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Op  zondag  8  januari  2012  jaarlijks  
zaalvoetbaltoernooi  voor  alle  senioren,  

“De  Kievit”  te  Geldrop.
(zie  pagina  16)  

19  februari  2012
Carnaval  (zie  pagina  17)

Op  zondag  19  februari  2012  carnavals-‐

3  juni  2012  
Verenigingsdag  +  BBQ

dergelijke  volgt  later.

8  t  /m  10  juni  2012
Jeugdkamp  (zie  pagina  17)

16  december  2011
Feestavond  Senioren  1-‐7,  veteranen  A  +  
B  en  zaalvoetbalteams  heren  en  dames

16  december  is  weer  de  jaarlijkse  feest-‐
avond  voor  ALLE  senioren,  veteranen  en  
zaalvoetballers.

een  goede  opkomst.

27  december  2011
Jeugd  kerstzaalvoetbaltoernooi

Op  dinsdag  27  december  wordt  ons  
jaarlijks  BRAAKHUIZEN  kerstzaalvoet-‐

Kievit”.  Er  zullen  aanmeldingsformu-‐
lieren  aan  de  leiders/trainers  worden  
uitgedeeld  zodat  zij  de  spelers  kunnen  
benaderen  die  met  dit  kerstzaalvoetbal  
toernooi  mee  willen  doen.

5  januari  2012

vindt  op  donderdag  5  januari  vanaf  

8  januari  2012
Senioren  zaalvoetbaltoernooi

De redactie

We zijn blij dat we kunnen vermel-
den dat onze redactie is uitgebreid. 
Met deze extra hulp zijn we dit keer 
in staat geweest om een dikker en 
nog mooier magazine te realiseren. 
De redactiewerkgroep bestaat uit 
Dünja Sengers,  Gordon Heyzer, 
Peer van Gerwen, Paul van Gerwen, 
Marjolein Brouwers, Susanne Be-
liën, Twan Moors, Mark Tielemans 
en Jan Wolters. 

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 inter-
views, het maken van foto’s of al 
het andere dat te maken heeft met 
het opzetten van een magazine. 
U bent 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@braak-
huizen.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 kun-
nen plaatsen met de juiste kwa-
liteit. Het liefst ontvangen wij de 
originele digitale bestanden.

Voor de aanlevering van adverten-
ties 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.

 

Agenda
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Een vereniging als Braakhuizen kan 
bestaan dankzij  enthousiaste vrijwilligers. 
Deze keer aandacht voor de vrijwillige 
scheidsrechters.

Twee vaste scheidsrechters van Braakhui-
zen vertellen hier over hun ervaringen en 
taken als scheidsrechter. Benny van de 
Perre en Jos Bosmans !uiten wekelijks de 
veteranen A of B. Benny !uit daarnaast 
regelmatig de lagere senioren, meestal het 
4e elftal. Jos is scheidsrechter vanaf 1978, 
sinds 2 jaar doet dit bij Braakhuizen. Hij 
is ooit gevraagd een wedstrijd te !uiten en 
sindsdien is hij niet meer gestopt en doet 
hij dit wekelijks. 

Beiden vinden ze het !uiten op zichzelf 
leuk. Je hoort uiteindelijk ook een beetje 
bij de groep die je elke week !uit. Helaas 
is het niet altijd even prettig om scheids-
rechter te zijn, er zijn altijd mensen die 
zich benadeeld voelen en commentaar 
hebben. Het is soms lastig om hier boven 
te staan. Soms moet je ook kunnen toege-
ven dat je een fout hebt gemaakt, dit geldt 
natuurlijk niet alleen voor de twee scheids-
rechters die we hebben geïnterviewd.

Naast het plezier dat de scheidrechter 
hebben in het !uiten van een wedstrijd 
mag niet vergeten worden dat ze het 
voornamelijk doen om de teams te helpen. 
Zonder scheidrechter worden er geen 
wedstrijden gevoetbald. Er zijn vrijwillige 
scheidsrechters voor de kleintjes, de jeugd, 
de G-afdeling en natuurlijk ook voor de 
senioren en veteranen. Geregeld wordt er 
gebruik gemaakt van fanatieke ouders die 

bij het team van hun kind(eren) !uiten. 
Er is bij Braakhuizen geen coördinator die 
regelt waar welke scheidsrechter !uit. Dit 
wordt door de leiders zelf gevraagd of on-
derling tussen de scheidrechters geregeld. 

Wat is en doet nu eigenlijk een scheids-
rechter allemaal? Een scheidsrechter geeft 
natuurlijk leiding bij een wedstrijd. Hij 
controleert of de spelregels worden nage-
leefd. Dit doet hij samen met de grens-
rechters (assistenten), indien deze aanwe-
zig zijn. Bij de junioren elftallen worden 
niet altijd grensrechters gebruikt. 

De taken van een scheidrechter beginnen 
voor de wedstrijd al. De ballen en het 
veld met de daarbij behorende doelen en 
vlaggen moeten worden gecontroleerd. Ze 
letten erop dat de tenues van de teams vol-
doende van elkaar verschillen zodat daar 
tijdens de wedstrijd geen misverstanden 
door ontstaan. 

Een scheidsrechter houdt tijdens wedstrijd 
de speeltijd bij, het aantal doelpunten en 
hij onderbreekt de wedstrijd wanneer dit 
nodig is. Dit kan bijvoorbeeld  gebeuren 
bij overtredingen of bij invloeden van 
buitenaf. Denk bijvoorbeeld aan weers-
omstandigheden waar niet meer in te 
voetballen is of bij de belemmering van 
het spel door ‘’supporters’’. Tevens dient 
de scheidrechter ervoor te zorgen dat er al-
leen spelers op het veld staan die daar ook 
toe bevoegd zijn. Deze hebben een geldige 
spelerspas en geen schorsingen uit staan. 

Na de wedstrijd wordt er verslag gedaan  

richting de KNVB over de uitslag van een 
wedstrijd. De uitslag en eventuele andere 
constateringen die tijdens de wedstrijd 
naar voren zijn gekomen worden in dit 
verslag opgenomen. Bijvoorbeeld rode- 
en/of gele kaarten enandere zaken die 
met de wedstrijd te maken hebben. Deze 
gegevens worden ingevuld op het daarvoor 
bestemde rapportformulier en dit gaat dan 
naar de KNVB.  

Dit is een hele lijst van taken en verant-
woordelijkheden maar nog steeds een 
samenvatting van alle aspecten die komen 
kijken bij de functies van een scheidsrech-
ter.

Het doel van dit verhaal is om iedereen er-
van te overtuigen dat de vrijwillige scheid-
rechters veel doen voor onze club! Dat ze 
veel spelregels moeten kennen waarmee ze 
de wedstrijd in goede orde moeten leiden. 
Dit is natuurlijk een !inke taak voor een 
vrijwillige scheidsrechter met misschien 
weinig ervaring en/of geen opleiding. 

Om ervoor te zorgen dat er ook in de 
toekomst genoeg scheidsrechters zijn die 
met plezier een wedstrijd willen !uiten 
vragen we iedereen nog een keer om 
gepast gedrag naar de scheidrechter toe te 
vertonen. 

Hierbij willen we dan ook alle vrijwillige 
scheidsrechters bedanken voor hun inzet 
en hopen dat ze het nog vele jaren met 
plezier willen doen.

 Benny van de Perre en Jos Bosmans

Kennismaken  met………  onze  vrijwillige  scheidsrechters
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-

 ieuwbouw kleedlokalen

-

     ace-lift kantine

-
-

     eestelijke opening

-

Feestelijke opening vernieuwde accommodatie s.v. Braakhuizen

Z

N

F

F

Woord van dank

De prachtige nieuwe accommodatie is 
mogelijk gemaakt dankzij subsidie van 
de gemeente Geldrop-Mierlo. Mede door 
de uitstekende samenwerking met de 
gemeente en met bouwbedrijf Van Gerven 
uit Mierlo is de nieuwbouw zeer voorspoe-
dig verlopen. 

Daarnaast zijn wij zeer dankbaar voor de 
inzet van veel vrijwilligers en sponsors die 
Braakhuizen een warm hart toedragen. 
Denk bijvoorbeeld aan de mensen die bij 
de veiling van de Stichting Vrienden van 
Braakhuizen een prijs beschikbaar heb-
ben gesteld of die geholpen hebben bij de 
verbouwing van de kantine. Maar laten 
we ook de bouwcommissie, het barteam, 
de terreinbeheerders, de maandagochtend-
ploeg en alle andere vrijwilligers van onze 
vereniging niet vergeten. Bedankt voor 
jullie inzet! Op dit soort momenten blijkt 
pas goed wat voor mooie vereniging we 
hebben. Van dat ze hun vakantie “ge-
prikt” hebben op een moment dat ze voor 
de klussen bij Braakhuizen even gemist 
konden worden. In ieder geval stonden ze 
in de vakantieperiode altijd klaar!! Echter, 
als je dan met die mensen aan de praat 
raakt, hoor je dat zij niet alleen op de bar-
ricaden stonden doch dat een behoorlijk 
grote groep mensen een steentje heeft bijge-
dragen bij de werkzaamheden Het is dan 
ook (te) gevaarlijk om namen te noemen 
van mensen die een klein of groot steentje 
hebben bijgedragen (we willen niemand 
vergeten of te veel/weinig eer meegeven). 
Wat opvalt, is dat er soms hulp uit on-
verwachte hoek kwam en de vrijwilligers 
“zuinig en inventief” waren!! 

Gesteld kan worden dat de s.v. Braak-
huizen zich weer eens bewezen heeft als 
een échte vereniging. We moeten dan ook 
iedereen die heeft geholpen bedanken; of 
dat nu via een stukje tekst in de Magazine 
is of (hopelijk) er met alle vrijwilligers een 
pintje op drinken. Als goede informant 
weet ik dat het verenigingsbestuur en het 
stichtingsbestuur al zitten te broeien op 
een manier om de vrijwilligers te bedan-
ken, wellicht is dat –bij het verschijnen 
van dit Magazine- al gebeurd. Ik ver-
moed dat het dan op z’n “Broakhuizens” 
weer behoorlijk gezellig kan worden. 
Toch lekker om bij zo’n clubke te kunnen 
horen…..’’
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Vroeger (60 jaar geleden)

Nu  (over  de  Veteranen)

-‐
ranenafdeling

-‐

-‐

gevallen  sprake  was  van  uiterst  omstre-‐
den  wissels  in  de  rust

een  erg  streng  beleid  wordt  gevoerd;  
-‐

selen  maar!!!  No  Mercy  dus!

op  dit  moment  gewoon  geen  gebruik  
kan  maken  van  zijn  sterkste  punten  zo-‐

-‐

-‐

no  pain,  no  gain!

-‐

Suriprofs

-‐
-‐

-‐

-‐

wedstrijden.  Uiteraard  met  de  nodige  

-‐

-‐

-‐

-‐

spreidde  waarvan  de  spelvreugde  let-‐

-‐
geerd  om  wat  stoom  af  te  blazen

woorden  “jullie  kunnen  de  pot  op”,  

nemen,  waaronder  een  50plus  snoep-‐
zak,  een  kleurplaat,  gevulde  koek  uit  
eigen  keuken  en  raar  maar  waar  een  
gesigneerde  toiletrol  van  de  referee,  
waarmee  de  vrede  gesloten  werd

-‐
voor  in  de  plaats  zo’n  Coole  vlagcursus  

-‐
trale  duo  om  de  wedstrijd  22  minuten  

trage  wissel

slidingbroek,  kniekousen  tot  onder  de  
oksels,  eigen  gebreide  borstrok,  spencer  

  

-‐

dit  niet  voor  elkaar    krijgt!!

 

Staand v.r.n.l. : 

Zittend v.r.n.l. :

Wist u dat:
Wist u dat:



Een elftal vragen
te  worden.  Het  draait  allemaal  om  

we  ook  weleens  winnen.  We  spelen  

dan  gebruikelijk.  Als  er  bijvoorbeeld  een  

-‐
ten  per  wedstrijd.  

-‐
lers  mee.  

Vraag  8  :  Wat  vinden  jullie  van  de  
trainingen?

trainen  elke  woensdagavond  om  

we  A  en  B  door  elkaar  en  spelen  we  een  

toe  als  de  wedstrijd  op  zaterdag.

Vraag  9  :  Kunnen  jullie  een  komi-‐
-‐

ven?

wegens  de  onderlinge  vertrouwensre-‐

om  eens  een  van  onze    après-‐ski  party’s  
mee  te  maken.  

Vraag  10  :  Als  je  aan  Braakhuizen  
denkt,  denk  je  aan?  

Een  club  waarin  sociale  contacten  

is  erg  belangrijk!  Ook  is  er  ruimte  voor  

Vraag  11  :  Vraag  aan  de  leiders:  
Wat  maakt  het  begeleiden  van  dit  
team  leuk?

ik  zelf  vroeger  nog  gevoetbald.  Omdat  
ik  zelf  niet  meer  kan  voetballen  vind  ik  

en  daarom  doe  ik  dit  nu  al  bijna  9  jaar.  

na  5  minuten  voetbal  de  opstelling  op  
6  plaatsen  gewijzigd!  We  werken  met  
wisselbeurten  zodat  iedereen  evenveel  

veteranen  gespeeld.  Helaas  ben  ik  door  

-‐
den.  Dit  is  gezellig  om  te  doen  maar  zou  

interview  en  wensen  ze  nog  een  suc-‐
cesvol  en  gezellig  jaar  toe.

In  het  volgende  magazine  komt  een  
ander  team  aan  de  beurt.  Wil  je  
graag  met  jouw  team  in  het  maga-‐

braakhuizen.eu

Team:  

Spelers:  

-‐

Rene  Kinderdijk,  Ron  de  Laat,  Walter  
van  de  Lindenberg  en  Herman  Blom.  

Trainers  /  Leiders:
Henk  van  Heyst  en  Jan  Wolters.

Vraag  1  :  Wat  maakt  Veteranen  B  
zo  bijzonder?

kloppen  aan  de  zaterdagmiddag.  Met  

-‐
ken.  Daarnaast  weten  we  elkaar  ook  

club  op  wintersport.  

Vraag  2  :  Hoe  is  jullie  team  tot  
stand  gekomen?

-‐

en  stoppen  op  een  gegeven  moment  
-‐

-‐

Vraag  3  :  Wat  maakt  dit  seizoen  
bijzonder  voor  jullie  team?

Er  moet  wel  bij  gezegd  worden  deze  

van  Sjarrel  te  kunnen  compenseren.  Ge-‐
lukkig  integreren  de  nieuwelingen  goed  

in  onze  groep,  er  zijn  mannen  bij  die  nu  
op  zaterdag  avond  geen  televisie  meer  
(kunnen)  kijken.

Vraag  4  :  Kunnen  jullie  de  doelstel-‐
ling  van  jullie  team  beschrijven?

langer  duren  dan  de  wedstrijd.  Even  

dat  we  gezellig  samen  voetballen.  En  

nog  een  aantal  wedstrijden  winnen.  

Vraag  5  :  Wat  zijn  jullie  sterke  pun-‐
ten?

We  zijn  allemaal  wel  vergevingsgezind.  

-‐

wordt  wel  een  wat  gezegd  naar  elkaar.  

vergeten  en  later  op  de  avond  wordt  dit  
wel  weer  goedgemaakt.  

Vraag  6  :  Wat  zijn  jullie  zwakke  
punten?

keeper  die  lijdt  aan  een  wedstrijdvorm  
-‐

iemand  die  in  de  kleedkamer  een  aardig  
woordje  Duits  spreekt.  

Vraag  7  :  Winnen  of  gezelligheid?  



Interview  met...  
Randy  Jagroep
Vorige  keer  gaf  Peer  Peeters  dit  

interview  aan  Randy  Jagroep.  Randy  

is  bij  de  Fjes  van  Braakhuizen  begon-‐

het  voetbal  is  hij  erg  betrokken.

Naam:  Randy  Jagroep  

Woonplaats:    Geldrop  

Geboren:  Geldrop  17  augustus  1982  

Lid  van  braakhuizen  sinds:  De  F-‐jes.    
Tussendoor  bij  de  jeugd  van  PSV  (5  

jaar)  gevoetbald.  In    de  C  weer  terug  

gekeerd  bij  mijn  oude  clubje.  Afgelo-‐

pen  2  seizoenen  heb  ik  de  B1  ge-‐

traind.  En  een  jaartje  voor  dit  Brkhz  

magazine  gewerkt.  Was  beide  erg  

leuk  maar  heb  er  op  het  moment  te  

-‐

voetbalteam  (Braakhuizen  1)  spelen  

we  hoofdklasse  en  staan  we  op  het  

moment  3e.  Daar  regel  ik  ook  veel  

voor.  

Speler  braakhuizen  1:  Sinds  mijn  

18e  dus  nu  inmiddels  al  11  jaar.  

Beroep:  systeembeheerder  bij  GNT  

Renate,  sinds  ongeveer  half  

jaartje.    

Kinderen:  wordt  aan  gewerkt…..  

Club  Nederland:  PSV  en  Braakhuizen  

Speler  Nederland:  van  Persie.  Hij  
wordt  onderschat  en  verkeerd  ge-‐

speelt  geweldig  bij  Arsenal.  

Club  buitenland:  Barcelona  vanzelf-‐
sprekend.  

Speler  Buitenland:
vind  ik  ook  geweldig.  

Mooiste  wedstrijd:  Braakhuizen  -‐  

de  3e  klasse.  Braakhuizen-‐  Woen-‐

selse  Boys  naar  de  4e  klasse.  

Mooiste  doelpunt:  Dat  was  het  
doelpunt  van  Dennis  Bergkamp  

1998  (Frankrijk).  Daar  zat  alles  in,  

pass,  aanname,  afwerking  en  het  

moment  waarop  gescoord  werd.    

Jeugdidool:  Vroeger  Romario,  

daarna  Luc  Nilis.  

TV:  Voetbalprogramma’s.  VI,  Studio  

Sport  en  Engels  voetbal  op  BBC.  

Radio/  Muziek:
ik  meestal  naar  Sky  radio.  Vind  voor  

de  rest  alles  wel  leuk  maar  als  ik  

echt  moet  kiezen  dan  hou  ik  wel  van  

muziek  uit  de  jaren  ‘80.  

  Lees  eigenlijk  alles  

op  internet  (Nieuws,  Sport)  

Waarom  Braakhuizen:    Leukste  en  
gezelligste  club  die  er  is.    

  Best  een  leuke  groep  jon-‐

gens  bij  elkaar.  We  maken  langzaam  

stappen  maar  er  is  zeker  nog  ruimte  

voor  verbetering,  vooral  het  eigen  

Zaalvoetbal:  6  jaar  geleden  begon-‐
nen  met  een  vriendenteam  in  de  5e  

klasse  en  we  spelen  momenteel  in  

de  hoofdklasse.  We  doen  het  dus  wel  

aardig..  

Jeugdtrainer:  Het  is  echt  heel  leuk  
om  de  jeugd  te  trainen.  Het  kost  wel  

terug.  Dat  je  het  team  ziet  groeien  

en  mentaliteitsverandering  ziet  en  

de  jongens  individueel  beter  kan  

  

top  5  terecht  komen.  

Hecht  team:  Je  bent  een  het  team  

als  je  op  het  veld  voor  elkaar  door  

-‐

ligt.  De  wil  om  samen  iets  te  berei-‐

ken    moet  aanwezig  zijn.  

Hoort  bij  een  club  als  

Braakhuizen.  Smaakt  sowieso  beter  

na  een  overwinning.  

Damesvoetbal:  Qua  snelheid  wat  

niveau.  In  een  ver  verleden  op  een  

blauwe  maandag  ben  ik  grensrech-‐

ter  geweest  bij  Braakhuizen  dames  

2,  zo’n  3  wedstrijden.  (volgens  de  

  Ik  heb  er  geen  

last  van  maar  als  er  kinderen  binnen  

zijn  liever  niet.  

Kampioen  2011/2012:  Van  Neder-‐
land:  PSV.  Je  ziet  dat  het  team  steeds  

  Van  de  eredi-‐

visie  Nec  denk  ik.  

Aan  wie  geef  je  dit  interview  door?    

kerels  waar  ik  mee  gevoetbald  heb.  

Jammer  dat  ie  niet  meer  in  de  selec-‐



Dacht u misschien dat we 

met de nieuwe kleedlokalen 

en het opknappen van de 

kantine uitgebouwd waren?? 

-

-

-

Enkele inzenders hebben al 

een leuke naam bedacht voor 

dit gebied: “Sjarlie’s play-

ground” lijkt tot nu toe de 

leukste…. 

-

Het “pannaveldje” 

-

“Het panneveldje”

-

-

.

Het enige verschil is dat je 

het met een voetbal doet en 

dat je hoofd het batje ver-

vangt.

-

  
Speeltoestel en schietmuur

“Sjarlie’s playground”

-

-

-

-

-

-

-

Speeltoestel en schietmuur

We

z
ij

n (nog) niet
uitgebouwd!



PERIODEKAMPIOEN  de  1ste  periode
-‐

B  en  alle  senioren  teams  (1  t/m  7).

De  1ste  en  2de  periode  gaan  elk  

over  7  wedstrijden,  de  3de  en  teven  

van  het  seizoen  glansrijk  binnen  te  

halen.  Van  Harte  gefeliciteerd  mannen  

-‐

enschap”  in  jullie  klasse!!  Tevens  

iedereen  veel  succes  toegewenst  in  de  

2de  periode!!

1.     Braakhuizen  3           19  

2.     Braakhuizen  1           13  

3.     Braakhuizen  2           13  

4.     Braakhuizen  7           13  

5.     Braakhuizen  5         12  

6.     Braakhuizen  4         10  

7.     Veteranen  B             10  

8.     Braakhuizen  6           9  

9.   Veteranen  A               6

Carnaval
Op  zondag  19  februari  2012  wordt  
wederom  onze  jaarlijkse  carnavalsmid-‐

Broakese  velden.
Alle  6  zijn  adjudanten  van  de  raad  van  

-‐

keer  op  rij,  voor  wederom  een  periode  

te  evenaren  jubileum.  

voor  de  kids  is  dit  evenement  de  laatste  
jaren  uitgegroeid  tot  een  groot  succes.  

-‐
ken.

ten  goede  van  de  jeugdafdeling,  o.a.  

8  t/m  10  juni  2012..
We  blijven  op  zoek  naar  meerdere  

afgeven  aan  de  prins  en  zijn  gevolg!  
Alles  is  welkom  (mits  nieuw),  van  klein  

groot  (scooter,  auto  etc.)
Alvast  bedankt  voor  uw  medewerking  

-‐
gat  en  zijn  gevolg.

Nieuwjaars  zaalvoetbal-
toernooi  2012

Op  zondag  8  januari  2012  wordt  wederom  ons  jaarlijks  
zaalvoetbaltoernooi  voor  alle  senioren,  veteranen  A  en  

“De  Kievit”  te  Geldrop.

-‐
plaatst.  

-‐

-‐
ren.  Zeg  maar  gerust;  de  van  Swietens  van  Sterksel  en  
omstreken.  Dus  succes  verzekerd.

Wilt  u  deze  middag  nog  live  on  stage  een  deuntje  zingen  
-‐

meester  aldaar  aan  de  bar.  U  wordt  dan  ter  plekke  ge-‐
screend  voor  de  voorrondes  van  o.a.  EI-‐factor,  Idiots  en  

Kerstzaalvoetbaltoernooi  
voor  de  jeugd

Het  jaarlijkse  zaalvoetbaltoernooi  voor  de  Jeugd  vind  

Er  zullen  aanmeldingsformulieren  aan  de  leiders/trai-‐
ners  worden  uitgedeeld  zodat  zij  de  spelers  kunnen  
benaderen  die  met  dit  kerstzaalvoetbal  toernooi  mee  
willen  doen.

Ook  de  jeugd  wensen  wij  natuurlijk  een  vet,  cool  en  

Jeugdkamp  2012    
  Op  8-‐9-‐10  juni  is  weer  ons  befaamde  jeugdkamp  voor  onze  meisjes  en  jongens  van  

-‐
rassing  maar  we  kunnen  al  zeggen  dat  deze  weer  erg  leuk  is.

formulieren,  kosten  en  dergelijke)

-‐

meer  vreugd.



-

-
-

-

-

-

-

-

-
-

-

-
-

KIDS Sport en 

s.v. Braakhuizen
Nieuwe  bestuursleden  Jeugd  en  Veteranen
Op  de  ledenvergadering  van  17  oktober  jl.  zijn  twee  nieuwe  bestuursle-‐

-‐
-‐

-‐
-‐

als  erelid.

Voetbalclinics bij Braakhuizen

Het  jeugdvoetbal  bij  s.v.  Braak-‐

werd  gestart  met  de  invoering  van  

een  jeugdplan,  dat  zijn  vruchten  op  

jeugdspelertjes  nog  beter  uit  de  verf  

te  laten  komen,  werden  de  afgelopen  

weken  een  aantal  clinics  gehouden  

voor  de  E-‐,  en  F  afdeling.  Dit  binnen  

het  kader  van  ons  jeugdplan.  Deze  

werden  gehouden  op  de  woensdagen  

2,  9  en  16  november.

De  voetballessen  werden  verzorgd  

door  Sepp  Schoofs,  verbonden  aan  de  

voetbalschool  van  Wiljan  Vloet.  Buiten  

deze  drie  clinics  zal  Sepp  Schoofs  nog  

een  aantal  techniektrainingen  gaan  

verzorgen.  

De  bedoeling  is,  dat  vooral  de  trainers  deze  tech-‐

niektrainingen  over  kunnen  brengen  aan  hun  

spelertjes.

Voor  de  borging  en  bewaking  van  deze  techniek-‐

trainingen  is  John  van  den  Dungen  verantwoor-‐

waarmee  hij  de  trainers  middels  videobeelden  

het  e.e.a.  kan  toelichten.  De  doelstelling  van  ons  

jeugdplan  is  om  na  vijf  jaar,  althans  bij  de  E-‐  en  F  

jeugd,  het  op  een  na  hoogste  pupillenniveau  te  

te  kunnen  acteren.

-‐

gens  een  beslissing  gemaakt  worden  of  hierna  

ook  de  D-‐  en  C  afdeling  aan  de  beurt  gaan  ko-‐

onze  website.

Maak je eigen kerstkaart!




