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DE REDACTIE

De redactiewerkgroep bestaat uit Peer van Gerwen, 
Paul van Gerwen, Twan Moors, Arjan de Man, Ronny 
van Gerwen en Joke Brandenburg. 

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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Voor diegenen die jullie niet 
kennen, wie zijn John Vermeulen 
en Theo van Leeuwen?

John:
Ik ben 61 jaar oud, getrouwd met 
Ans en heb 2 kinderen, Mark en 
Linda, 5 kleinkinderen tussen de 6 
en 11 jaar. Ik ben een geboren en 
getogen Geldroppenaar.
Ik ben in Geldrop bekend van 
de fietsenwinkel en heb in 
Geldrop altijd wel wat gedaan 
in het verenigingsleven als 
bestuurslid, o.a. bij de Golfclub, 
Rabobank, Bovag en de 
ondernemersvereniging.

Theo:
Ik ben 62 jaar oud, heb een 
vriendin in Engeland, waar ik 
regelmatig vertoef, vader van 2 
kinderen, Bart en Meggie, en heb 
1 kleinzoon van 15 maanden.
Ook geboren en getogen 
Geldroppenaar.
Ik loop al jaren bij Braakhuizen 
rond in verschillende functies.

Wat is jouw band met 
Braakhuizen?

John:
Mijn vriendengroep waar ik in 
het weekend een biertje mee 
drink zitten allemaal als lid bij 
Braakhuizen, ik kwam daar ook al 
regelmatig, en zodoende ben ik 
langzaamaan betrokken geraakt.

Theo: 
Ik ben al 55 jaar lid van de club 
en heb in zowat alle senioren 
elftallen gespeeld.
Daarnaast heb ik verschillende 
functies bekleed. 
Ik ben 17 jaar leider geweest 
bij de veteranen, heb in 
het jeugdbestuur gezeten 
als jeugdvoorzitter, ben 
ook seniorenvoorzitter 
geweest en voorzitter bij 
de carnavalsvereniging, de 
Goaltrappers.
Op dit moment ben ik leider van 
het 50+ team.

Hoe is jouw verkiezing tot stand 
gekomen en wat was jouw 
drijfveer om je beschikbaar te 
stellen?

John:
Ik heb 10 jaar in het bestuur van 
VV Geldrop gezeten en ik was toe 
aan een nieuwe uitdaging, iets 
nieuws. 
Mijn hart ligt bij het besturen, 
zoals ik al eerder aangaf,  en nu 
deed de gelegenheid zich voor.

Theo:
Mijn verkiezing is tot stand 
gekomen doordat ik door het 
bestuur gevraagd ben om eens 
mee te kijken en te adviseren in 
een hectische periode.
Gedurende het lopende het 
proces ben ik weer enthousiast 
geworden, in die periode ontstond 

ook een vacature en daar ben ik 
op ingegaan.

Wat gaat er goed bij 
Braakhuizen?    
Bij Braakhuizen is er een enorme 
saamhorigheid, familiair, het is een 
hechte vereniging. Dat is altijd zo 
geweest en gelukkig nog zo.
Kijk bijvoorbeeld naar het 70-jarig 
jubileum dit jaar, binnen de 
kortste keren staan er mensen te 

springen om te helpen.
We hebben het gevoel dat dat 
bij anderen veel minder is, veel 
individualistischer.

Wat gaat er niet goed en moet 
verbeterd worden? Hebben jullie 
iets nieuws in gedachten?
Communicatie op alle lagen moet 
beter, daar schieten we nu in 
tekort. Dat staat boven aan de 
lijst.

Via de KNVB horen we ook dat 
er een andere samenleving 
aan het ontstaan is, de KNVB 
kan ons steunen met een 

bestuurderscoach en daar willen 
we gebruik van gaan maken.
Wat daar precies uit voort komt 
weten we nog niet, maar wel 
willen iig goed aansluiten bij deze 
tijd.

Vrijwilligers krijgen niet voldoen-
de waardering.
Het is niet zo dat ze nu niet 
gewaardeerd worden maar we 
spreken het niet goed uit en dat 
verdienen ze wel.

Hoe zien jullie de vereniging over 
een paar jaar?
Over een paar jaar moeten 
we nog steeds een stabiele en 
familiaire vereniging zijn, waarin 
de communicatielijnen kort en 
duidelijk zijn.
We zien het individualisme wel 
wat toenemen maar we moeten er 
voor waken dat de verbondenheid 
blijft zoals die altijd geweest is.

Hoe is het technisch beleid van 
Braakhuizen of hoe zou het in 
jullie ogen moeten zijn?
Gezien vanaf de jeugd tot aan de 
seniorenselectie?

We willen op elk niveau capabele 
mensen hebben zitten, maar dat 
valt niet mee.
Het streven is om zo hoog mogelijk 
te voetballen met mensen van 
binnen de vereniging.
Het hoge niveau mag niet ten kost 
gaan van de verenigingscultuur.

Wat verwachten jullie van de 
leden en vrijwilligers van Braak-
huizen?
We verwachten dat die samen 
met ons onze cultuur, het 
familiegevoel,  blijven bewaken.
En daar waar nodig verbeteren 
door zich in te blijven zetten voor 
onze vereniging.
Wij verwachten ondersteuning in 
goede en zeker in slechte tijden.

Wat kunnen de leden van jullie 
verwachten?
Van ons mag verwacht worden 
dat de eerder genoemde 
doelstellingen bereikt gaan 
worden, samen met de leden 
en vrijwilligers, want alleen als 
bestuur kunnen we dat niet.
We zijn trots op onze vrijwilligers 
en sponsoren want zonder hen zijn 
we nergens.

Wat willen jullie verder nog 
kwijt?

John: 
Ik wil nogmaals aangeven dat we 
als vereniging trots zijn op onze 
vrijwilligers en sponsoren.
Zij zijn de kurk van onze 
vereniging.

Algemeen:
Wij hebben nog een 3-tal 
belangrijke vacatures.
Onze beide penningmeesters gaan 
stoppen per 1-1-2020 en we zijn er 
tot op heden niet in geslaagd om 
vervangers te vinden.
Mocht iemand interesse hebben 
of een goede tip hebben laat het 
ons aub weten
Bij de jeugd is er dringend 
behoefte aan een sterke  
coördinator. 
We hebben geen jeugdbestuur 
maar we zoeken wel iemand voor 
de taken van een jeugdvoorzitter.
Arjan de Man neemt dit nu tijdelijk 
op zich maar dat mag niet te lang 
duren.

Ook hier geldt, mocht iemand 
interesse hebben of een goede tip 
hebben laat het ons aub weten.

John en Theo bedankt voor jullie 
tijd en heel veel succes in jullie  
toekomstige bestuurdersperiode.

       nieuwe 
(vice)VOORZITTERs...
VAN onze

Op 31 oktober j.l. zijn in de Algemene Ledenvergadering 2 nieuwe bestuursleden gekozen, en wel een 
nieuwe voorzitter, John Vermeulen, en een nieuwe vice voorzitter, Theo van Leeuwen.
Zij hebben de laatste maanden al wel een beetje meegelopen met het bestuur, maar enigszins op 
de achtergrond. Nieuwe mensen in het bestuur vraagt om een kennismaking, dus beide heren zijn 
geïnterviewd zodat een ieder hen beter kan leren kennen. 

Lees hieronder het interview met onze nieuwe aanwinsten, want dat zijn ze zeker.
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ORGANIGRAM 
BRAAKHUIZEN 
SEIZOEN 2019-2020

Voorzitter:  John Vermeulen
Vice voorzitter: Theo v Leeuwen
Secretaris: Arjan de Man
Penningmeester:  Noud Verstappen
Voorzitter senioren: Rudi Leijten
Voorzitter veteranen: Peter Hanssen
Technische Commissie: Jos Smeulders
Accommodatie beheerder: Martien Geeven

HB

Voorzitter: Rudi Leijten
Wedstijdsecretaris: Monique Philippart

Senioren

Voorzitter: Peter Hanssen
Secretaris: Rien Kluitmans

Penningmeester: Willem vd Voort

Veteranen

Voorzitter:   Djoey van Heughten
Commissielid: Frans vd Kemenade

Commissielid: Leon Rooijmans
Commissielid: Marian Smeulders

Commissielid: Jos Smeulders
Commissielid: Robin Liebreks

Toernooi 
Commissie

Voorzitter: Arjan de Man (ad interim)
Wedstrijdsecretaris: Monique Philippart

Coördinator oefenwedstrijden: Leon Rooijmans
Coördinator scheidsrechters: Jessie Slaats

Jeugd 
Commissie

Joke Brandenburg
Fleur v Eijk

Peter v Gerwen

Activiteiten 
Commissie

Coördinator: Arjan de Man
Martien Geeven
     Rudi Leijten

Sponsor 
Commissie

Voorzitter: Jos Smeulders
Hoofdtrainer: Jeroen vd Schoot

Coördinator JO8, JO9 en JO10: Willy Brok
Coördinator JO11 en JO12: Jeroen de Winter

Coördinator JO13: Vacature
Coördinator JO15: Perry van Hout

Coördinator JO17: Richard vd Rijt, Durgun Sanatci
Coördinator JO19: Akin Sanatci

Technische 
Commissie

2019-2020
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Braakhuizen vernoemd naar de wijk waarin het 
nieuwe speelveld zich bevind. Op 20 Juni 1949 
wordt de naam van de voetbalclub Braakhuizen 
officieel in de registers van de K.N.V.B. afd. Brabant 
ingeschreven. Met als clubkleuren een rood shirt 
en zwarte broek. Met als ledenaantal 40 senioren 
en 55 jeugdspelers. Dankzij de medewerking van 
enkele middenstanders op Braakhuizen worden de 
nodige financiën bijeengebracht voor de aankoop 
van diverse benodigdheden. De hr. P. de Vries 
schenkt een leren voetbal terwijl de Tweka de 
vereniging een stel nieuwe shirts aanbiedt. Iedere 
speler moet zelf zorg dragen voor een  shirt en 
broek in de vastgestelde kleur. Er wordt door de 
leden zelf een voorlopig kleedlokaal gerealiseerd. 

Op 4 September wordt de openingswedstrijd 
gespeeld op het nieuwe speelveld tegen Tongelre. 
Onder begeleiding van de Geldrops  Harmonie 
worden de spelers afgehaald bij café W. Verleg 
en begeleid naar het nieuwe speelveld. De 
aftrap wordt verricht door wethouder Janssen. 
De honderden belangstellende zagen de nieuwe 
voetbalclub de openingswedstrijd met 4-3 winnen. 
De voorwedstrijd was een jeugdwedstrijd tussen 
de elftallen van Braakhuizen en Tongelre. Na de 
wedstijd was er nog een Brabantse koffietafel in 
het clublokaal. 

In Oktober wordt de eerste officiële wedstrijd in  
K.N.V.B. verband gespeeld om de Toon Schröder 
beker tegen Nuenen 2  uitslag 1-1. Er wordt gestart 
in de competitie van het seizoen 1949-1950 met  
4  elftallen 2 senioren en 2 jeugdelftallen. Het 1e 
elftal komt uit in 2e klasse afdeling Brabant. De 1e 
competitie wedstrijd tegen Brabantia 4 kent een 
2-2 uitslag. De accommodatie wordt uitgebreid 
met een betonnen kleedgebouwtje op krediet 
aangekocht. Over de beginperiode  valt veel te 
vertellen zoals de uitwedstijd tegen D.V.S. ( Aalst ) 
omdat niet iedereen beschikte over een fiets werd  
besloten om dan maar te voet naar Aalst te gaan. 

Er wordt een eigen verenigingsorgaan opgericht 
wat de naam Goal krijgt. Er wordt een 
oefenmeester aangetrokken in de persoon van F. 
Donders gymleraar op de jongensschool op Zuid. 
De eerste jeugdleiders zijn de heren H. Jonkers en 
Koppen. In de winter en bij slecht weer gebruikt 

men de gymzaal van de jongensschool voor de 
trainingen. Soms kon men voor uitwedstrijden 
gebruik maken van de vrachtwagen van de firma 
de H. Vries  uit de Sluisstaat  waarop men dan met 
zijn alle in de laadbak plaats nam waarin eerst nog 
de kippen waren vervoerd. 

In September wordt de eerste algehele 
ledenvergadering gehouden in café W. Verleg 
welke door vrijwel alle leden werd bezocht. 
Er wordt door de leden een definitief bestuur 
gekozen in de navolgende samenstelling: 
voorzitter de heer J. Witte, secretaris de heer 
P. Verrijt penningmeester de heer Fr. van den 
Eijnden en als bestuursleden de heren W. Verrijt 
en H. Sanders. 
Ook wordt er een elftalcommissie gekozen 
bestaande uit de heren H. van Stiphout, W. Verrijt, 
Th. van Doren, H. van de Heuvel en  H. Jonkers. 
Dankzij deze en vele andere leden van het eerste 
begin tot aan heden en met  veel dank aan de vele 
vrijwilligers en andere personen die zich in de 
daaropvolgende 70 jaren op een of andere manier 
voor de voetbalvereniging Braakhuizen hebben 
ingezet is het anno 2019 nog steeds een bloeiende 
en gezonde vereniging die zijn bestaansrecht in de 
gemeente Geldrop wel heeft bewezen.

Adrie de Beus

Aan de wieg 1946-1949
De sportvereniging Braakhuizen is ontstaan uit 
een vriendenvoetbalclub, V.I.O.S ( voetbal is 
ons streven  ) genaamd. Een uit  twee personen  
bestaand bestuur geeft leiding aan de vereniging  
die in 1946 werd opgericht op Braakhuizen Zuid. 
De heren  van het bestuur M.L. van Dooren en  
N. van Zandvoort worden vanaf het begin van 
hun activiteiten gesteund door de toenmalig 
kapelaan van de st Jozefparochie de heer Th. 
Versteegde. Het eerste speelveldje als men dat 
tenminste zo mag noemen is een zandveldje 
langs de st. Jozefkerk op Braakhuizen Zuid. Vele 
vriendschappelijke wedstrijden worden daar in 
het begin gespeeld. Bij veel wind stuift het zand 
zo om de hoofden van de spelers dat men elkaar 
nauwelijks nog ziet staan wat het voetbalspel 
niet ten goede komt. De doelpalen worden 
geschonken door  de fam. van Wanrooij, en de 
heer P. van de Stappen schenkt de prille verenging 
een leren voetbal. Men ondervond toen al veel 
steun en sympathie uit de wijk Braakhuizen Zuid. 
De geschonken doelpalen moesten in die periode 
wel na elke wedstrijd mee naar huis worden 
genomen om niet de kans te lopen bij de volgende 
wedstrijd geen doelpalen meer op het speelveld 
aan te treffen. Onder alle weersomstandigheden 
wordt er getracht te spelen, afgelastingen zijn er 
in die tijd nauwelijks bij. Alleen  bij vorst laat men 
de doelpalen in de grond staan. Groot is dan ook 
de verbazing als op een dag blijkt dat een aantal 
jongens het gepresteerd hebben om tijdens een 
vorstperiode de doelpalen uit de grond hebben 
weten te krijgen. Om ze weer terug in de grond 
te krijgen plasten de spelers gezamenlijk  in 
de bewuste gaten om de grond te ontdooien, 
waarna de doelpalen weer terug geplaatst konden 
worden. Hieruit mag blijken dat vanaf het begin 
de eensgezindheid binnen de vereniging al volop 
aanwezig was.

DE VOORGESCHIEDENIS EN 
OPRICHTING VAN DE 

VOETBALVERENIGING BRAAKHUIZEN                                                                               

De oprichting 1949
Onder de kop Braakhuizen gaat voetballen maakt 
een artikel  in de Geldropse Courant van begin 
Mei 1949 melding van de oprichting van een 2e 
voetbalclub in de gemeente naast de al bestaande 
voetbal club v.v. Geldrop. De heren M.L. van Dooren 
en N. van Zantvoort en S.Bijsterveld en J.Smits 
zijn de actievoerders en drijvende krachten achter 
dit initiatief om V.I.O.S. als voetbalclub zich in te 
laten schrijven bij de K.N.V.B. afd. Brabant. Voor 
geldige steun aan de nieuwe voetbalclub startte 
men voor heel  Geldrop een geld inzamelactie 
door in de wijken deur voor deur  langs te gaan 
voor steun. In de wijken op Broakeze vond men 
veel steun en gulle bijdragen voor deze actie maar 
in de andere wijken in Geldrop  was de steun 
toch een stuk kleiner. Maar men wist toch nog 
2.500 gulden op te halen. Een mooi startbedrag 
voor de prille vereniging. Op de jongensschool op 
Braakhuizen Zuid wordt op 21 Mei 1949 besloten 
om een aanvraag bij de K.N.V.B. in te dienen voor 
lidmaatschap. 

Op de oprichtingsvergadering in café W. Verleg 
in de Dwarsstraat wat tevens gaat dienen als 
clublokaal wordt een voorlopig bestuur gekozen uit 
de toen aanwezige 43 leden. Als speelveld wordt 
een stuk bosgrond gehuurd  aan  de Mierloseweg 
tegenover café van der Heijden vlakbij de bushalte 
van de B.B.A. De bosgrond wordt omgetoverd tot 
een redelijk speelveld en kreeg al vlug de bijnaam 
het buntstadion of sprietjesbult toebedeeld. 
Nieuwe goals worden geschonken door de firma 
H. de Vries terwijl de afrastering uit grotendeels 
verkregen materialen wordt samengesteld. Door 
de heren Collee en de Rijt wordt het speelveld in 
goede conditie gebracht en gehouden. 

De K.N.V.B. vind de naam V.I.O.S. niet passend 
genoeg voor de nieuwe vereniging waarop 
wordt besloten om de naam  te veranderen in 
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Herkent u mensen op deze 
foto?

Antwoorden kunnen gestuurd 
worden naar: 

redactie@Braakhuizen.eu

Herkent u ze nog?

Terug van weggeweest is de “Pupil van de Week “. 
Een spelertje uit de jongere jeugd van Braakhuizen 
wordt hierbij ‘mascotte’  tijdens een thuiswedstrijd van 
het eerste team. 

De pupil ontvangt de Pupil van de Week-voetbal, 
voorzien van alle handtekeningen van de spelers, en 
een officieel ‘Pupil van de Week ‘oorkonde. 

Ook doet de jeugdspeler mee aan de warming up, 
loopt mee in de opkomst op het veld en verricht de 

Pupil van de week
toss. Vervolgens mag die de eerste aftrap verrichten 
en proberen om de spelers van de tegenpartij te 
omspelen en de symbolische 1-0 te scoren.

De pupil mag vanuit  de dug-out, naast de hoofdtrainer 
en wisselspelers de wedstrijd gaan beleven. 

In het nieuwe seizoen mochten we Brain Jacobs, 
Rayhan Schapendonk en Oskar Dediuch al 
verwelkomen als ‘Pupil van de Week ‘.
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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

•  Zowel nieuwe als reeds aangemelde leden kunnen zich weer 

opgeven aan de bar; voor het nieuwe jaar a € 20.

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

Alvast bedankt.

De Sponsorcommissie

G-afdeling
TOP-SEIZOEN

Onze G-afdeling heeft  een absoluut TOP seizoen gedraaid!

G1 heeft dit seizoen alle prijzen gepakt die er maar te halen vielen.

Naast het reguliere kampioenschap hebben deze jongens ook nog maar even de beker gewonnen, zijn ze Brabants kam-

pioen geworden en is ook nog eens de 1e plaats van het KNVB G toernooi behaald.

Ook de wisselbeker in Duivendrecht is binnen gehaald!

Maar ook op onze G2 kunnen we zeer trots zijn. 

Zij zijn vorig seizoen pas gestart, maar waren helaas niet ingedeeld in de bekerwedstrijden maar wel dik 2e in de compe-

titie geworden, het kampioenschap werd net niet gehaald.

En ook nog 1e geworden op het KNVB G Toernooi. 

Welk ander senioren of jeugd team doet dit na?

En welk senioren team durft tegen ze te voetballen???

Mooi om te zien dat er zulke hechte teams op het veld staan, die passie voor het voetbal hebben!

Spelers, leiders, trainers en alle andere mensen die hun steentje hebben bijgedragen aan deze mooie prestaties,  Braak-

huizen is  trots op jullie.

GEFELICITEERD en 
heel veel succes dit seizoen!!
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De 2e periode werd gewonnen door ons fris en 
fruitig spelende 5e elftal, en wel met 18 punten uit 
6 wedstrijden.

Beter gaat niet meer; zou je denken, maar niks is 
minder waard ! Ze werden vlak daarna ook nog eens 
eventjes kampioen in hun klasse ! Onder aanvoering 
van leider, trainer en meesterbrein Aartje; wist ons 
vriendenteam in de uitwedstrijd tegen Fustvaria 3 
(deze tegenstander heeft overigens niks met alcohol 
te maken… dè gut mèr wit !) De kampioensschaal 
binnen te slepen, na een ruime dikverdiende 
overwinning op het studententeam. De vele 
traininguren die Aart en zijn apostelen er elk jaar 
weer insteken, hebben zich uiteindelijk toch dubbel 
en dik uitbetaald. Nogmaals proficiat mannen; en 
ook dit seizoen weer gewoon voor de dubbel gaan 
(of méér) zou ik zeggen….komt goed !! 

Dit keer werd de sponsorloop gelopen om geld op 
te halen voor de organisatie van een FIFA toernooi 
voor de jeugd. Wat waren er sportieve teams bij!!! 
Zelfs een aantal trainers/leiders die mee liepen, 
wat het enthousiasme van de kinderen nog groter 
maakte! Met iets te drinken en een ijsje na afloop, 
was het best vol te houden voor iedereen. Volgend 
jaar streven we ernaar om nog meer jeugd mee te 
laten lopen, hoe?, dat horen jullie nog!

Even wat cijfertjes; 

De 3e en tevens laatste periode ging deze keer, met 
15 uit 6 naar ons good old 8e team; de ideale mix 
van jong en oud….niet allen qua speulderkes, mèr 
ok wa betreft hun vlaggers, referee’s en last nut not 
least: de vaste supportersgroep…. In zowel goede als 
slechte tijden….weer of gin weer…uit en thuis….altijd 
paraat….jaar in jaar uit !! En…ok wel us kritisch….
mèr da moet ok, indien nodig !! Onder de vleugels 
van de katachtige, reeds 45 lentes gepasseerde….
vliegende kiep; eh,eh, zeg mèr gerust fluoriserende 
lichtgroene gifkikker (oftewel onze Willem) werd 
met deze eindsprint nog een mooie 3e plaats 
gehaald in de competitie. Ok jullie uiteraard van 
harte proficioteert, en maak er ut nei joar ok mèr 
wir wa schons van, zou ik zeggen….why not !!

We	wensen	alle	teams	een	sportief	en	succesvol	
nieuw seizoen toe….punt !!

Er hebben 43 kinderen gesponsord mee gelopen

Er hebben 4 volledige teams niet mee gelopen

JO9-1 (seizoen 2018-2019) heeft het meeste geld 
als team bij elkaar gesponsord

JO13-1(seizoen 2018-2019) heeft met de meeste 
spelers uit 1 team gelopen. Met 9 enthousiaste 
kinderen was het lopen van al die rondjes toch niet 
zo erg!

De totaalopbrengst van dit keer: 
Meer dan 700 euro!!

Dank je wel alle lopers en natuurlijk alle gulle 
sponsoren!

INTERNE PERIODE 
KAMPIOENSCHAPPEn

SPONSORLOOP 

2018 - 2019
COMMISSIES

DE JEUGDCOMMISSIE
De Jeugdcommissie bestaat uit Leon Rooijmans, Monique Philippart en Joke Brandenburg.

Hier kan je altijd terecht met alle vragen die gaan over het Jeugdvoetbal. Formulieren voor nieuwe inschrijvingen van 
zowel jeugdleden als van vrijwilligers/ouders die zich in willen zetten voor de vereniging kun je hier ophalen, en alle 
vragen omtrent alle wedstrijden. Voor alle trainers/leiders geld dat zij ook voor de wedstrijden op zaterdag terecht 
kunnen voor een lekker bakje koffie of thee of gewoon een kletspraatje…de deur staat (bijna) altijd open voor iedereen.

Tot ziens in de Jeugd bestuurskamer!

DE ACTIVITEITENCOMMISSIE
Hoi, wij zijn Fleur en Joke, en ook dit seizoen proberen we weer leuke activiteiten voor al onze jeugdleden te organiseren. 
Wat staat er dit seizoen allemaal op het programma???

Een Karaoke/Casino avond voor de jeugd vanaf JO17
-   Een FIFA-toernooi georganiseerd in samenwerking met WE-E-sports voor iedereen vanaf 6 jaar (dus ook NIET jeugd 

kan hieraan mee doen!!!)
-   Natuurlijk hebben we ook al een brief gestuurd naar Spanje, met een uitnodiging voor Sinterklaas om ook dit jaar 

weer de kinderen van Braakhuizen te bezoeken….
-   Het Kerstzaalvoetbal toernooi dat traditiegetrouw weer op derde Kerstdag plaats zal vinden, met een leuke loterij 

met mooie prijzen, waarvan de opbrengst voor de jeugd van Braakhuizen is.

 Heb jij nog een leuk idee voor het activiteitenprogramma, of wil je graag mee helpen met een of meerdere activiteiten? 
We zien of horen het heel graag!!! 

Bij de Jeugd bestuurskamer hangt een zware postbus, of loop even binnen!

DE SCHEIDSRECHTERCOMMISSIE
Binnen onze vereniging hebben wij een aantal echte Spelbegeleiders, die ook een certificaat hebben behaald met een 
cursus die door de KNVB is gegeven. Dit zijn de “scheidsrechters” voor de teams t/m de JO10. Ook hebben we binnen 
de vereniging een aantal zeer ervaren scheidsrechters die onze jeugdteams fluiten.  Voor alle thuiswedstrijden van de 
jeugdteams worden scheidsrechters gezocht door Jessie Slaats. Elke scheidsrechter ontvangt een kleine vergoeding 
voor een gefloten wedstrijd, in de vorm van consumptiemuntjes.  Vorig seizoen zijn er mooie gele tenues voor de 
scheidsrechters gesponsord. Wij zijn nog op zoek naar scheidsrechters…misschien iets voor jou??? Natuurlijk krijg je 
een goede uitleg, en begeleiding bij het veld. Opgeven kan op zaterdag bij Jessie.
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Deze keer in het zonnetje: Frank van Moorsel

Frank is geboren op 17-06-1963 in 
Geldrop (Zesgehuchten) en is gaan 
voetballen rond de leeftijd van 10 jaar 
bij vv Geldrop (jammer).

Speelde in het 1e van Geldrop op 18 
jarige leeftijd en is op zijn 20e naar 
Braakhuizen (eindelijk) begonnen 
onder leiding en trainer Kees Winters 
(wie kent hem niet) in de 4e klasse.

Heeft 3 jaar bij de selectie gevoetbald 
en kreeg het toen op zijn heupen om 
een eigen bedrijf te beginnen in de 
transportwereld en is in die periode 
terug gegaan naar Geldrop (wederom 
jammer) om bij een vriendenteam te 
gaan voetballen.

In 1996 is Frank begonnen als trainer 
bij Geldrop heeft daar de hele jeugd 
van F tot A getraind tot 2006.

Eenmaal terug waar ie moet zijn 
bij Braga is hij zijn trainer carrière  
gestart  met de B1 samen met (big) 
John Willems en Floran Overmeier.
Hij heeft ook de A1 getraind als mede 
ook het 2e elftal over een tijdsbestek 
van 8 jaar. Zijn laatste kunstje is 
trainer zijn van het 5e elftal dat nu 
het 4e is (de insiders weten dat dit 
een dorstig elftal is) en dit doet hij 
ook al 3 jaar.

Daarbij is Frank ook jaren betrokken 
bij het sponseren met zijn bedrijf 
W&M games bij iedereen bekend.
Frank heeft jaren bij de Veteranen 
gevoetbald maar bij deze tak was het 
veld te groot geworden, daarom is hij 
mede oprichter geworden van 50+ 
voetbal hier is het veld wat kleiner 
voor de gene die het niet weten dit is 
een nieuwe tak van voetbal voor de 
wat oudere.

Wij willen Frank  bedanken voor de 
vele jaren die hij vrijwillig als trainer 
leider en sponsor  heeft geageerd.

BEDANKT

Vakantie 
Doe vakantie

Bestemming:
Griekenland

Culinair
Restaurant: Sushi restaurant

Drank: Bier

Favo gerecht: Sushi

Altijd in de koelkast: Bier

De zonde waard:
slap zeveren aan de bar

Niet te pruimen: zult

Do & don’ts
Carnaval of skiën: Carnaval 

Boek of tijdschrift: Boek

Theater of concert: Geen van beide

Hotel of camping: Hotel

Fitness of spinning: Fitness

Disco of bruin cafe: Bruin cafe

Bier of spatje: Bier 

Naam:   Frank van Moorsel

Leeftijd:		 56 jaar

Status:   Gehuwd, 2 kinderen Richard en Lisa

Hobby’s:  Voetbal en tennis

Levensspreuk:  Pluk de dag en iedere dag opnieuw

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. sportman, 6. trainer PSV van ……., 
12. rivier in Duitsland, 13. bot, 15. deel 
van het servies, 18. voetbalclub,  
20. vervoermaatschappij, 
21. Europeaan, 23. straat (Fr.),  
24. automerk, 26. boete, 28. verdriet, 
29. Italiaanse voetbalclub, 31. inwoner 
Nieuw Guinea, 33. jong dier,  
34. gevangenis, 36. waterland, 
38. portret, 41. broer van Kaïn, 
43. soort appel, 45. strijdkreet, 
47. duw, 49. mager, 51. meisjesnaam, 
52. lid, 55. groot zeilschip,
58. honderd jaar, 59. onbewegelijk, 
60. klein computerprogramma, 
61. trainer Nederlands elftal. 

VERTICAAL:
2. blunder, 3. plaats in Gelderland, 4. 
slimme, 5. spin, 7. Engelse Titel,
8. drank, 9. tafelgerei, 10. toegang,
11. walm, 14. stad in Noord Brabant, 
16. beet, 17. voormalig staatsman,
18. schop, 19. rivier in Dutsland, 
22. bijwoord, 25. etiket, 26. Griekse 
letter, 27. slijpvlak, 28. snoep, 
30. kijk, 32. biet, 35. Land in Azië, 
36. baan, 37. getal, 38. bewoner in 
Europa, 39. meisjesnaam 
40. adder, 42. slee, 44. Frans lidwoord, 
46. watering, 48. knaap, 50. leegte 
53. namaak, 54. negerstam in West 
Afrika, 56. ordinair persoon, 57. gelei. 

KRUISWOORDPUZZEL

EUROTOERNOOI 
Dit jaar deden er maar liefst 48 teams mee aan ons gezellige toernooi voor spelers van 8 t/m 12 jaar. Onder de deel-
nemers was ook een team uit België. De toernooicommissie wil iedereen bedanken die dit toernooi wederom tot een 
groot succes heeft gemaakt; alle vrijwilligers, keuken en bar personeel, voetballertjes, coaches, ouders en natuurlijk 
alle scheidsrechters….Dank je wel!!!!

Als afsluiting werd er tijdens de prijsuitreiking ook nog even stil gestaan bij het plotselinge overlijden van ons clubi-
coon, Rene Vermeltfoort. Als eerbetoon aan hem zal het Euro toernooi vanaf 2020 voortaan het Rene Vermeltfoort 
toernooi gaan heten.
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Waar	denk	 je	aan	bij	de	3e	helft: lekker wat drinken 
met de veteranen wat slap zeveren en plezier maken 
                                                           

Wat ik nog kwijt wil: Alle overtollige kilo’s van de ve-
teranen B

Aan wie geef je dit interview door: Chrisje Maertens  
onze accommodatie medewerker die altijd voor ieder-
een goed zorgt 

Maurice bedankt voor je medewerking!

INTERVIEW MET
MAURICE STEVENS 

Naam: Maurice Stevens

Woonplaats: Geldrop

Geboren:  in Geldrop

Lid van Braakhuizen: Vanaf 2004 rond mijn 20e jaar
Functie: scheidsrechter en voorheen jeugdtrainer   

Zelf voetballen: Ja, bij de veteranen B

Beroep: Begeleider GGZ

Status: samenwonend met Josina en 3 kinderen

Club Nederland:   P.S.V. (Eindhoven ) en Braga
                                  
Speler Nederland: Gianni Stevens ( Braga )
                                     
Club Buitenland: geen specifieke club
                               
Speler Buitenland : Zlatan Ibrahimovic ( L.A. Galaxy )
                              
Beste coach: Louis van Gaal
                    
Mooiste voetbalwedstrijd: Nederland – Argentinië  
1998
                                                 
Mooiste Doelpunt: Dennis Bergkamp in dezelfde wed-
strijd als hier boven 
                               
Verwachting	seizoen	2019-2020:	 	heb nooit verwach-
tingen
                                                     
Jeugdidool: nooit gehad 
                        
Je kan me s ’nachts wakker maken voor:  helemaal NIE
Verwachting voor 2020: Lekker ballen bij de veteranen 
B, en geen bal meer op Smidke alias de Smied
                                                                      
De club Braakhuizen:  Mooiste club die er is, club voor 
iedereen,  goeie sfeer, fijne mensen en veul fisjes
Verwachting van het 1E dit seizoen: plezier maken is het 
belangrijkst de stand zien we later wel
                                                                   
Het meest beschamende moment uit je leven: Da 
maak je niet goed met een A4tje
                                   

Dit interview is doorgegeven door: Appie van Uden

Bilderdijklaan 23 - 5611 NG Eindhoven - info@perreepartners.nl
040 239 20 50

www.perreepartners.nl

persoonlijk advies

pensioenen

kredieten
hypotheken

verzekeringen
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is van een vriendengroep ‘Brotherhood 
Holland’. Iedereen van de groep heeft 
dat shirt. 

Wat vindt je van de VAR? 
Soms kan het wel werken, maar ik zie 
het liever op de ouderwetse manier. 

Nog iets dat je kwijt wilt ? 
Ja, ik vond het mooi om met jou te 
praten. 

Colin, dank je wel voor het praatje!

Hoe ziet jouw voetbalcarrière er tot 
nu toe uit?
Ik ben op 4 jarige leeftijd begonnen 
bij Braakhuizen. Daarna gevoetbald bij 
Geldrop, Helmond Sport en Eindhoven. 
Nu ben ik weer terug bij Braakhuizen.

Het seizoen tot nu toe en jouw ver-
wachtingen? 
Ik verwacht dat we hoog gaan eindigen. 
We hebben een goed team; snel, sterk 
en goed 
samenspelend. 

Waar gebruik je je smartphone het 
meest voor? 
Voetbal.nl, Instagram, Snapchat en der-
gelijke dingen. Social media. 

Wat vinden vrienden leuk aan jou? 
Mijn humor denk ik. En domheid. Ik kan 
heel domme opmerkingen maken. Dat 
gaat vanzelf. 

Hoe zou je jezelf omschrijven? 
Ik ben sociaal, vrolijk en vooral behulp-
zaam. Als iemand mij nodig heeft dan 
ben ik er wel.

Wanneer ben je het laatst boos 
geweest? 
Dat zal om spelletjes geweest zijn op 
de Playstation. Call of Duty, FIFA en 
Rainbow Six. 

Wie is de beste speler met wie je 
ooit hebt samen gespeeld? 
Dat zijn er meerderen maar telkens 
maar voor een bepaalde positie. 
Teun Schoenmakers met wie ik nu 
speel kan op iedere positie spelen. 
Hij heeft een erg goede techniek 
en visie en kan bovendien ook nog 
geweldig keepen. 

Wat zijn jouw persoonlijke ver-
beterpunten in het voetballen? 
Ik kan niet zo goed meeverde-
digen, ook de snelheid mag wat 
beter. 

Je favoriete positie in het 
veld? 
Rechtervleugelaanvaller. De plaats waar 
ik meestal sta. 

Gewoon gras of kunstgras? 
Ik ben vooral kunstgras gewend, maar 
als het gras  goed is dan liever echt  gras. 

Blessures in het verleden? 
Het vorig seizoen heb ik tijdens het 
neerkomen na een kopduel, mijn pols 
gebroken. Ik heb toen nog een half uur 
ermee door gevoetbald. Na twee maan-
den gips deed ik weer mee. Ook had ik 
nog een blessure in de lies en een voet 
in mijn gezicht. 

Had je een knuffel vroeger?  
Ik had een eendje met een bloeske 
en een kraagje.  Die heette eentje en 
die ligt nog op zolder. Ook had ik een 
clowntje.

Welke drie voorwerpen zou je abso-
luut niet willen missen? 
Mijn telefoon (verslaafd, niet normaal), 
tv en voetbalschoenen. 

Hoe bereid je je voor op de dag van 
een wedstrijd? 
Ik ga douchen en in de tuin genieten van 
het zonnetje ( als het er is). Ik luister mu-
ziek op de koptelefoon en onderweg op 
de scooter.  In de kleedkamer luisteren 
we via een box nog naar muziek . Daarna 
zonder ik me vaak af om me te concen-
treren op de wedstrijd . 

Welke gebeurtenis in je leven zou je 
nog eens over willen doen? 
De zaalvoetbalwedstrijd met FC Eindho-
ven tegen Ajax. 
Als je niet was gaan voetballen wel-
ke sport zou je dan gedaan hebben? 
Een vechtsport, ik denk MMA 

Waar zou je wel willen wonen? 
De Caribische eilanden, met een mooi 
balkon en uitzicht op zee. 

Welk gezegde of woordje gebruik je 
vaak?
Jonguhhhh !

HETBRAGA
PRAATJE

MET COLIN HANSSEN VAN DE JO17-1

Je favoriete spelers in de Nederland-
se en buitenlandse competitie?
In Nederland;  Neres, Tagliafico, Marti-
nez ,Promes. En  buitenland; Virgil van 
Dijk, Frenkie de Jong en Lionel Messi.

Wat doe je het liefst met je vader? 
Grappen maken, filmkes kijken en (voet-
bal)poolen. 

Kenmerkend voor de andere familie-
leden? 
Jongste zusje Solenn is erg slim voor 
haar leeftijd. Mama en zus Noa kunnen 
verrekes dansen (Noa hiphop/street-
dance, Mama ‘hardcore’ ) Grote 
broer Jay is heel creatief, tekenen 
enzo. Stiefmoeder Chrisje kan erg 
lekker koken. 

Waar wordt je blij van?  
Van een overwinning  en als ik vrij 
ben . Ook met het halen van mijn 
scooterrijbewijs was ik erg blij. 

Wat lust je echt niet  en juist 
echt wel? 
Niet alle vis behalve kibbeling.  
Wel aardappelen met jus, 
bloemkool en  schnitzel. 

Een favoriet of dierbaar 
kledingstuk? 
Een T-shirt dat ik niet gebruik 
maar heb opgehangen . Het 

Met welke bekend persoon 
zou je wel eens een dagje/
avondje uit willen? 
Als Tupac nog zou leven… Maar 
met Snoop dogg lijkt me ook te 
gek. 

Je favoriete dag?
De zaterdag. Ik verheug  me op het 
voetballen en te doen wat ik wil. 

Als je voor een dag iemand van het 
andere geslacht zou zijn, wat zou je 
dan doen? 
Experimenteren, daar ben ik open en 
eerlijk in. 

Hoe zie jij jezelf over tien jaar? 
Speler van het eerste elftal en tegelzet-
ter. Een goede baan, mooie auto, mooi 
huiske. 

Je komt na je dood terug als een dier, 
wat voor dier zou dat mogen zijn? 
Een ijsbeer, iets met de kou vind ik wel 
wat hebben. 

Welk verhaal van vroeger wordt er 
op feestjes en dergelijke over jou 
verteld? 
Ik ben wel eens via een skippybal uit de 
trampoline gevlogen met mijn gezicht 
op de grond. Met het opbouwen van de 
trampoline heb ik wel eens een veer die 
terugschoot in mijn neus gehad. 
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Voor velen is dit gewoon een huishoudelijke 
mededeling, niets meer niets minder, echter 
voor de direct betrokkenen betekent dit 
afscheid veel meer, zeker als je je realiseert dat 
het echt over is.

Bijvoorbeeld:
Nooit meer de omkleedsessie waarbij menig 
dikke veteraan A al tot het gaatje moest gaan 
om zich in het roodzwarte tenue te hijsen, 
gelukkig werden ze de laatste jaren bijgestaan 
door de thuishulp die geheel belangeloos veters 
strikte, bandages aanlegde, maar ook gewoon 
een klysma kon toedienen.

Nooit meer zo’n enorme stinkscheet tijdens 
hiervoor genoemde omkleedsessie, overigens 
is het de leiding nooit gelukt de hiervoor 
verantwoordelijke atleet (ik weet zeker dat hete 
kip Kees hier meer van weet) te traceren.
Nooit meer het slappe gezwets voor, tijdens en 
na de wedstrijd van de zichzelf overschattende 
atleten.

Nooit meer de totaal nietszeggende van weinig 
diepgang getuigende wedstrijdbespreking 
van hoofd coach Theo, die in al die jaren met 
zijn bespreking  nul resultaat boekte, om de 
doodsimpele reden dat er gewoon niemand 
luisterde en diegene die wel af en toe de oortjes 
spitste die snapte er werkelijk geen reet van.
Nooit meer de vaste betweterige supporters , 
de lelijke veteranen A ploeg beschikte over een 
harde kern van 3 supporters, die het stonden te 
weten langs de lijn.

Nooitmeer een gedenkwaardige derde helft 
waarin een grote berg onzin werd verkocht, veel 
bier gedronken werd, menig gehaktbal in de jus 
verslonden werd (bedankt Gerard).
Nooit meer een actie van een lid van de lelijke 
veteranen A brigade die je versteld doet staan, 
de actie die mij in al die jaren het meest bij 
is gebleven is de actie waarbij een lid van de 
lelijke A ploeg, ik zal geen namen noemen John, 
zijn lid gebruikte om de bal onder controle te 
krijgen. Ik kan zo nog wel even doorgaan, maar 
wil u ook het verslag van deze laatste wedstrijd 
tegen Wilhelmina Boys niet onthouden.

We schrijven  zaterdag 13 april 2019, deze dag zal de veteranen voetbalgeschiedenis ingaan als de dag waar-
op een unieke verzameling lelijke goedwillende ietwat te zware atleten het bijltje erbij neergooiden, ingege-
ven door sterk teruglopend animo.

DOEK IS GEVALLEN VOOR DE LELIJKE 
VETERANEN A PLOEG VAN BRAAKHUIZEN.

De  veertien dikkoppige selectie bestond 
vandaag uit:
Pierre ,Edwin, Frankie, Jan Willem, Peerke, 
Patrick, Twan, Pieter Jan, John, Justin en 
doelman Rini, de bank werd warm gehouden 
door Wim, Jos en Ronnie (samen goed voor 360 
kilo).

Hoofdcoach Theo moest ff een paar keer 
goed kijken, hoelang was het geleden dat hij 
maar liefst veertien min of meer poepfitte 
goed lelijke atleten tot zijn beschikking had en 
gewoon nul afmeldingen.

Eigenlijk beginnen de problemen dan pas voor 
de technische staf, want hoe maak je van dit 
zootje ongeregeld, super eigenwijze atleten 
totaal niet gehinderd door enige vorm van 
zelfkritiek een representatief ( naar veteranen A 
richtlijnen) elftal.

Voor alle duidelijkheid de veteranen A 
richtlijnen zijn:
-  Minimaal lichaamsgewicht 95 kilo, meer kilo’s 

vergroten de kans op een basisplaats.
-  Je moet over een flinke dosis zelfoverschatting 

beschikken ook wel zelfvertrouwen genoemd.
-  Je moet er vooral niet te goed en gezond 

uitzien daar anders de ultieme eis (echt lelijk 
zijn) met voeten getreden wordt.

Dan de wedstrijd van vandaag, de roodzwarten 
hadden Wilhelmina Boys uitgenodigd bij deze 
eervolle en gedenkwaardige laatste sportieve 
uitspatting als tegenstander te fungeren, 
op voorwaarde dat er in stijl zou worden 
afgesloten, een gelijkspel zou prima zijn.
Hoofdcoach Theo had voor deze gelegenheid 
assistent en waterzakdrager Gerrit in 
laten vliegen en Gerrit mocht dan ook de 
wedstrijdbespreking doen en dat hij met verve 
te weten HopHopHop we klappen erop!!
Uiteraard had ook deze wedstrijdbespreking 
geen enkel resultaat, u raadt het al er was 
werkelijk niemand die ook maar een tel 
luisterde.

De wedstrijd stond vandaag onder leiding van 
voormalig doelwachter Gerard die gezien zijn 
arbitrale kwaliteiten jaren eerder had moeten 

besluiten zijn doelmanschap op te geven en 
volledig te gaan voor het mooie scheidsrechters 
vak, jammer Gerard een gemiste kans.
Hij werd bijgestaan door voormalig sprintkanon 
Twannie, die opmerkelijk fit oogde en een puike 
wedstrijd vlagde, ook voor hem zou je kunnen 
zeggen had maar wat eerder de vlag ter hand 
genomen, wie weet waar het schip gestrand zou 
zijn.

Nog een opvallend detail vanmiddag was het 
grote aantal toeschouwers, maar liefst vijftien 
die de moeite hadden genomen de lelijke A 
ploeg te komen uitzwaaien.

Wat verder opviel was dat de warming up er 
prima uitzag en je hieraan kon zien dat het voor 
de lelijke veteranen A ploeg menens was, met 
zijn allen in wandelpas van het kleedlokaal naar 
het veld, toch goed voor veertig meter, daarna 
wat bij elkaar staan op het veld, wat rondstaren 
af en toe een bal ver over jagen, voor sommigen 
een sigaretje erbij kortom ze waren er klaar 
voor.

Toch kon deze gedegen voorbereiding niet 
voorkomen dat Wilhelmina Boys al in de 18e 
minuut via een rake kopbal op voorsprong 
kwam.

Geen paniek moet tobscoorder Justin gedacht 
hebben want slechts drie minuten later prikte 
hij de gelijkmaker binnen, dit was tevens de 
ruststand.

De tweede helft gaf een ietwat zelfde spelbeeld, 
behalve dat hoofdcoach Theo in een ultieme 
poging een mooi resultaat neer te zetten een 
rigoureuze beslissing nam en er maar liefst 360 
kilo vers veteranen A vlees in gooide.
Met andere woorden Ronnie, Wim en Jos 
moesten het tij doen keren en waar hoofdcoach 
Theo normaal grossiert in het nemen van 
tactisch foutieve beslissingen daar sloeg hij in 
zijn laatste wedstrijd de spijker op zijn kop.
Binnen no time stond de eindstand 3-3 op het 
scorebord, waarbij opviel dat Wilhelmina Boys 
zich keurig aan het scenario hield door het 
derde doelpunt van de roodzwarten voor hun 
rekening te nemen.

Om een lang verhaal kort te maken het is 
voorbij, het is mooi geweest, dit vindt ik zelf 
een mooie woordspeling bij zo’n lelijke ploeg en 
het heeft in ieder geval op mij een onuitwisbare 
indruk gemaakt.

Normaal steek ik de draak met alles en 
iedereen, echter vandaag wil ik dan toch maar 
een keer uitspreken wat ik al jarenlang weet, 
het waren fantastische jaren, het was een 
voorrecht om elke zaterdagmiddag weer langs 
de lijn te staan, het was een genot om getuige 
te mogen zijn van de kleedkamerperikelen, 
het was soms best wel lastig om het oeverloze 
gezwets op waarde te schatten, kortom ik had 
het voor geen goud willen missen en voor mij 
zijn het allemaal unieke klasbakken die wat mij 
betreft geschiedenis hebben geschreven.

Ter afsluiting nog wat huishoudelijke 
mededelingen, het is nog lang onrustig gebleven 
geloof ik, het thema van vandaag was Genieten, 
maar had net zo goed Nooit meer kunnen 
zijn en anders dan jullie van mij gewend zijn, 
de laatste alinea is de enige serieuze van het 
verslag.

Gr Ed Pielage
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VOETBAL
OM EN OP DE VELDEN
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had ut idee da “onze gast aan tafel” zich 
afvroeg wie tur in hemelsnaam dizzie 
“loverboy” uit de kast geloaten had….zo 
net vur deez feestdagen; ach ieder-
een “ontsnapt” tiggeworrig…gewoon 
trendy!! 

• Twee wildvrimde vrouwkes dit schit-
terende ontvangstritueel uiteraard 
ook meegekregen hebben….en al snel 
tot de conclusie kwamen da di vrolijk, 
komisch en gezellig menneke…hun hil 
veul deej denken an unne beroemde 
televisiekok….of iemand van de post-
code loterij; ik zou nie weten wie ze 
bedoelen, mèr ik heb uit betrouwbare 
bron	(ja,	ge	kunt	altijd	op	um	rekenen)	
vernomen dat ie wel ne kammeroad 
blijkt te hebben die Peppi heet…Mar-
ja…wa	moette	daor	nou	wir	mi	??

• Ondanks het feit da ze allebei Toon 
heten….hil vruger in het zelfde, zèèr 
succesvolle elftal speulde…allebei 
linksback en aanvoerder waren (ja, 

wij hadden er twee!!)…en als kleine 
bijkomstigheid gèr un potje bier lussen; 
er toch nog een soort van discussieke 
ontstond…waarvan ondergetekende 
getuige was….ut zal ok nie us zo zijn !!

• Het ging over ut feit ofda “klein” 
Toontje zunne maat, Henk Bernard, 
nou eigenlijk wel of gin familie was 
van onze Prins Bernard….omdat 
“ander”Toontje een iets of wa Duits 
accent dacht te heuren; mèr dur ge-
leuf ik allemol niks van, want da zou 
ie zo kennen loaten verhelpen dur de 
mens van collega zangeres Bonnie St.
Claire….doktor Bernard; ja, als ge lid 
van	de	Story	en	de	Privé	bent,	witte…
bijna…alles!! Toch hendig!!

• Na een frontale botsing tussen unne 
lichtjes angeschoten, overenthousiaste 
feestvierder en twee van onze lieftallige 
ijvere hapjesgirls; ge op oeuw gemèkske 
zo van de bar noar de achterdeur kont 
schètsen…in minder dan 1 seconde…be-
geleid dur nun broellie van mayonaise, 
ketchup, werm snacks en ne liter ger-

• Ons 70 jarig jubileum méér dan 
geslaagd genoemd mag worden, met 
optredens van Henk Bernard, Stef 
Ekkel, Django, Dj Willie, Dj Kin….en 
niet te vergeten de vele al dan niet ge-
diplomeerde	gastoptredens;	oftewel	
topamusement !!

• Er tussendur, zo mee en dan, gelukkig 
ok nog effe tijd was vur un kouw slukske 
bier, verfrissend nipke wijn…of vur de 
echte liefhebbers un extra sterk glaaske 
ranja; en da allemol um de vele over-
heerlijke tapa’s en borrelhapkes weg te 
spuulen.…och, ja …wa moet, dè moet !!

• De zaterdagmiddag, vur de jeugdaf-
deling; onder deskundige leiding van 
Leon en Joke i.s.m. hil veul ander 
enthousiaste vrijwilligers; ok un gran-
dioos succes was….met d’n ganzen 
dag sport, spel en avontuur vur elke 
leeftijdscategorie….inclusief	hapjes,	
drankjes en snoepgerei….ongeloofe-
lijk Haribo !!

• In tegenstelling tot de kids, sommige 
ouw lui…enkele spellen wel een klein 
bietje dangeroezzz vonden, zoals:
polstokhoogzitten…speerhappen…
bungeebutsen…kogelvangen…trampoli-
neslingeren, en nog wa van die moder-
ne dinger; ach wij zijn waarschijnlijk 
vort veul te oud vur dizze flauwekul….
vruuger hadden we verstoppertje, tik-
kertje, landje pik, stoeprandje butsen, 
kapdollen, masje poep rijen….en dok-
tertje speulen; Ja, it giet oan !!

• Vrijdags s’avonds een collega bar-
keeper van onze Geldropse voetbalbu-
ren,	tijdens	het	optreden	van	Henkie	
Bernard…wel hil enthousiast werd 
ontvangen dur één van onze bestuurs-
leden, enwel middels een behoorlijk 
uit de maat gaand gezamelijk vreugde-
dansje…vergezeld van meerder klet-
snatte	klapzoenen…veur	op	zun	kupke	!

• Dit ritueel zich…uiteraard…onder ut 
genot van un paar “romige jongens” 
(volgens de wet van Patriekske) afspeul-
de…niks mis mi zou de denken…mèr ik 

stenat; Ja, ijs of gin ijs…bij ons zou de’n 
Eltsteden…of vur mij part….krukken-
tocht altijd dur kennen goan…gewoon 
binnen!....Gaan mi die banaan !!

• De dagelijkse loterij ok best geinig 
was….en da nie alléén vanwege de 
skon, strange….18+ prijzen; mèr vurral 
dur de tomeloze inzet van onze 3 top-
verkopers, Ritchie, Rudie en Wesley…
waarvan inne “slimmerik“… toen zijn 
buukske eigenlijk al uitverkocht was…
op het geniale idee kwam om de 
linkerkant ok nog in de aanbieding te 
doen; goed vur ons clubke….iets min-
der vur de klant, of was ie misschien 
toch lichtjes beneveld….och, as ge 
mèr leut het…en da hadden we!!....3 
dagen lang !

• Ik er op zondagavond pas achterkwam 
da Django in het vurprogramma zat van 
ons Mikeske….leider, treenert en enter-
tainer bij ons oergezellige clubke; Ja, zo 
zie de mèr Mike da ze toch ok nog wel 
eens aandachtig kennen luisteren as ge 
wa te z…ingen hèt…..de snotjong !

• Sommige personeelsleden vrijdige 
nacht….volgens mij…al un bietje de 
weg	kwijt	waren,	tijdens	het	bijvul-
len	van	de	koelingen;	ons	Rudolfke	
er namelijk niks van begreep da ut 
kleedlokaal woar ie net van te vurren 
nog drank gehaald had….nou in inne 
keer	op	slot	was….oftewel	kei	dicht!!	
Kabouterkes ???

• ie na nogmaals enkele kirren hil goed 
vuulen…flebberguested….of zoiets…wir 
trug kwam; en we hierna  samen tot de 
conclusie kwamen…da ut eigenlijk toch 
wel logisch is…als ge vur de verkeerde 
deur stoat….zu’n 10 meter verderop 
!!....zou ut toch iets mi zijn dubbele 
tong te maken hebben gehad !?? ….lijkt 
me sterk !...ik ken um nie anders !

• Ik s’zaterdags s’mergens al niks mir 
an um zag; dus of hij hit s’avonds to-
neel gespult….of hij herstelt hil snel….
of hij hit er zijn eigen vur in loaten 
enten….toch knap!; hij had alléén 
wa	last	van	ne	stijve		rug…net	as	ik	
trouwens…mer ja dokussen…ut is ok 
vul hendiger om alles mi de hand te 
sjouwen i.p.v. mi het steekwagentje !!
Ach, no pain no gain !...plus 10% mag 
“sneuvelen”.

• We drastisch op zoek zijn naar o.a. 
blubber afstotende leggings, vurge-
butste helmkes mi ingebouwde 
TomTom, kogelvrije(haze)wind-

hebben….nee, onmogelijk!!....want da 
lijkt vul te veul op knibbelen, kneb-
belen, en knabbelen..en da kan ie ok 
as de beste….als ik sommige leden 
van de maandagochtendploeg moet 
geleuven. 

•Ik nie begrijp, da zunne scooter as ik 
um mi d’n auto tegenkom, steeds men-
ne kant optrekt….kwestie van afstellen, 
lijkt mij….mar da effe geheel terzijde ! 

• Ik hil goed begrijp da zunne 1e assis-
tent	destijds,	onze	Cris,	die	ballonnen	
nie zo hard op ken bloazen, want vur 
dat ie ut wit schiet ie ne meter de 
lucht	in;	mèr	witte	wa	ik	ut	ergste	
vind….dè	as	ge	er	nodderhand	efkes	
serieus met hem over wilt proaten, ge 
steevast ut zelfde antwoord krijgt toe-
gesnauwd, enwel….bloast um toch op, 
dorpsgek !!!....dan denk ik wel eens…
ja, had hij da mèr gedoan….alhoewel, 
ik	moet	um	toch	ok	wir	vur	de	helft	
gelijk geven!...zelf kennis !!??

• Ons 5e elftal….na het eerder behaalde 
kampioenschap en periodetitel…nog 
zoveel bonnen over hadden dat ze van 
erremoei alle 3 de dagen uit moesten 
rukken; met als gevolg da ze op ut eind 
van de rit de Kleine Klopfer nie mir 
alleen in hun keel vuulde glijen…mèr 
vurral ok in hun bollekes hurde bon-
ken….poing, poing,
poing, poing, ach één geluk, ut goat mi 
sloapen wir over !!

• Ik het idee had dat er zowat 20.000 
ouwe	foto’s	via	onze	Justin	Beamer….
op het groot scherm….rechtstreeks 
d’n ether ingestuurd werden….reali-

jackskes, antislip onderboksen, vurver-
warmde kreukvrije kniesukskes…mèr 
vurral valbrekende rollators mi slappe 
bandjes en slechts 2 versnellingen….
vurruit en achteruit; dit alles omdat 
er bij ons clubke zo links en rechts wa 
gevallen wordt….nie op het veld, mar 
gewoon…spontaan…tijdens of na een 
fistje!....Bingo !!

• We	ter	preventie	ok	overwegen	om	
unne cursus valbreken te goan geven…
dus as ge nog wa ouw bananenschil-
len het, houden we ons aanbevolen; 
tevens staat er in de hal…24/7…ne zak 
zout terbeschikking die ge vur oe uit 
kunt strooien as je ut nie vertrouwt; 
en mocht da nog nie zat zijn dan kun 
de	s’maandags	s’mergens	altijd	nog	
effen	langs	kommen	om	oew	gezicht	
wa bij te loaten plamuren….indien 
nodig !!....
Tip : of gewoon stoppen mi drinken….
zoept er nog ene gij lelijke vlegel !!

• Er helaas wel enkele klachten zijn bin-
nen gedruppeld over de te slappe, snel 
leeglopende feestballonnen; eigenlijk 
onbegrijpelijk vanwege het feit dat die 
toch echt dur ne gediplomeerde blad-
bloas deskundige …mi geminte roots…
en vurral veul liefde….zijn opgepompt; 
kat in het bakkie zou de denken; maar 
helaas ok gin pindakaas.

• We d’n bloaskaak er intussen van 
verdenken dat ie net da letste bietje 
lachgas telkens zelf ingeslikt hit… 
want hij zit vanaf toen wel vort ver-
dacht veul mi ne grote smile op zunne 
scooter; mèr zou ie de balloons dan 
misschien nie strak zat geknubbelt 

sed by Jhonny and Paulus; of ut moet 
zijn da ze telkens herhaalt werren?! 
Da zou natuurlijk ok nog kennen, mèr 
da denk ik nie….eerlijk gezegd want ik 
zag	bij	d’n	ingang	ok	unne	prachtige	
ballonnenboog stoan van om en de 
nabij ut zelfde aantal….geshonken 
dur zunne zoon Melvin, en daar wil 
ie natuurlijk nie vur onderdoen….
lijkt mij…p.s. Melvin, as ge soms nog 
unnen ervaren blonnenbloazer zoekt, 
dan weten wij er nog wel…G…..èèn !!

• De S.V. Braakhuizen, onze hoodspon-
soren Dakdekkersbedrijf Martien 
Geeven en Grieks Restaurant Irodion, 
nogmaals hartelijk willen bedanken 
voor de mooie advertentie in de 
Middenstandsbelangen i.v.m. ons 70 
jarige jubileum…maar uiteraard ook 
alle andere sponsoren, vrijwilligers en 
personeelsleden die dit prachtige feest 
tot een grandioos en onvergetelijk suc-
ces hebben gemaakt ! Chapeaux !!....
Ja, vur da we ut weten stoat ut 71 jarig 
jubeljejum al wir vur de deur….toch 
!?  Tip: ik zou ut nie oversloan….da zou 
seunt zijn !!

•	As	ik	alles	nog	us	rustig	en	ri-lekst	
nalees, ik tot de pijnlijke conclusie 
kom, dat er in elk wist u datje zéér 
zeker unne vaste kern van waarheid 
zit….mèr er toch ok nun bult onzin 
en kwatsproat de revue passeert!!....
mèr erger nog.. .ons ander Peerke, di 
alles wir moet zien te ontcijferen….um 
ut daarna wir vur me uit te typen….
alvast bedankt Piotr ! 
P.s.	Zou	da	Hanske	dan	nondeknetter	
toch nog gelijk hebben?!.....ben bang 
van wel !! Chio !!
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Vrijdagavond 15 februari 2019 hebben 34 deelnemers 
aan het twintigste toernooi bij Braakhuizen deelgeno-
men. 

Durgan Sinatci moest zich als 1ste  inkopen maar werd 
uiteindelijk 14de. Ruimte voor verbetering maar altijd 
nog een stuk beter dan Akin die 17de is geworden (dus 
niet alleen meet voetballen is Durgan net wat beter dan 
Akin…). Blijven oefenen mannen dan komen jullie vast 
nog wel eens aan de finale tafel.

Bram Weber werd wederom 6de en greep zoals eerdere 
toernooien net weer naast de prijzen. Extra zuur deze 
keer omdat Bram zelf dacht dat hij bij de eerste vijf zat 
en dat al uitbundig zat te vieren. Jammer Bram, vooral 
doorgaan, moet toch een keer gaan lukken. 

De eerste 5 hebben het prijzengeld mogen verdelen. Op 
een 5de plek is Jan Willem Meulendijks geëindigd, op 4 
Rein Stokmans, op de 3de plek Bas de Bruijn (regelma-
tig te vinden aan de finaletafel). De finale om de 1ste 

20ste, 21st en 22st Pokertoernooi BRKHZ

plaats is gewonnen door Alex Smulders, een topper die 
al meerdere keren in de prijzen is gevallen. Nummer 2 
verdiend nu toch echt een zeer eervolle vermelding. Jaja 
Peter Beverdijk, toppertje. Wat een resultaat, de blijd-
schap was groot en zijn lach stond het hele weekend op 
zijn gezicht, die ging er gewoon niet meer vanaf!! 

Laatste werd dit keer Henk van Heijst, een opvallende 
uitslag omdat Henk de laatste toernooien steevast aan 
de finaletafel was te vinden. Het zal wel een uitzonde-
ring zijn in de goede reeks. We zullen het zien.

Vrijdagavond 19 april 2019 hebben 28 deelnemers aan 
het eenentwintigste toernooi bij Braakhuizen deelgeno-
men. 

Mitchel de Wit moest zich als 1ste  inkopen, snel ge-
volgd door Joost Schenkelaars en werden vervolgens 
26ste en 24ste.  Zo zie je maar dat successen uit het ver-
leden geen garanties zijn voor de toekomst (Joost heeft 
immers al 2x het toernooi gewonnen). 

Eric Sanders werd deze keer 6de, het blijft een vervelen-
de plaats om te eindigen. 

Op de 5de plek is wederom Jan Willem Meulendijks ge-
eindigd, op 4 Mario Hendrikx, op de 3de plek wederom 
Bas de Bruijn (zoals eerder vermeld, regelmatig te vin-
den aan de finaletafel). De finale om de 1ste plaats is 
gewonnen door Frank van den Wijngaard, de 2de plek 
deze keer voor Jessica Klaassen, top gedaan. 

Voor de eerste keer, jaja waar gebeurd, een Royal Flush, 
niemand minder dan Peer van Gerwen (wie kent hem 
niet) toverde deze topkaarten op de tafel. Een eervolle 
vermelding zeker waard, daarmee haalde hij dan ook de 
finaletafel maar kwam uiteindelijk niet verder dan een 
8ste plek.

Vrijdagavond 25 oktober 2019 hebben 24 deelnemers 
aan het tweeëntwintigste toernooi bij Braakhuizen 
deelgenomen.

Toernooiwinnaar van de vorige editie Frank van den 
Wijngaard moet zich als eerste inkopen. Binnen 6 mi-
nuten was het al zover. De rebuy’ers volgden elkaar snel 
op. Een logisch gevolg van de aanpassing van de blinds 
(verplichte minimale inzet). De goede oude pokerklok 
was namelijk verdwenen van de laptop. Gelukkig had 
Rinie van Bragt snel voor een oplossing gezorgd (zoals 
Rinie binnen Braakhuizen als zoveel goede dingen heeft 
gedaan) en een nieuwe pokerklok werd geïnstalleerd. 
Nu alleen alles even instellen en daar gingen we (lees 
Twan Moors) de fout in. De blinds gingen wel heel snel 
omhoog. Gelukkig hadden we gelegenheid om tijdens 
de eerste break daar een aanpassing in aan te brengen 
zodat het vervolg minder snel ging. Een goede zet want 
het weer een geslaagde gezellige avond.

Twan Moors werd 6de en ervaarde nu zelf eens dat het 
helemaal niet leuk is om op die positie te eindigen. Leuk 
mee gedaan maar het levert helemaal niets op. Tja de 
volgende keer toch maar eens wat meer empathie op-
brengen en minder leedvermaak.

Op de vijfde plek, ondanks de eerste rebuy, toch nog 
Frank van den Wijngaard. 4de plek Henk van Heijst 
(knap gedaan, begint “normaal” te worden die vaste 
plek aan de finaletafel). 3de plek Jessie Slaats (eindelijk 
een plek die wel wat oplevert, goed gedaan). 2de plek 
Jan Willem Meulendijks (jaja die schilder met de beken-
de slogan “dun op het kozijn en dik op de rekening”) en 
de 1ste plaats Peter Beverdijk. 

Ongelofelijk wat een prestatie. 2 edities geleden werd 
hij 2de en nu zelfs winnaar.  Wat een ontwikkeling heeft 
Peter meegemaakt. Ben wel heel benieuwd of hij dit 
niveau kan blijven vasthouden. De gunningsfactor is in 
ieder geval heel hoog daar zal het dus zeker niet aan 
liggen. Peter succes.

Alle drie de  avonden waren weer super gezellige ouder-
wetse Braakhuizen avonden. Aan de geserveerde hapjes 
en drankjes zal het nooit liggen bij dit gezellig clubke!!! 

Natuurlijk verdient onze hoofdsponsor van dit evene-
ment, Kees Brouwers van Café-biljart Schonmoeder, 
ook een eervolle vermelding. Vanaf het eerste toernooi 
kunnen we al op hem rekenen met 3 bierkaarten voor 
de nummers 1, 2 en 3. Kees zoals altijd bedankt!!

Tot de volgende keer, 
eens kijken of Peter 

zijn	titel	kan	
prolongeren. 
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SPELERS  
WALKING FOOTBALL 

Jo Verhappen kwam met het voorstel als we met de “old stars” en de vrouwen weer eens 
een uitje hadden om niet alleen stil te gaan zitten drinken, maar om tevens een activiteit 
er bij gaan doen.

Dus wij zeiden Jo kom maar met een voorstel en dat voorstel was om te gaan ballen 
gooien, oftewel met een duur woord, jeu de boules. De geplande datum 23 februari zaten 
we met 35 man in de kantine van de Lammen Errem.

We werden in groepjes verdeeld en op 6 banen gespeeld en we zouden 3 partijen gooien 
met iedere keer een andere tegenstander. Na 2 partijen gespeel te hebben gingen we 
even ontspannen in de kantine met een lekkere puntzak friet en snacks. Na dat de 
magen weer gevuld waren, moest er nog 1 partij gespeeld worden, toen die afgelopen 
was, ging men over tot de prijsuitreiking. De individueel uitslag van de beste 3 spelers 
waren, 1. Chris Bruinen, 2. Piet Zweegers, 3. Cor v.d.Burgt en de poedelprijs ging naar 
Ad Warmoeskerken. Dat Chris de eerste prijs won kwam omdat hij thuis stiekem had 
geoefend op de door hem in de tuin aangelegde grindbak. Ook was het jammer dat er geen 
sportiviteitprijs was, want kandidaat nummer 1, was uiteraard Hans Albers geworden.

TRAPPEN EEN KEER NIET TEGEN 
EEN LEREN BAL.

En er werd geadviseerde aan sommige deelnemers dat ze maar ballen moesten gaan gooien i.p.v. 
ballen trappen. Ik heb gezien dat er mensen met arendsogen rond liepen, die op de micron nauwkeurig 
konden zien welke bal het dichts bij het rode balletje lag, die “heel” goed konden tellen, bal verplaatsen, 
per ongeluk buiten de ring staan, met te veel ballen gooien, allemaal in hun voordeel, of heb ik het 
verkeerd gezien, omdat ze niet bekend waren met het spelletje en dit onbewust deden en niet in hun 
voordeel. Al met al het was een geslaagde middag en er werd onder het genot van nog enkele drankjes 
nagepraat over wat die middag allemaal gezien en geconstateerd was en over de “prestaties” die ze 
geleverd hadden. Iedereen was na afloop enthousiast en wie weet misschien voor herhaling vatbaar.

Op vrijdag 19 april waren de Paashaas en het 
Paaskuiken op het trainingsveld te vinden….
Wat ze daar deden?? Paaseieren verstoppen!!!
Een enthousiaste groep kinderen van de 
Braga Kids en de JO8 samen met hun ouders 
gingen de eieren zoeken. Het GOUDEN EI 
werd gevonden en werd beloond met een 
leuk prijsje. Na de Vogeltjesdans volgde de 
uitslag van de Kleurwedstrijd.

De winnaars zijn: Bruce	van	de	Rijt	en	Kyan	van	Hattem!!	Zij hebben ondertussen hun prijs in ontvangst genomen.

Gefeliciteerd allebei!! 

PASEN
2019
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Ongeveer anderhalf jaar geleden werd het idee geopperd om een sportieve voetbalactiviteit te vinden 
tussen het veteranen voetbal en het walking voetbal in. Veel oudere veteranen hadden niet meer de 
behoefte om tegen veel jongere tegenstanders te spelen en zagen het walking voetbal (nog) niet zitten. 
Peter Hansen vroeg mij of ik kon polsen bij ex veteranen en veteranen die op korte termijn gingen stop-
pen of er behoefte was aan een soort zaalvoetbal versie van het buitenvoetbal. Na enkele weken bleek 
er genoeg animo onder leden en ex leden om een opzetje hiervan te maken. Tegelijkertijd zijn we met 
een aantal mensen begonnen met het benaderen van diverse andere verenigingen om te polsen of er bij 
hen interesse was.

Dit resulteerde al vrij snel in een 3 tal teams zoals Gerwen, DBS, Braakhuizen en iets later Oirschot Voor-
uit en Spoordonkse Boys. Bij  veel andere verenigingen kregen we positieve reacties maar hier bleef het 
meestal bij.  Het vinden van de juiste personen bij verenigingen die op zoek gaan naar geïnteresseerden 
voor dit spelletje is de moeilijkste factor. Zoals alles wat nieuw is heeft ook dit gewoon tijd nodig. Bij 
Braakhuizen hebben we op dit moment 19 deelnemers waarmee we proberen om met twee teams actief 
deel te nemen aan de wedstrijden en toernooitjes. We kunnen bij teveel afmeldingen gelukkig ook nog 
een beroep doen op enkele spelers van het walking voetbal. 

Inmiddels spelen we iedere twee weken een toernooitje of een wedstrijd en zullen iedere paar maanden 
met alle betrokken verenigingen bij elkaar komen om te inventariseren wat de vervolg stappen zullen 
worden.

Het spelletje wordt gespeeld op een veld van ongeveer 40 bij 30 meter met 2 E-doeltjes. Rondom de 
goals wordt een half ronde cirkel gecreëerd waar NIEMAND, zowel verdediger als aanvaller in mag ko-
men. Alleen de keeper beheert dit gebied. Enkele regels zijn:
•  Bij een intrap mag je zelf met de bal aan de voet het veld inkomen 
•  Buiten de cirkel mag je vanuit iedere afstand op goal schieten.
•  Een bal passen door de cirkel mag weer wel (als je er zelf maar niet in komt)
•  Terug spelen op de keeper mag.
•  Alle vrije trappen zijn indirect

Er waren natuurlijk ook twijfels bij een aantal spelers, maar na en jaar proef draaien lijken de meeste 
deelnemers heel positief. Wij denken met zijn allen dat deze vorm van voetbal gericht op de 50 plussers 
een slapende reus is.  Mocht er interesse zijn bij andere leden of familieleden of bekenden van mensen 
die dit artikel lezen dan kun je ze altijd verwijzen naar onderstaande personen.

Betrokken bij alles rondom het 50+ voetbal zijn:
Peter Hansen – Rien Kluitmans - Willem van de Voort –Theo van Leeuwen en Frank van Moorsel

50 PLUS-VOETBAL
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ACTIVITEITEN BEGELEIDER
Kerntaak: 
Organisatie van interne nevenactiviteiten (en financiële 
acties) voor de leden met als doel de leden op andere wijze 
ontspanning te bieden en daarmee de samenhang en een 
goede sfeer binnen de vereniging te bevorderen en/of 
financiële middelen te verwerven.

Interesse in deze vacature, neem contact op via 
info@braakhuizen.eu
 

VOORZITTER JEUGDCOMMISSIE
*  Bepaald het beleid van de jeugdcommissie, in samenspraak 

met de overige jeugdcommissieleden en de voorzitter, 
en is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. 
Coördineert de diverse commissietaken. 

*  Leidt de vergadering en bijeenkomsten van de 
jeugdcommissie. 

*  Draagt er zorg voor dat het dagelijks bestuur door 
hem zelf, of door een ander daartoe aangewezen 
jeugdcommissielid, gedurende het seizoen wordt ingelicht 
omtrent de gang van zaken binnen de jeugdafdeling. 

*  Vertegenwoordigt de jeugdafdeling bij officiële 
gelegenheden naar buiten. 

*  Heeft een coördinerende taak bij werving 
jeugdcommissieleden en stimuleert deze waar nodig. 

*  Geeft uitvoering aan wervingsactiviteiten voor nieuwe 
jeugdspelers. 

* Zorgt voor werving van jeugdtrainers. 
* Ziet toe dat de functiebeschrijvingen worden uitgevoerd. 
*  Signaleert problemen welke eventueel rijzen tussen 

leiders, trainers, spelers en ouders en speelt deze door 
naar de desbetreffende coördinator. Neemt eventueel 
een bemiddelende rol op zich. 

*  Stelt samen met de penningmeester van de 
jeugdcommissie een jaarbegroting op, die uiterlijk in de 
laatste bestuursvergadering van het aflopende seizoen 
gepresenteerd moet worden aan de penningmeester van 
het dagelijks bestuur. 

*  Bewaakt deze begroting en stuurt zonodig bij (uitgaven 
blijven binnen de begroting). 

Interesse in deze vacature, neem contact op via 
info@braakhuizen.eu
 Va
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Penningmeester
* Het beheren van de geldmiddelen van de vereniging. 
*  Zorg dragen voor de inning van de contributies en overige 

inkomsten van de vereniging. De administratie van alle 
inkomsten en uitgaven van de vereniging verzorgen. 

*  Zorg dragen voor de eventuele reserves overeenkomstig 
de afspraken en besluiten van de vereniging. 

*  Verslag uitbrengen op de ALV van het beheer van de 
geldmiddelen en een begroting indienen voor het 
komende verenigingsjaar. 

*  De kascommissie inzage geven in alle bescheiden en 
middelen en alle gewenste informatie verstrekken. 

*  Belast (al dan niet via een derde) met de volledige 
ledenadministratie van de vereniging, alsmede met de 
hieruit voortvloeiende activiteiten inzake jubilea van 
leden. 

Interesse in deze vacature, neem contact op via 
info@braakhuizen.eu
 

VERTEGENWOORDIGER TECHNISCHE COMMISSIE 
(JO13)
Vertegenwoordiger van technische commissie. 
Neemt deel aan periodiek overleg en licht de technische 
commissie in. 

Interesse in deze vacature, neem contact op via 
info@braakhuizen.eu
 

Keukenmedewerker
Als keuken vrijwilliger bedien je de keuken en zorg je er voor 
dat de bezoekers van onze mooie kantine op een vriendelijk 
wijze geholpen worden aan een hapje. Je werkt daarbij 
uitsluitend met andere RKSVB vrijwilligers en met elkaar 
ben je het gezicht van RKSVB en bepaal jij mede de sfeer en 
gezelligheid in onze kantine.
 
De werkzaamheden bestaan o.a. uit.: het verkopen van ijs, 
diverse warme en koude broodjes, patat en snacks vanuit 
de snackcorner; het bereiden van de patat en de snacks 
vanuit de open keuken;

Kenmerkend aan jou is:
Je draagt RKSVB een warm hart toe. Je vindt het leuk om 
veel mensen te ontmoeten en om samen te werken met 
anderen die net als jij als vrijwilliger actief zijn. Je vind 
het niet erg en wellicht juist leuk om cruciaal te zijn voor 
de sfeer en gezelligheid en voor één van de  belangrijkste 
financiële inkomstenbronnen van RKSVB.

We vragen:
Qua tijdsbesteding stellen wij op voorhand geen eisen aan 
hoeveelheden uren en aanwezigheid. Wij werken op een 
zaterdag in principe met vaste roosteruren.  Maar het is 
natuurlijk mogelijk om daar van af te wijken.
Snackcorner / keuken: 10 – 14 uur en 14 – 18 uur.
 
Je kunt de frequenties van aanwezigheid in overleg zelf 
bepalen. Elke zaterdag of 1 keer in de acht weken?

Je krijgt:
Enorm veel waardering van onze leden, bezoekende teams 
en toeschouwer en andere RKSVB vrijwilligers. Je leert 
ineens veel leuke mensen kennen die net als jij ook anderen 
graag helpen.

Dit is het moment, reageer nu!

Ben jij minimaal 15 jaar oud en lijkt het je leuk en zie je jezelf 
al in deze mooie belangrijke rol? Neem contact op met Kate 
McMillan of stuur een mail naar info@braakhuizen.eu




