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Agendapunten
17-12-2010
Feestavond Senioren

Op vrijdag 17 december a.s. staat de 
jaarlijkse feestavond; voor onze dames 
1, veteranen A en B , senioren teams 1 
t/m 7 en hun aanhang , weer op het pro-
gramma.Het beloo   weer een gezellige 
avond te worden met de nodige hapjes 
, drankjes en swingende live optredens. 
Als ook u niets wilt missen, zorg dan dat 
u er bij bent.
 
19-12-2010
Beker/inhaalprogramma senioren 
en dames 

20-12-2010
Winterstop 
 
27 - 12 - 2010 
Kerstzaalvoetbaltournooi Jeugd
In Sporthal De Kievit
Aanvangs  jden volgen nog

02-01-2011
Zaalvoetbaltoernooi Senioren, 
Dames en Veteranen 
Op zondag 2 januari 2011 word wed-
erom het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi 
gehouden in sporthal de Kievit ( bij café 
schonmoeder), voor onze dames 1 , Er 
wordt gespeeld in een ochtend poule 
( aanvang 10.00 uur ) en een middag 
poule ( aanvang 14.00 uur ).

06-01-2011
Nieuwjaarsrecep  e Braakhuizen 
Vanaf 20.30 uur in de kan  ne.
 
08-01-2011
Zaalvoetbal en nieuwjaarsborrel 
Veteranen 
Zaalvoetbal van 15.00-17.00 uur in 
De Kievit. Aansluitend nieuwjaars-
borrel in cafe Schonmoeder.
 
15 / 22 / 29-01-2011
Zaalvoetbal Veteranen 
15.00-17.00 uur in Kievit 

16-01-2011
Beker/inhaalprogramma senioren 
en dames 

06-03-2011
Carnavalsfeest en loterij in de kan-
 ne 

De redactie

Er is een nieuwe werkgroep bij 
Braakhuizen. Dit is de werkgroep 
communicatie. Zij zijn naast de 
website verantwoordelijk voor de 
opzet van dit eerste magazine. 
In de toekomst zal dit blad u op 
de hoogte houden van nieuwe 
ontwikkelingen binnen Braakhui-
zen maar natuurlijk ook omdat 
het erg leuk is.

De werkgroep bestaat uit Dennis 
van de Rijt, Randy Jagroep, 
Marjolein Brouwers, Susanne 
Beliën en Gert Smit.

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

Bijdrages voor dit magazine 
ontvangen wij graag op tijd. Op 
de website zullen de deadlines 
voor het aanleveren van artikelen 
bekend worden gemaakt.

Let erop dat wij alleen foto’s 
kunnen plaatsen met de juiste 
kwaliteit. Het liefst ontvangen wij 
de originele digitale bestanden.

Voor de aanlevering van adver-
tenties van sponsoren kunt u con-
tact opnemen met Bas de Bruin. 
sponsor@braakhuizen.eu . Ook 
als u nog geen advertentie hebt 
maar deze wel graag wilt kunt u 
mailen met hetzelfde adres.
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Erevoorzitter Ad van Gerven draagt het 
voorzitterschap over aan Dennis van de Rijt.

Op de vorige week gehouden algemene 
ledenvergadering van voetbalvereniging 
Braakhuizen is Ad van Gerven unaniem 
verkozen tot erevoorzitter van de vereni-
ging. Ad is tot nu toe de eerste en dus 
enige erevoorzitter van s.v. Braakhuizen.

Ad nam afscheid na liefst 24 jaar als 
voorzitter de scepter te hebben ge-zwaaid. 
Volgens Ad komt zijn afscheid op een 
goed moment. De vereniging bloeit, is 
fi nancieel gezond en de belangrijkste 
reden voor het overdragen van zijn 
functie is dat er een geschikte opvolger 
klaar staat. Die opvolger, Dennis van de 
Rijt, heeft zich inmiddels omringd met 
een aantal “jonge gretige” vrijwilligers die 
bereid zijn de schouders er onder te zetten.

“Jullie weten dat ik een 
“Geldrop verleden” heb; is dat 
een bezwaar?” 

“Als Dennis er niet was geweest, ik heb 
een zeer positieve indruk van hem, had 
ik er nog wel een paar jaartjes aangeplakt. 
Ik zie en merk echter dat die jongen 
wat in z’n mars heeft dus kan ik met 
een gerust hart het stokje overdragen.” 
Aldus Ad die zijn voorzitterschap in 
1986 begon met een vraag aan de rest 
van het bestuur: “Jullie weten dat ik 
een “Geldrop verleden” heb; is dat een 
bezwaar?” Gesteld kan worden dat in 
die tijd er wellicht sprake was van enige 
rivaliteit tussen de beiden Geldropse 
voetbalverenigingen. Dat leefde kennelijk 
bij het toenmalige bestuur zeker niet 
want Ad’s komst werd, mede vanwege 
zijn bestuurlijke ervaring, zéér gewaard-
eerd. Zijn komst was in die tijd ook goed 
getimed. De vereniging Braak- huizen 
kon op dat moment een stevige boost 
gebruiken omdat het ledental stagneerde 
en vooral de jeugdafdeling wat groei 
kon gebruiken. Overigens stelt Ad dat 
hij van eerder bedoelde rivaliteit tussen 
Geldrop en Braakhuizen weinig heeft 
gemerkt. Sterker nog, volgens hem is de 
samenwerking prima en gunt men elkaar 
successen. Gevraagd naar de sportieve 

aspiraties en de toekomst- verwachtingen 
is Ad zonneklaar: “Als ik een wens mocht 
doen voor de vereniging is dat die blijft 
zoals ie is; een sociaal karakter houdt, 
de gezelligheid blijft en dat we sportief 
weer eens een promotie naar de 3e klasse 
kunnen meemaken”. De laatste promotie 
is één van de hoogtepunten volgens Ad. 
Het is nooit “ginne moet”, maar áls het 
dan tóch gebeurt.... klasse. Des te meer 
klasse omdat de s.v. Braakhuizen haar 
spelers niets betaald”. We doen het met 
ons ‘eigen jongens’” zegt Ad, om daaraan 
toe te voegen dat iedereen welkom is 
bij de vereniging, maar er niemand zal 
worden aangetrokken voor fi nanciële 
compensatie.

Het is nooit “ginne moet”, maar 
áls het dan tóch gebeurt.... 
Klasse!

“We hebben hier, mede door samen-
werking met de ‘Stichting vrienden van 
s.v. Braakhuizen’ een beleid opgezet dat 
de spelers van de selectie zeker niets te 
kort komen. Maar daarnaast profi teren 
álle sectoren van onze sponsoren, de 
G-afdeling, jeugd, veteranen, dames en 
totale seniorenafdeling. We doen er alles 
aan die gebondenheid binnen de vereni-
ging te behouden; er worden feestjes 
georganiseerd, maar we zijn bijvoorbeeld 
óók bezig met een goed doordacht werk-
plan voor de Jeugdafdeling” aldus Ad. 

“Gelukkig is het ledental van toen, van 
1986 tot nu toe meer dan verdubbeld.” 

Hoe die professionaliseringslag bij de 
Jeugdafdeling en genoemd werkplan er 
uit zien kunt u lezen op de site van de s.v. 
Braakhuizen; www.braakhuizen.eu. 

Was het de laatste jaren dan alleen maar 
hosanna is de vraag; waren er geen 
moeilijke momenten? Ad hoeft daar niet 
lang over na te denken en stelt dat het 
overlijden van clubiconen Harry Trijnes 
en Fer Du Floo heel veel indruk op hem 
hebben gemaakt. Ook het “loslaten en 
overdragen” van de vereniging is de 
laatste tijd niet eenvoudig geweest maar 
naar mate het afscheid dichterbij kwam 
werd het makkelijker omdat zijn opvol-
gers “het goed voor elkaar hebben en weer 
veel vrijwilligers hebben aangetrokken”.

Overigens is er van echt afscheid geen 
sprake, Ad blijft actief met bordspon-
soring, adviseur van werkgroepen en 
heeft voorlopig nog zijn handen vol als 
voorzitter van de bouwcommissie voor 
de nieuwe kleedlokalen.  De mooiste 
momenten zijn een favoriet onderwerp 

bij Ad. Hij geeft de indruk dat hij van 
elke minuut in de laatste 24 jaar heeft 
genoten; één van de momenten die bij 
blijven als het moment dat hij het hardst 
heeft gelachen was een actie van toen-
malig eerste elftal speler Bas de Bruyn. 

“Zo, die goal heb ik voor jou 
gemaakt!”

Die knalde volgens Ad in een 
promotiewedstrijd uit bij Mifano een 
bal van eigen veld in het doel van de 
tegenstander; liep vervolgens naar de 
kant en riep tegen Ad: “Zo, die goal heb 
ik voor jou gemaakt!” Ad stelt dat hij 
trots is dat hij een fi nancieel gezonde en 
fl orerende vereniging achterlaat. Hij stelt 
dat hij soms lastige vraagtstukken moest 
oplossen doch hij is er ook trots op dat hij 
daarvoor nooit is weggelopen. Zo heeft 
Ad (gelukkig héél lang geleden) een elftal 
teruggetrokken uit de competitie omdat 
die vriendengroep week na week nog 
behoorlijk beschonken van nachtelijke 
uitspattingen op het veld stond. Dat soort 
maatregelen waren nodig om ook het 
gezicht van de vereniging naar buiten uit 
te dragen. “Gezelligheid en een bijbe-
horend drankje is leuk, maar dan wel ná 
de wedstrijd!”

Op de afgelopen ledenvergadering was 
Ad niet de enige waarvan afscheid is 
genomen. Na ruim 10 jaar nam ook 
secretaris John Heeren afscheid. Gesteld 
kan worden dat John al ruim 10 jaar “de 
stille kracht” van de s.v. Braakhuizen 
genoemd kan worden. John werd door 
Ad bedankt en in de bloemen gezet; 
daarnaast werd John benoemd tot lid van 
verdienste van de s.v. Braakhuizen.  Op 
de ledenvergadering werden Dennis van 
de Rijt en Jeantino Rademakers benoemd 
tot respectievelijk voorzitter en secretaris 
van het Hoofdbestuur. Daarnaast werd 
Peer van Gerwen benoemd tot nieuwe 
voorzitter van de seniorenafdeling.

Ad van Gervan neemt afscheid van secretaris 
John Heeren.

Wisseling van de wacht
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Team : Braakhuizen G1

Klasse : 1ste klasse GB

Spelers : Boudewijn Hermans, 

Buddy de Haas, Chris Smulders, 

Laurens Vervoort, Patrick Pelle, 

Bart Adelaars, Rinny van Lierop, 

Ralph Tebberman, Robin Cuppen, 

Daan Kox, Maick Lucassen, Jackie 

Bazelmans

Trainers/Leiders : Angelo Damen, 

Tinny van der Eijnden, Marcel Trum 

(assistent)

Vraag 1 : Wat is het mo  o van het 

team?

Gezelligheid, vriendenploeg en 

strijden voor het kampioenschap.

Vraag 2 : Kunnen jullie de doelstel-

ling van jullie team beschrijven?

Wij vinden het leuk om spor  ef 

bezig te zijn als team. Ook respect-

vol met elkaar omgaan is voor ons 

heel belangrijk. Wij drinken ook 

graag een potje bier met het team 

na de wedstrijd.

Vraag 3 : Wat maakt jullie team zo 

bijzonder?

Wij zijn een team met spelers met 

verschillende soorten handicaps. 

Iedereen accepteert en begrijpt 

elkaar. Iedereen wordt in zijn 

waarde gelaten.

Vraag 4 :  Kunnen jullie iets 

vertellen over de rela  e tussen 

Braakhuizen en jullie team?

Binnen Braakhuizen wordt de G 

afdeling geaccepteerd. Wij voelen 

ons één met de rest van de club. 

Ook krijgen wij de kans ons zelf te 

ontwikkelen bij Braakhuizen. Wij 

hebben bijvoorbeeld een scheids-

rechters cursus mogen volgen. 

Het mooiste wat Braakhuizen ons 

hee   gebracht zijn wel de nieuwe 

vrienden. Wij zijn behalve team ook 

echt vrienden van elkaar geworden. 

Vraag 5 : Kunnen jullie een leuke 

gebeurtenis van jullie team beschri-

jven? 

In het seizoen 2008-2009 hebben 

we alles gewonnen wat er te winnen 

viel. In dat jaar zijn wij kampioen 

geworden, de beker gewonnen, 

Brabants kampioen geworden en 

hebben we de spor  viteitprijs 

gewonnen. We voelden ons net als 

Ajax in de glorie dagen.

Vraag 6 : Kunnen jullie een 

komische situa  e in jullie team 

beschrijven?

We waren net op de terugweg van 

een uitwedstrijd in Middelburg en 

de sfeer zat er goed in. Muziek aan 

en gezellig samenzijn. Één van de 

nummers die op kwam was “in de 

blote kont”. Tijdens het horen van 

dit nummer besloten we de tekst 

Een elfta
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maar le  erlijk te nemen. Resultaat 

een bus vol met mensen in de blote 

kont.

Vraag 7 : Wat zijn de sterke punten 

van jullie team?

Iedereen respecteert elkaar en we 

gaan echt voor elkaar door het vuur. 

Wat dat betre   zijn we een echt 

team.

Vraag 8 : Wat zijn de verbeter- 

punten van jullie team?

Sommige jongens hebben wel eens 

moeite om op  jd te komen. Ook 

vinden de meeste dat 1 keer in de 

week trainen voldoende is. Helaas 

blijkt in de prak  jk dat dit niet al  jd 

het geval is.

Vraag 9 : Winnen of gezelligheid?

Wij kiezen dan voor winnen. Als we 

winnen wordt het vanzelf gezellig. 

Het scheelt ook dat wij bij winst een 

rondje van de trainers krijgen.

Vraag 10 : Als je aan Braakhuizen 

denkt denk je aan?

Gezelligheid, presta  e en eendracht 

binnen heel de club.

Vraag 11 : Willen jullie nog iets 

kwijt namens jullie team?

Wij willen graag alle begeleiding 

bedanken. Zij doen alles op vrijwil-

lige basis en steken een hoop  jd 

en energie in ons. Het kan niet vaak 

genoeg gezegd worden dat we dit 

erg waarderen. Verder hopen we 

op het einde van het jaar wederom 

kampioen te worden.

Wij bedanken het G-team voor dit 

interview.)

In het volgende magazine komt 

een ander team aan de beurt. Wil 

je graag met jouw team in het 

magazine, laat dit dan weten aan 

redac  e@braakhuizen.eu

al vragen
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KOM JIJ ONZE REDACTIE 
VERSTERKEN?!

De redac  e hee   hard gewerkt aan de 

eerste edi  e van het BRKHZ magazine. 

Wij zijn dringend op zoek naar leden 

die de redac  e komen versterken om 

ook een tweede edi  e uit te kunnen 

brengen.

Meldt  je aan via 

redac  e@braakhuizen.eu 

of via één van onze redac  eleden. Wij 

zullen dan in overleg met jou bekijken 

tot een nadere invulling komen. 



Naam : William van Moorsel 

Woonplaats : Geldrop 

Geboren : Eindhoven 8 augustus 1972 

Lid van braakhuizen sinds : dit 
seizoen 

Beroep : verkoopleider bij van Zelst 
automaten sinds 1997, daarvoor was ik 
schoenenverkoper op de markt. 

Partner : getrouwd met Mireille al 
ruim 13 jaar. 2 kinderen een zoon 
Wessel van 13 jaar en een dochtertje 
Noa van 8 jaar 

Zelf gevoetbald : Begonnen bij de 
jeugd van Tivoli tot m’n 12e. Daarna 2 
jaar bij fc. Eindhoven gevoetbald. Toen 
bij RPC begonnen waar ik vanaf mijn 
16e 14 jaar bij RPC in het eerste elftal 
voetbalde. Wel 2 jaar tussendoor bij 
Brabantia gevoetbald. 

Trainer : Had veel last van blessures 
toen ik nog bij RPC speelde en werd zo 
eigenlijk al leider van het eerste elftal. 
Ben toen een cursus gaan volgen. Ik 
kan echt voldoening halen uit het opti-
maliseren van een elftal of een persoon. 

Club Nederland : Van orgine PSV. 
Maar de club die het leukste voetbal 
speelt is op dit moment Fc Twente. Ik 
vind dat het team dat het beste voetbal 
speelt ook hoort te winnen. 

Speler Nederland : Theo Janssen van 
Fc Twente. Ik hou wel van no-nonsense 
voetballers. 

Club buitenland : Barcelona 

Speler Buitenland : Xavi. Zoekt altijd 
voetballende oplossingen. 

Mooiste wedstrijd : Mooiste kan 
ik niet zeggen maar de spannendste 
wedstrijd was toch wel de halve finale 
championsleague PSV - Ac Milan (2005). 
Mooiste doelpunt Die was van Cocu. 
Nac - PSV, vanaf eigen helft. 

Jeugdidool : Romario 

TV : Kijk wel graag tv. Vooral program-
ma’s als : De wereld draait door, Pauw 
en Witteman en Voetbal International. 
Oja Oh Oh Cherso heb ik ook gevolgd... 

Radio/ Muziek : Ik luister altijd naar 
radio 538. Voor de rest top 40-muziek 
en met een biertje op kan ik Nederland-
stalig ook wel waarderen. 

Boek/ tijdschrift : Boeken lees ik niet. 
Lees zowieso weinig maar koop af en 
toe wel een VI. 

Waarom Braakhuizen : Leek goed bij 
mijn karakter te passen. Prestatie, sfeer 
en gezelligheid! 

Staat selectie : We hebben een hele 
jonge selectie, het voordeel is daarvan 
dat we daar lang mee voorruit kunnen. 
De wil is er wel maar door de onervaren-
heid wordt er wisselvallig gepresteerd. 

Verbeterpunten : Concentratie. 
Mentaliteit vertoont haarscheurtjes 
door de tegenvallende resultaten.   

Verwachtingen rest van het seizoen   

Ik ga altijd voor het hoogst haalbare. 
Behoud van de 4e klasse is erg belan-
grijk maar daar ben ik niet bang voor. 

Hecht team : Je krijgt een hecht team 
door voor elkaar te gaan, te motiveren 
en te accepteren ook in mindere peri-
odes. Dat geld voor, tijdens, maar ook 
na de wedstrijd. Alles om het team 
beter te maken! 

Systeem voorkeur : 4 - 3 - 3 En het is 
een beetje een cliche maar het systeem 
is natuurlijk altijd afhankelijk met wat 
voor soort spelers je hebt. 

3e Helft Is erg belangrijk voor ontspan-
ning voor de groep. Ik pak graag mijn 
uurtje(s) mee.  

Damesvoetbal : Toen ik bij Brabantia 
speelde was ik ook een jaar trainer van 
het eerste elftal van de dames. Ik wil 
de dames van Braakhuizen graag een 
gasttraining geven.... Wel gezamelijk 
douchen. 

Roken in de kantine : Ben ik tegen... 

Kampioen 2010/2011 : Ik hoop WVVZ 
maar ik denk Nieuw Woensel. Fc Twente 
wordt kampioen van Nederland. 

Degradatiekandidaat : DBS en Fc 
Lunet degraderen rechtstreeks. LEW 
speelt na-competitie. 

Aan wie geef je dit interview door? 
Kees Brouwers   

Interview met...Interview met...  
Trainer William van MoorselTrainer William van Moorsel
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Jeugdopleiding Braakhui-
zen krijgt nieuwe impuls.

Hans Peper en Patrick Ad-
elaars zijn sinds vorig seizoen 
hoofd coördinatoren van het 
Technisch Jeugdbeleid. Deze 
voormalig hoofdtrainers van 
Braakhuizen hebben vorig jaar 
samen met de jeugdcoordi-
natoren en -trainers een plan 
ontwikkeld om de jeugdtraining 
een nieuwe impuls te geven. 
In dit interview vragen we hen 
naar de achtergronden van het 
nieuwe jeugdplan.

8

Dit seizoen zijn er wederom 3 perio-
de  tels te vergeven ( elk goed voor 60 
consump  ebonnen ) in de onderlinge 
compe   e tussen de dames 1 , 
veteranen A en B en de seniorenteams 
1 t/m 7. Elke periode gaat over 6 
achtereenvolgende wedstrijden.
 

PERIODEKAMPIOENPERIODEKAMPIOEN  de eindstand
1.  Braakhuizen 6     6-16
2.  Dames 1               6-15
3.  Braakhuizen 5     6-15
4.  Braakhuizen 7     6-13
5.  Veteranen B        6-13
6.  Braakhuizen 2     6-12
7.  Braakhuizen 1     6-8
8.  Braakhuizen 4     6-7
9.  Braakhuizen 3     6-6
10. Veteranen A       6-4

De eerste periode is reeds glansrijk 
gewonnen door ons jeugdige en 
uiterst talentvolle 6e el  al , middels 5 
overwinningen en 1 gelijkspel. Hiermee 
zijn ze tevens vollop in de race voor een 
eventueel naderend kampioenschap in 
hun klasse. Houden zo dus!

Kunnen jullie kort aangeven wat het 
Technisch Jeugdplan inhoud?
Patrick: Binnen het technisch jeugdplan 
worden doelstellingen en accenten per 
leeftijdscategorie benoemd. Het gaat 
daarbij om de hoofdlijnen, de richting die 
gevolgd moet worden om de doelstellin-
gen te realiseren. Bij de E en F jeugd focus 
je bijvoorbeeld meer op techniek, terwijl 
je bij de oudere jeugd meer aandacht geeft 
aan spelinzicht en teamtaken. Dat gaan 
we ook vertalen naar de trainingen. Hans: 
Behalve op doelstellingen en uitgangs-
punten, is het plan vooral gebaseerd op sa-
menwerking. Het is dan ook geen statisch 
plan, maar een plan dat in onderling 
overleg tussen alle betrokkenen bijgesteld 
kan worden.
Wat houdt de rol van hoofdcoördi-
nator eigenlijk in? 
Patrick: Zorg dragen voor het bewaken 
en sturen van de doelstellingen van het 
technisch jeugdplan. Het ondersteunen 
en adviseren van de technisch coördinato-
ren en trainers. Verder de organisatie van 
clinics.

Wat drijft jullie om hiermee aan de 
slag te gaan? 
Hans: Ik heb heel mijn jeugd hier gevoet-
bald. In de senioren ben ik overgestapt 
naar de buurman. Daarna nog enkele jaren 
bij andere clubs
geweest, maar ik ben altijd een rood zwart 
hart blijven houden. Ik wil graag iets 
voor de club doen, die zoveel voor mij 
heeft gedaan. Patrick: Ik ben al meer dan 
30 jaar lid van Braak- huizen. Ik heb al 
verschillenden functies gehad bij de club, 
zowel in de jeugd als bij de selectie. Ik wil 
graag met enthousiaste coördinatoren, 
trainers, leiders en vrijwilligers richting 
geven aan de aan doelstellingen van het 
technisch jeugdplan. 
Wat is er al gerealiseerd de afgelopen 
tijd? 
Patrick: De afgelopen tijd hebben we 
geïnvesteerd in de organisatie structuur 
van het technisch jeugdplan. Er is volop 
gezocht naar de juiste mensen die invull-
ing willen geven aan de functie binnen het 
jeugdplan. Hans: We zijn heel blij met 
dat al de mensen die al jaren bij de jeugd 
betrokken zijn, veel know-how hebben. 
Zij hebben ons ontzettend geholpen en 
wij hopen dat ze dat ook in de toekomst 
blijven doen.
Hoe gaat het plan de komende tijd 
invulling krijgen? 

KOM JIJ ONZE REDACTIE

VERSTERKEN?!       

De redac  e hee   hard gewerkt 

aan de eerste edi  e van het BRKHZ 

magazine. Wij zijn dringend op zoek 

naar leden die de redac  e komen 

versterken om ook een tweede 

edi  e uit te kunnen brengen.

Meldt  je aan via 

redac  e@braakhuizen.eu 

of via één van onze redac  eleden. 

Wij zullen dan in overleg met jou 

bekijken tot een nadere invulling 

komen. 

Patrick: De komende tijd zal verdere 
invulling van de organisatie structuur 
gestalte krijgen. De speerpunten hiervan 
zijn: de technische school zal opgezet gaan 
worden met de daarbij behorende clinics 
om trainers te gaan scholen in deze manier 
van werken. Hans: Hiervoor zijn we nog 
zoekende naar trainers die het technisch 
leerplan de komende jaren willen coachen 
en bewaken.
Wat willen jullie bereiken? 
Hans: Het sociale karakter van Braakhui-
zen is natuurlijk ontzettend belangrijk, 
maar het het taktisch en technisch gedeelte 
verdient alle aandacht bij de jeugd. 
Daarmee wordt het nog aantrekkelijker 
voor jeugdspelers om bij Braakhuizen te 
voetballen. Patrick: We willen dat over 
een aantal jaren de jeugdopleiding van 
Braakhuizen kwalitatief verbeterd is, zodat 
we jaarlijks doorstroming van junioren 
naar de selectie en andere senioren elftallen 
realiseren. Daarnaast willen we iedereen 
zoveel mogelijk tot zijn recht laten komen 
op welk niveau dan ook. Het technisch 
jeugdplan moet er ook op gericht zijn dat 
iedereen met plezier bij Braakhuizen blijft 
voetballen.
Wat is daarvoor nodig? 
Patrick: Dat de onderlinge communica-
tie tussen coördinatoren, trainers, leiders 
– jeugdbestuur soepel verloopt. En het is 
belangrijk dat iedereen ervan overtuigd is, 
dat de vernieuwde opzet de hoeksteen is 
van het technisch jeugdbeleid. Hans: Dit 
alles natuurlijk op een positieve en elkaar 
ondersteunende manier, we zijn tenslotte 
allemaal vrijwilligers die Braakhuizen een 
warm hart toedragen.
Wat willen jullie verder nog kwijt? 
Hans: We willen alle mensen bedanken 
waarmee we het afgelopen jaar hebben 
mogen samenwerken, en voor iedereen 
prettige feestdagen en een sportief, gewel-
dig maar zeker een gezond 2011.
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penalty  /  score  /  blessure 

fi t  /  hoekschop   /  verdediger 

toegangsbewijs  /  kampioen 

soccer  /  grasmat  /  zijlijn 

fl uitje  /  keeper  /  goal

geel   /  buitenspel   /  corner

rust  /  doellijn  /  voetbal 

grensrechter  /  tackelen

el  al  /  voetbalschoen 

middenvelder  /  cup  /  rood

spits  /  beker  /  voetbalshirt 

speelhel    /  voetbalbroek 

voetballer  /  kan  ne

ballennet  / trainer
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