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Keeperstraining E & F afdeling
Beste jeugdkeepers van de E & F afd. 
i.v.m. een blessure van Rene Kinderdijk, 
jeugd keeperstrainer, is er TOT NADER 
BERICHT op maandag GEEN keepers-
training. Zo gauw René voldoende her-
steld is om de trainingen te hervatten 
laten we jullie dat via de site weten
Wij wensen René een spoedig herstel 
toe.

3 juni 2012
Verenigingendag + BBQ

8-10 juni 2012 
Jeugdkamp
dit Jeugdkamp is voor de C, D, E en F af-
deling. Het aanmeldingsformulier is aan 
de jeugdspeler door de leiders/trainers 
overhandigd. Graag het aanmeldingfor-
mulier voor 15 maart retour, ook als uw 
zoon of dochter niet meegaat. Hopend 
op veel aanmeldingen zodat het een 
fantastisch weekeind wordt.

16 juni
Veteranendag

Gezocht! Spelers voor de selectie
Wij willen spelers, uit eigen gelederen, 
die beschikken over de juiste kwaliteit 
en mentaliteit een kans geven om zich 
te bewijzen. Ben jij degene die per 
direct en voor het komende seizoen een 
versterking wil en kan zijn? Meld je dan 
aan bij de leider van je elftal.

Spaarkas
De boetes van de spaarkas zijn weer 
ingegaan op 27 februari 2012.

Voor de spaarkas zoeken we nog leden. 
Is dit iets voor jou? Je kunt je opgeven 
bij de spaarkascommissie (Jan van Mee-
rendonk en Bert van den Eijnden) of bij 
het barpersoneel

Afgelastingen, NOS teletekst pag. 603
Braakhuizen speelt in KNVB district 
Zuid I,  Braakhuizen 1+2 valt in categorie 
A, de overige teams in categorie B.

Vrijwilligers
Wij zijn dringend op zoek naar een aan-
tal vrijwilligers:
- Leiders en trainers voor met name de 
F, E, C en D elftallen
- Barpersoneel voor zaterdag of zondag
- Grensrechter voor het 2e elftal vanaf 

De redactie

Wederom kunnen we met behulp 
van de redactie en inzendingen van 
onze leden een mooi magazine 
presenteren. De redactiewerkgroep 
bestaat uit Dünja Sengers,  Gordon 
Heyzer, Peer van Gerwen, Paul 
van Gerwen, Marjolein Brouwers, 
Susanne Beliën, 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 / Mededelingen
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Al ongeveer 20 jaar hoort de Gehandicapten afdeling volledig bij S.V. Braakhuizen. Dit alles begon destijds als een initiatief van 
Frans Rekelhof, die op het idee kwam een team op te richten voor mensen met een beperking. 

Frans reed als taxichauffeur veel ritten 
voor Kempenhaeghe en Providentia en 
kwam zo met potentiële voetballers uit de 
hele regio in contact. Al gauw waren er 
teveel spelers voor 1 team en uitbreiding 
naar 2,3 en later zelfs 4 teams werd gerea-
liseerd. Op zijn hoogtepunt bestond de G 
afdeling uit ruim 50 leden, met zowel spe-
lers en speelsters als begeleiders. Verschil-
lende keren werd het Zuid-Nederlands 
kampioenschap op sportpark de Kievit 
georganiseerd, waarbij ruim 50 teams 
deelnamen. Daarnaast werd er tot enkele 
jaren terug jaarlijks het van Gansewinkel 
toernooi georganiseerd. Dit vond plaats in 
september en was een ideale voorbereiding 
op de start van de competitie. Helaas is 
dit toernooi wegens het terugtrekken van 
de hoofdsponsor van de voetbalkalender 
geschrapt. 

Er wordt onderling veel plezier gemaakt 
op de trainingen, en ook op zaterdag 
tijdens de wedstrijden ontbreekt de 
spelvreugde zeker niet. Wekelijks maken 
vele vrijwilligers dit mogelijk, sommigen 
al vanaf het eerst uur. Naast de eerder 
genoemde Frans Rekelhof zetten ook 
Cor Schönhof en Tiny van den Eijnden 
zich al jaren in voor de G-Afdeling van 
S.V.Braakhuizen. Daarnaast trainen en 
coachen wekelijks Bert Dekker, Angelo 
Damen, Marcel Trum, Guido Bazelmans, 
Piet Zweegers, Willie van de Louw en 
Marcel Nijskens de G1 tot en met de G3. 
Tijdens de uitwedstrijden wordt er gere-
den door Jan van Beek en Aje Lucassen. 
Frank Sweegers zorgt als penningmeester 
voor de financiële zaken en Thijs Geeven 
zet zich in als secretaris. Wekelijks moet 
er vervoer geregeld worden en wordt er 
een papieren programmablad uitgebracht. 
Ouders en begeleiders van de spelers zijn 
zo ook optimaal op de hoogte. 

Op dit moment voetballen bij S.V. Braak-
huizen ruim 35 spelers en speelsters met 
een beperking, verdeeld over maar liefst 3 
teams. Een team telt 7 spelers en een kee-
per, in overleg wordt hiervan afgeweken 
(bijvoorbeeld bij een tekort aan spelers). 
Er wordt twee keer per week getraind, 
onder leiding van enkele fanatieke vrijwil-
ligers. Op zaterdag vinden de wedstrijden 
plaats, deze worden op een half veld 
gespeeld. Na de wedstrijd worden tevens 

penalty’s genomen. 

De KNVB heeft landelijk 3 competitie 
niveaus ingedeeld, met een A,B en C ni-
veau. S.V. Braakhuizen speelt met 1 team 
op B en 2 teams op C niveau. Omdat lang 
niet elke voetbalvereniging een G-afdeling 
heeft moeten er regelmatig uitwedstrij-
den buiten de regio gespeeld worden. 
Hiervoor worden wekelijks taxibusjes 
met vrijwillige chauffeurs ingezet, mede 
mogelijk gemaakt door Taxi Lubberts en 
andere sponsoren. Zo is er naast de trouwe 
sponsor van Stratum Techniek ook een 
club van 50, waarin leden € 50,- per jaar 
doneren. De spelers zelf lopen jaarlijks een 
sponsorloop om de leuke bijkomstigheden 
als een feestavond mee te financieren. 
Door de jaren heen is de G-afdeling erg 
goed geïntegreerd binnen de club. En dat 
maakt een club als Braakhuizen bijzonder. 
De G-afdeling blijft zich ontwikkelen, 
want er zijn plannen om een jeugd G-
team op te richten. Men wil, bij voldoen-
de aanwas, namelijk een team oprichten 
om deel te nemen aan de speciale jonge-
rencompetitie van de KNVB. Nu spelen 
de jongeren nog mee tussen de ouderen, 
maar men wil erg graag dat de jongens en 
meisjes van 6 tot 16 jaar een eigen team 
krijgen.

Ben je dus een jongen of meisje tussen de 

6 en 16 jaar met een verstandelijke en/
of lichamelijke beperking, en zou je graag 
meer willen weten over het voetballen bij 
Braakhuizen, kom dan gerust eens kijken, 
of meedoen bij een training op maandag 
om 20:00 uur, of bel 040-2861022 voor 
inlichtingen.

Ook lid worden van de club van 50? 
Dit kan door € 50,- te storten op reke-
ningnummer 159740428
T.n.v. Braakhuizen G afdeling
O.v.v. Club van 50

Kennismaken met……… onze gehandicapten afdeling.

De G-afdeling met spelers, trainers, leiders en vrijwilligers.
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 p de nieuwjaarsreceptie van  
 Braakhuizen op 5 januari jl. zijn 
maar liefst acht jubilarissen gehuldigd. Wij 
zijn deze jubilarissen zeer erkentelijk voor 
al hun verdiensten voor Braakhuizen en 
voor hun betrokkenheid bij de club.

Ad van Gerven is gehuldigd vanwege 
25 jaar lidmaatschap, maar werd tevens 
verrast door zijn benoeming tot lid in 
de orde van Oranje Nassau. Wethouder 
Ton Steenbakkers reikte hem het ‘lintje’ 
uit. Uiteraard heeft hij deze benoeming 
vooral te danken aan zijn inzet gedurende 

ruim 24 jaar als voorzitter van Braakhui-
zen, maar daarnaast heeft hij zich o.a. 
verdienstelijk gemaakt als jeugdbestuurs-
lid en -voorzitter van de V.V. Geldrop in 
de periode 1956-1974 en competitieleider 
van de KNVB Kring Eindhoven van 
1974-1986.

Wilma Wolters is benoemd tot Lid van 
Verdienste van s.v. Braakhuizen. Zij was 
2x jeugdvoorzitter en heeft zich daarnaast 
verdienstelijk gemaakt als coördinator van 
de A jeugd. Ze is op dit moment o.a. nog 
actief  als coördinator van de F en E en de 

Acht jubilarissen gehuldigd op de nieuwjaarsreceptie

O activiteitencommissie van de jeugd.

Dick Nagel is 25 jaar lid en nog actief  
voetballer bij de veteranen. Daarnaast  
zet hij zich in voor de vereniging in de ac-
tiviteitencommissie van de jeugd en heeft 
hij in het verleden in de Kascommissie 
gezeten.

Ook waren wij blij Frans Rekelhof weer 
een keer te mogen begroeten bij Braak-
huizen. Hij is gehuldigd voor 25 jaar 
lidmaatschap. Frans kennen de meesten 
nog als kantinebeheerder, dat hij jaren met 
Annie heeft gedaan. Daarnaast heeft hij 
een belangrijke rol gespeeld in de opzet 
van de G-afdeling bij Braakhuizen en is 
hij leider bij de A2 geweest en daarmee 
kampioen geworden.

Frans van den Heuvel is 40 jaar lid en 
tevens gehuldigd als Lid van Verdienste. 
Frans is grensrechter van zowel het eerste 
als tweede elftal geweest. Hij is al lange 
tijd actief  in de ‘maandagochtendploeg’, 
ons eigen klusteam bij Braakhuizen. Daar-
naast zit hij in een werkgroep, samen met 
v.v. Geldrop, om de aanleg van het nieuwe 
kunstgrasveld voor te bereiden. Kortom 
iemand die veel doet voor Braakhuizen en 
altijd voor de club klaarstaat.

Ook Ben van de Perre is gehuldigd voor 
40 jaar lidmaatschap. En ook Ben is een 
echte Braakhuizen-man. Hij is nog altijd 
vaak op donderdag, zaterdag en zondag 
bij de club te vinden. Ben is in het verle-
den o.a. actief  geweest als jeugdleider en 
op dit moment een van onze clubscheids-
rechters.

We hadden zelfs 2 leden die al 50 jaar 
lid zijn en waarvan het erg leuk was om 
ze weer eens bij de club te zien. Adri de 
Beus is vooral bekend om zijn dossier-
opbouw over alles wat met Braakhuizen 
te maken heeft. We maken vaak gebruik 
van zijn archief, bijvoorbeeld voor het 
boekje n.a.v. het 60 jarig bestaan van de 
club, voor de historische overzichten die 
sinds kort in de kantine hangen en bij het 
maken van het Braakhuizen magazine. Ad 
Mulder was 25 jaar verzorger bij de selec-
tie van Braakhuizen en is daarvoor eerder 
al benoemd als Lid van Verdienste. 

PERIODEKAMPIOEN de 2de periode

De 2de interne periode voor Braakhui-
zen 1 t/m 7 en onze veteranen A en B 
lijkt een strijd te worden tussen het 4de, 
5de en 6de elftal. 

De meeste teams hoeven nog slechts 1 
wedstrijd te spelen in deze reeks, dus er 
is nog van alles mogelijk. Gezien de af-
zonderlijke standenlijsten van alle teams, 
ziet het er voorlopig niet echt naar uit 

dat we een kampioensschap te vieren 
hebben aan het einde van het seizoen.. 
maar de wonderen zijn natuurlijk de 
wereld nog niet uit!!

Bij deze wensen wij alle teams veel 
succes in het restant van de 2de en de 
aanstaande 3de periode (betreft 8 wed-
strijden). Komt goed!!

1.  Braakhuizen 4     12 
2.  Braakhuizen 5     12 
3.  Braakhuizen 6     12 
4.  Braakhuizen 7     9 
5.  Braakhuizen 2    7 
6.  Braakhuizen 3    5 
7.  Veteranen A      3 
8.  Veteranen B      3 
9. Braakhuizen 1      1

Het was weer zover op 19 februari carnaval bij de S.V.Braakhuizen
Voor een hoop leut en gein moeten bij braakhuizen zijn, en jawel het was 

weer ouderwets gezellig.
 

En de loterij voor de jeugd had net als voorgaande jaren weer allemaal win-
naars. Maar der is een manneke de gelukkige winnaar geworden van een 
SCHITTERENDE COMPUTER ter waarde van zegge en schrijven E 600.- euro 

en deze meneer,  zeer wel bekend  bij de S.V.  is Randy Jagroep jawel. 
PROFICIAT RANDY

Wij hopen volgend jaar weer op alle mensen te kunnen rekenen die dit jaar  
en vorige jaren ons etablissement hebben bezocht. Op naar carnaval 2013 

en laat het nog gezelliger worden.

Uitslag 
nieuwjaars 

zaalvoetbal-
toernooi 

8 januari in sporthal “De Kievit”

Ochtendpoule:

 Team     Pt.
1ste  Braakhuizen 4    13
2de Selectie XXL    10
3de Braakhuizen 6    7
4de Veteranen B    7
5de Braakhuizen 7    5
6de Veteranen A    0

Middagpoule:

 Team     Pt.
1ste  Braakhuizen 1    13
2de Braakhuizen 3    9
3de Braakhuizen 2    8
4de Braakhuizen 5B    6
5de Braakhuizen 5A    4
6de Braakhuizen A1    1

Het excellente scheidsrechter-
korps, bestaande uit Frans, Jan, 
Renee, Cor, Jos en Peer, werd 
meer dan terecht annimaniem 
gekozen tot “speler van het 
toernooi”…. En het bleef hierna 
(zoals altijd) nog erg lang kei 
gezellig in cafe Party Centrum 
Schonmoeder…. Alleen net nooit 
lang zat, volgens sommigen!
Maar volgend jaar doen we het 
zeker dunnetjes over!! Tot dan!

Carnaval 2012
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Een elftal vragen
Maar zeker ook aan de zwarte pitjes 
van het kunstgras dit is voor iedereen 
lastig heel je voetbaltas zit vol en de 
moeders vinden ook een hoop terug in 
de wasmachine. Maar braakhuizen is 
gewoon een hele leuke club om bij te 
voetballen.

11.Vraag aan de leiders: Wat maakt 
het leiden/trainen van dit team zo 
leuk?

Het kweken van saamhorigheid tussen 
de spelers. De verscheidenheid van 
karakters van de spelers levert soms 
botsingen, maar zeker ook leuke mo-
menten op.

Wij bedanken de E5 voor dit interview 
en wensen ze nog een succesvol en 

gezellig jaar toe.

In het volgende magazine komt een 
ander team aan de beurt. Wil je 
graag met jouw team in het maga-
zine, laat dit dan weten aan redac-
tie@braakhuizen.eu 
     

Jeugdkamp
Nogmaals willen we u eraan herinneren 
dat het jeugdkamp er weer aankomt. 
Op 8-9 en 10 juni wordt er voor de F, 
E, D en C afdeling weer een geweldig 
weekend georganiseerd.

Verdere informatie zoals de datum van 
de sponsorloop, aanmeldformulieren, 
kosten en dergelijke volgen nog.
In verband met de avondvierdaagse zul-
len we iets later vertrekken.

We kunnen al zeggen dat er weer een 
geweldige locatie is gevonden en dat 
het weer een erg geslaagd weekend lijkt 
te worden.

Team:
Braakhuizen E5

Spelers: 
Bart, Bartje, Joey, Joost, Boy, Youssouf, 
Mathew, Maik, Meike en Bjorn. 

Trainers/ leiders:
Mischa, Johan (opa), René en Herman

In de voorbereiding op de na-carnavalse 
hervatting van de competitie troffen wij 
2 trainers van Braakhuizen E5. 

1. Wat maakt Braakhuizen E5 zo 
bijzonder? 

De spelers zelf natuurlijk! Maar ook 
de betrokkenheid van de ouders van 
de spelers is bijzonder groot. Het is 
gewoon een gezellig team waar veel 
plezier mee beleeft wordt en ze kunnen 
nog voetballen ook.

2. Hoe is jullie team tot stand geko-
men? 

Door een mix van ervaring, jing jang, 
apres ski en win win. Tel daarbij op dat 
we alleen de beste en leukste kinderen 
selecteren. Zo is het huidige E5 ont-
staan.

3. Wat maakt dit seizoen bijzonder 
voor jullie team?

We hebben een aantal spelers die dit 
jaar voor het eerst voetballen. Gelukkig 
zien we dat het steeds beter gaat. Er 
wordt goed geluisterd naar de trainers 
en ze zijn zeer leergierig. Er wordt ook 
steeds beter gevoetbald. 

4. Kunnen jullie de doelstelling van 
jullie team beschrijven? 

Het is belangrijk dat we de neuzen 
dezelfde kant op hebben. Maar bovenal 
is het doel om plezier in het spelletje te 
krijgen en houden. 

5. Wat zijn jullie sterke punten? 

Oei, hebben jullie even? Gezelligheid, 
vrijheid, blijheid, voetballen, linkspo-
ten, rechtspoten, keepers, plezier, lol, 
trainers, begeleiders en ouders. Maar 
eigenlijk vooral de spelers zelf…

6. Wat zijn jullie zwakke punten?

De tegenstanders waar we tegen moe-

ten spelen. Haha! Wij hebben er zelf 
geen al moeten we nog wel veel leren 
maar hier doen we dan ook alles aan 
om steeds beter te worden. 

7. Winnen of gezelligheid?

Wij gaan voor gezellig winnen. Dat kan 
toch gewoon samen? Als je veel plezier 
beleeft op het veld is dat al heel belang-
rijk maar als je dan ook nog wint dan is 
het gezellig winnen.

8. Wat vinden jullie van de trainin-
gen?

Dat is wisselend, ook wel afhankelijk 
van de oefeningen die we doen. Als we 
partijen spelen is iedereen blij, er wordt 
ook veel gelachen als de verliezende 

partij moet bukken voor het kontje 
trappen. Maar het enthousiasme neemt 
af als we techniek training hebben.

9. Kunnen jullie een komische situ-
atie in jullie team beschrijven?

We eindigen de partijen vaak met 
kontje trappen. Dat is met de bal op 11 
meter op de goal schieten, met een spe-
ler op de doellijn met zijn kont naar de 
bal gericht. Je zou zeggen dat het een 
straf is om in de goal te staan, maar we 
hebben een speler die dan toch altijd in 
de goal wil staan. 

10. Als je aan Braakhuizen denkt, 
dan denk je aan?

Voetbal. Ranja en chips na de wedstrijd. 
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Vroeger 
De jaren 1954...1959

•  Ons eerste elftal, in het seizoen 1954-
1955 degradeerde naar de 2de klasse.

•  Dit voor velen zo teleurstellend was 
dat zij onze vereniging verlieten.

•  Men hiervoor nieuwe leden ging 
werven via zelfstandige afdelingen zoals 
honk- en softbal, volleybal en tafeltennis.

•  Al deze activiteiten weer volop leven in 
de vereniging brachten, waardoor het leden 
aantal gestaag groeide.

•  In maart 1957 zowel het 1ste als het 
2de elftal van Braakhuizen kampioen 
werd, waardoor het 1ste terugkeerde naar 
de 1ste klasse.

•  In de gebrekkige kleine kleedruimte, 

Nu
• De carnavalsloterij, ten behoeve van 
de jeugd, wederom geslaagd mag wor-
den genoemd.

•  Prins Frans en zijn gevolg weer een 
aardig centje hebben binnengesleept 
om de vele jeugdactiviteiten te kunnen 
bekostigen.

•  Zij hierin al jaren financieel gesteun 
worden door onze seniorenteams 1 t/m 
7 en onze veteranen A en B, waarvoor 
onze dank.

•  Onze stichting “De vrienden van 
Braakhuizen” al jaren de gratis snoepac-
tie bekostigen. Chapeaux!!

•  We uiteraard ook iedereen willen 
bedanken die telkens weer voor de 
prachtige prijzen zorgen.

•  Ons 2-jaarlijkse jeugdkamp weer voor 
de deur staat, en wel op 8-9-10 juni a.s.

• Een speciale afvaardiging, de betref-
fende locatie, al meerdere malen heeft 
bezocht.

•  Zij er geen genoeg van kunnen krijgen 
om in geuren en kleuren over deze 
Superplatz te vertellen.

•  Het weer een prachtig weekend 
belooft te worden voor The Kids en hun 
begeleiding.

•  Onze spiksplinter nieuwe speeltuin, 

opgetrokken van betonnen platen, geen 
wasgelegenheid was voor de spelers.

•  Zij zich moeten behelpen met wasbak-
jes gevuld met koud water, in de open 
lucht.

•  Men op 24 mei 1959 het 10-jarig 
bestaan vierde van de vereniging met o.a. 
cabaretavond en een jubileumwedstrijd 
tegen Tweka 1.

De jaren 1959..1964

•  Daar aan de Spoelstraat gebouwd zou 
gaan worden, we moesten verhuizen naar 
een veld achter de Laetitiaschool in de 
kettingstraat.

•  Omdat hier geen kleedlokaal was, we 
ons nog steeds in de Spoelstraat om moes-
ten kleden. Pendelen dus.

•  De afdelingen honk-en softbal, volley-
bal en tafeltennis Braakhuizen verlieten, 
om zelfstandig verder te gaan.

•  In het seizoen ’61-’62 onze A1 kampi-
oen werd… maar ons eerste degradeerde 
na verlies in de beslissingswedstrijd tegen 
Klein Arsenal, weer naar de 2de klasse.

De jaren 1964..1969

•  In mei 1965, Braakhuizen door een 
12-1 overwinning op Gestelse Boys 3 
(altijd lastig) kampioen werd in de 2de 
klasse. 

•  Tijdens de daaropvolgende promotie-
wedstrijd tegen Boskant de scheidsrechter, 
de Hr. W. den Hollander, op tragische 
wijze overleed.

genaamd “Sjarlie’s Place” almost ready 
is, de laatste puntjes worden op de i 
gezet.

•  Sjarlie’s Place is gerealiseerd door 
(daar zijn ze weer) de stichting “Vrien-
den van Braakhuizen” en de Familie van 
Mechelen

•  Ondergetekende dacht dat hij olie 
aangeboord had tijdens de werkzaam-
heden aan de speeltuin

•  Het echter gewoon regenwater bleek 
te zijn, via de losgeschoten tuinslang 
van de pomp… recht in mijn gezicht

•  De aanwezige terreinknecht gelukkig 
nog wat achter gebleven droge kleding 
had liggen, zoals een Spencer Tracy 
Colbertje. Leatherlook borstrok, schotse 
kilt en Winney de Poeh sloffen.

•  Tijdens de Carnaval, met deze outfit, 
onverwacht nog een mooie prijs werd 
binnengesleept, met prettige tegenzin

•  We al weer met het volgende  grote 
project gestart zijn, de afsluitbare gla-
zen harmonica wanden onder het afdak.

•  De vergunning hiervoor reeds binnen 
is en het glas al lang en breed ingeme-
ten en besteld.

•  Er in deze nieuwe ruimte ook een 
nieuw plafond… met spotlights… en 
muziekboxen… en een heather om het 

•  We 2 weken later alsnog promoveerde 
naar de 1ste klasse door gelijk te spelen en 
… onze B1 werd ook nog kampioen.

•  Hiervoor , in mei 1964 het 15-jarig 
“jubileum” werd gevierd m.m.v. De Heik-
rekels uit Geldrop

•  Op 4 november 1967 het gehele sport-
park “De Kievit” officieel in gebruik werd 
genomen.

•  Braakhuizen A1 een voorwedstrijd 
speelde tegen Geldrop A1 op het hoofdveld 
aldaar en deze ook wonnen met 4-2.

•  Op zaterdag 11 november Braakhuizen 
haar nieuwe accommodatie in gebruik 
nam; 4 nieuwe kleedlokalen, 4 speelvel-
den, 1 oefenterrein, 1 scheidsrechterlo-
kaal, 1 bergingshok en ….. een kantine. 
Bijnaam “Het Pijpje”

•  Op 30 maart ’69 ons 1ste elftal na een 
0-2 ruststand, thuis tegen Dijkse Boyse, 
alsnog kampioen werd middels een 3-2 
overwinning. Doelpuntenmakers: J. van 
Hoof, J. Brouwers en aanvoerder J. Pee-
ters (de 3 J’s)

•  We hierdoor promoveerde naar de 4de 
klasse knvb, na 20 jaar afdelingsvoetbal te 
hebben gespeeld.

•  Dit uiteraard goed gevierd werd binnen 
de vereniging, tegelijk met het 20 jarig 
bestaan middels; een receptie bij zaal San-
ders, de jubileumwedstrijd tegen Geldrop 
(1-1), een balavond en een feestavond met 
The Sunny Boys en “cabaretiers” J. v.d. 
Kerkhof en H. Jonkers.

compleet te maken.

•  Indien u ooit wil stoppen met voetbal-
len (wat ik ten stelligst afraad), je altijd 
nog kunt gaan darten bij de veteranen.

• Je echt niet veel hoeft te kennen om 
een groot prominent toernooi te win-
nen, aldaar.

•  Ik hoop dat onze regisseur Twan 
deze keer minder moeite heeft om mijn 
handschrift te ontcijferen.

•  Hij denk ik stiekem toch wel veel werk 
heeft om mijn geschreven “rotzooi” op 
te knappen… thank you, Twanneman.

•  Mocht er iemand “wist u datjes” an-
dere stukjes, fot’s etc. etc. hebben voor 
het magazine: laat het ons weten.

•  …….Oh ja!! Nieuwe sponsors uiteraard 
altijd welkom zijn.

•  Wij allen u veel leesplezier wensen 
met ons nieuwe Braakhuizen Magazine

Groeten van Peer van G. uit G.

Herkent u ze nog?

Ieder magazine plaatsen we 
een foto uit het verleden 
van Braakhuizen.

Herkent u mensen op deze 
foto? Stuur dit dan naar 
redactie@braakhuizen.eu

In het volgende magazine 
zullen we de binengeko-
men antwoorden plaatsen.

Heeft u ook nog oude fo-
to’s dan willen we die graag 
plaatsen in ons magzine.
Mocht het lastig zijn om 
dit via de e-mail te sturen 
dan kunt u één van onze 
redactieleden vragen.
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Interview met... 
Twan Moors
Vorige keer gaf Randy Jagroep dit in-
terview aan Twan Moors. De reden: 
Eén van de leukste kerels waar ik 
mee gevoetbald heb.

Naam: Twan Moors 

Woonplaats:  Geldrop 

Geboren: 9 Mei 1968 te Geldrop 

Lid van Braakhuizen sinds: Ik denk 
sinds 1997. Ik ging toen samen met 
mijn maat Bas de Bruijn van het 
vierde van Geldrop naar de selectie 
van Braakhuizen.    

Beroep: Inkoper bij HVL bv.  

Partner: Al bijna 20 jaar getrouwd 
met Jacqueline 

Kinderen: 3 stuks. Kei Mooi. Micha-
el, Davy en Joël.

Club Nederland: PSV en Braakhuizen 

Speler Nederland: Dirk Kuijt. Naast 
een geweldige techniek een rots in 
de branding en een voorbeeld voor 
iedereen zowel binnen als buiten het 
veld.  

Club buitenland: Barcelona

Speler Buitenland: Messi en Christi-
ano Ronaldo 

Mooiste wedstrijd: Braakhuizen 
2 – Unitas 2 Laatste wedstrijd van 
het seizoen. 1-0 Kampioentje (2005). 
Geen enkele speler die super goed 
was maar een groep die voor elkaar 
door het vuur ging en dat is de enig-
ste manier om kampioen te worden!

Mijn mooiste doelpunt: Vanaf eigen 
helft, met links (normaal kom ik niet 
verder dan 10 meter)  tegen DOSL 2 
in het eerder genoemde kamioens-
team.

Jeugdidool: Ruud Gullit 

TV Radio/ Muziek: Two and half 
man/8FM/Doe maar  

Boek/ tijdschrift: Veronica gids

Waarom Braakhuizen: Voor de 
gezelligheid! Jammer dat het de 
laatste 2 jaar iets minder is. Eén van 
de redenen daarvan is denk ik het 
wegvallen van het dames elftal. We 
missen die gezellige meiden.  

Braakhuizen 3: Mooi groepke, gezel-
lige mensen. Iedereen wil er graag 
aanvoerder zijn maar dat kan er 
natuurlijk maar eentje zijn…

Selectie Mooiste actie: Tijdens thuis-
wedstrijd braakhuizen 1 (zo’n 16 jaar 
geleden)  met veul publiek raakte er 
een speler van Braakhuizen gebles-
seerd. Trainer vraagt aan Ronnie van 
Gerwen (op de bank) om ijs te halen. 
Ronnie loopt richting kantine, is 
halverwege, draait zich om en roept 
naar de trainer: “Een Magnum?!”  

Jeugdtrainer: 10 jaar met veel ple-
zier gedaan. Van de “F” tot de “B”. 

Damesvoetbal: jammer genoeg weg 
bij braakhuizen. Ik mis die shirtswis-
sel…

Verwachtingen rest van het seizoen: 
Eindigen bij de top 3! 

Hecht team: Wij met het derde zijn 
een hecht team! Dat gold ook zeker 
voor het eerder genoemde kampi-
oenselftal van 2005. Hard werken, 
nie mauwe en daarna de kantine in.

3e Helft: Belangrijkste bij het voet-
bal! 

Kampioen 2011/2012: Veel kandi-
daten, ik ben voor PSV maar zou het 
ook wel leuk vinden als Heerenveen 
kampioen zou worden.  

Degradatiekandidaat:  de Graaf-
schap

Aan wie geef je dit interview door: 
Kees Winters, niet omdat het mijn 
schoonvader is (want we zijn het 
nooit met elkaar eens) maar om 
wat ie altijd voor Braakhuizen heeft 
gedaan en nog steeds doet. 
 

Nostalgie bij Braakhuizen.

Kampioentjes!
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toestellen die hij geleverd heeft. Het vol-
gende project betreft de afsluitbare glazen 
harmonica deuren onder het afdak.

hekwerk rondom het pannaveldje is ge-
maakt door Johan Cox . Daarnaast bedan-
ken wij ook de firma Hensen voor de 

In het vorige magazine heeft 
u kunnen lezen over het initi-
atief  van een aantal personen 
binnen onze vereniging om 
een speeltuin te realiseren.

Een speeltuin genaamd Sjarlie’s play-
ground. Inmiddels kunnen we stellen dat 
mede door de stichting “vrienden van 
Braakhuizen”,  de familie van Mechelen 
en een aantal vrijwilligers deze plannen 
voor een groot deel zijn gerealiseerd!

Het straatwerk voor het pannaveldje en 
voor het tafeltennistafel is gerealiseerd 
door de firma Maickel de Greef  en het

We

zi
jn (nog) niet

uitgebouwd!




