jan de Man (Ledenadministratie en Sponso-
ring), Martien Geeven (Accomodatiebeheer) 
Rudie Leijten (Senioren), Noud Verstappen en 
Marian Smeulders (Penningmeester), Peter 
Hanssen (Veteranen), Jos Smeulders (Techni-
sche Zaken), Wilma Wolters (die binnenkort 
stopt als jeugdvoorzitter) en ondergetekende 
als voorzitter. 

Naast een goede kampcommissie, activitei-
tencommissie, toernooicommissie, sponsor-
commissie, technische commissie (en dan 
vergeet ik er zeker nog wat) hebben we sinds 
kort een nieuwe commissie Wedstrijd- en 
Jeugdzaken (zeg maar het oude jeugdbestuur 
die het wedstrijdsecretariaat voor de hele 
club doet). Deze commissie bestaat nu uit 
Joke Brandenburg, Leon Rooijmans en Moni-
que Phillipart. Verder hebben we ook nog een 
nieuwe scheidsrechterscommissie bestaande 
uit Tamara Haazen, Jessie Slaats, Wim Men-
nen en Pierre Markgraaff. Met name doen 
Tamara en Jessie de coördinatie van de jeugd-
scheidsrechters. En dat met groot succes. Zij 
slagen er iedere week in om alle jeugdteams 
van scheidsrechters te voorzien. Dit met hulp 
van A, B en C spelers!

Vrijwilligers/Functionaris van de maand
Iedere vereniging draait op vrijwilligers, zo 
ook SV Braakhuizen. Of het nou gaat om trai-
ners, leiders, scheidsrechters, terreinbeheer-
ders, bar- en keukenpersoneel, bestuurs- en 
commissieleden etc. etc., ze zijn allemaal on-
misbaar, zónder kan een vereniging gewoon 
niet. Ieder seizoen kiezen we een functionaris 
van het jaar. Dit seizoen is hiervoor Jan Wol-
ters gekozen. Jan heeft vele verdiensten voor 
Braakhuizen, maar één daarvan is dat hij zich 
ruim 20 jaar heeft ingezet voor het twee jaar-
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lijkse Jeugdkamp. Je kunt gerust stellen 
dat Jan een van de kartrekkers van het 
kamp is. Een van de vele taken die daar-
bij horen is dat Jan al die jaren er voor 
gezorgd heeft dat iedereen zijn natje en 
droogje heeft. Niet onbelangrijk dus…. 
Jan staat ook altijd klaar als er grote 
evenementen zoals bijv. het 60-jarig be-
staan georganiseerd moeten worden. 
Denk aan het opzetten van ’n grote tent 
etc. Jan van harte proficiat!

Het Privacy-Statement
Op 25 mei is er nieuwe Privacy- wet-
geving (AVG) van kracht geworden. Het 
bestuur heeft hierop geanticipeerd door 
een Privacy-Statement in het leven te 
roepen en te publiceren op de website: 
zie onder het kopje “Ledenadministra-
tie”. Voor eventuele vragen kun je te-
recht bij ondergetekende.

In de maanden mei en juni zijn er weer 
volop activiteiten bij Braakhuizen
De activiteitencommissie organiseert 
weer volop activiteiten zoals de pubkwis, 
het Euro toernooi, de verenigingsda-
gen, de functionaris- en sponsoravond. 
Ook is er eind mei weer het 2 jaarlijkse 
jeugdkamp. Ook hier onderscheidt SV 
Braakhuizen zich in. Alle betrokkenen: 
hartelijk dank voor alle inzet! Op het mo-
ment dat ik dit schrijf is het jeugdkamp 
in Eersel al geweest en was het prachtig 
weer. Ik begrijp dat iedereen genoten 
heeft! Verder hoop ik dat de functiona-
rissen-/sponsoravond, het Eurotoernooi 
en de verenigingsdagen “massaal’ be-
zocht worden en de organisatie niet in 
de “kou” laat staan. Laat zien dat je een 
Braakhuizenhart hebt….!

Frank van Campfort
Voorzitter SV Braakhuizen




