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kan  zijn.  Meld  je  dan  nu  aan  bij  de  leider  

Bestuursleden  G-‐afdeling  gezocht
-‐  Voor  de  G-‐afdeling  zijn  we  op  zoek  
naar  zowel  een  vervangend  bestuurslid,  
als  een  versterking  binnen  het  bestuur.  
Heb  je  interesse  of  vragen  over  de  
taken,  geef  dit  dan  even  aan  bij  Tiny  
vd  Eijnden  (2861022)  Frank  Sweegers  
(06-‐51625724)  of  Thijs  Geeven  (06-‐
30463538).

Vrijwilligers  gezocht
Ook  zoeken  we  ook  nog  een  aantal  
vrijwilligers.
-‐  Leiders  en  trainers  voor  met  name  de  

-‐  Barpersoneel  voor  zaterdag  of  zondag.

-‐  Secretaris  en  wedstrijdsecretaris  voor  
het  hoofdbestuur.  

Bij  interesse  graag  contact  opnemen  
met  Dennis  van  de  Rijt,  06-‐22569229.

16  mei  2012  
Om  19.30  uur  start  de  afscheidswed-‐
strijd  van  Peter  Hanssen

18  mei  2012

3  juni  2012  
Verenigingsdag  met  BBQ.  Zie  bladzijde  
15

4  juni  2012
Vanaf  deze  datum  zijn  de  velden  niet  
meer  beschikbaar.  Deze  datum  zullen  
we  ook  starten  met  de  vervanging  van  
het  kunstgrasveld.  Dit  zal  tot  ongeveer  
13  juli  duren.

8-‐10  juni  2012  
Jeugdkamp  voor  de  C,  D,  E  en  F  afdeling.  

16  juni
Veteranendag

Spelers  gezocht

volgend  seizoen.  Wij  willen  spelers  uit  
eigen  gelederen,  die  beschikken  over  
de  juiste  mentaliteit  een  kans  geven  om  
zich  te  bewijzen.  Ben  jij  degene  die  het  
komende  seizoen  een  versterking  wil  en  

De redactie

Wederom kunnen we met behulp 
van de redactie en inzendingen van 
onze leden een mooi magazine 
presenteren. De redactiewerkgroep 
bestaat uit Gordon Heyzer, Peer 
van Gerwen, Paul van Gerwen, Mar-
jolein 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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PERIODEKAMPIOEN  de  2de  periode               wedstrijden  -‐  punten  -‐  doelgemiddelde
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Aanschaf  AED apparaat en inventarisatie hulpverleners

-‐

AED

-‐

-‐

Inventarisatie EHBO, BHV en reanimatiecursus

-‐

-‐

Veteranen  B  hebben  opnieuw  buiten-
landse  contacten  gelegd.

Sommigen  beweren  dat  het  een  “vlucht”  
was  om  angstgegner  Best  Vooruit  te  
ontlopen.  Anderen  beweren  dat  er  een  
weerkundige  bij  de  veteranen  rondloopt.  
Feit  is  dat  in  het  prachtigste  weekend  
van  maart  12  avonturiers  van  veteranen  
B  van  een  “weekendje  Düsseldorf”  
hebben  genoten.  Met  3  auto’s  en  ver-
schillende  soorten  tom  tom’s  werd  koers  
gezet  naar  een  merkwaardig  hotel  dat  
veel  weg  had  van  een  lokaliteit  uit  een  
bekende  Engelse  humorserie.  Doordat  
in  het  gezelschap  vele  Allemaanse  in-
vloeden  te  vinden  zijn  konden  we  zelfs  
zonder  de  (verouderde)  navigatiesyste-
men    de  weg  vinden.  De  keuze  voor  een  
weekendje  Duitsland  is  eigenlijk  wel  erg  
logisch:  
Behalve  dat  we  spelers  hebben  van  
Duitse  komaf  (bijv.  Schmidke),  beschik-
ken  we  over  een  zeer  welbespraakte  
Duitstalige  keeper,  rijden  er  om  do-
noriale    redenen  wel  eens  mensen  van  
ons  naar  de  oosterburen    en  hebben  we  
sindskort  ook  een  in  Duitsland  werk-
zame  jonge  Blom.  Laatstgenoemde  had  
(we  moesten  ook  voor  het  thuisfront  een  
reden  hebben  om  naar  Düsseldorf  te  
gaan)  kaartjes  geregeld  voor  de  wed-
strijd  Fortuna  Düsseldorf  tegen  Ein-
tracht  Braunsweich;;  de  op  dat  moment  
nummer  6  tegen  de  nummer  9  van  de  
Tweede  Bundesliga.  Kortom,  de  reden  
(de  wedstrijd)  ging  eigenlijk  nergens  
over.
Na  aankomst  (zaterdagmorgen  rond  
10.30  uur)  werd  de  bagage  alvast  in  de  
fraaie  lobby  van  het  hotel  gedumpt.  ach-
teraf  bleek  dat  sommige  delegatieleden  
de  bagage  eigenlijk  niet  nodig  zouden  
hebben….
Om  11.00  uur  werden  de  eerste  Brad-
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PERIODEKAMPIOEN  de  3de  periode               wedstrijden  -‐  punten  -‐  doelgemiddelde
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wursten  achterover  gedrukt;;  naar  
wat  later  bleek  een  verstandige  keuze  
gezien  de  “bodemverhältnisse  “  met  
wat  alcoholische  versnaperingen  (die  
kort  later  volgden…).    Düsseldorf  is  een  
fraaie  stad  met  een  statige  winkelstraat  
(de  Königsallee);;  te  vergelijken  met  
de  PC-Hooftstraat  i  n  Amsterdam.  De  
eerste  bewoonster  waar  we  contact  mee  
hebben  gelegd  heeft  op  de  brücke  bij  die  
Allee  bijgaande  foto  van  ons  genomen.  
Er  gaan  geruchten  dat  zelfs  de  stem  van  
deze  fraaie  dame  uiteindelijk  is  opge-
nomen  en  vereeuwigd  bij  een  fanatieke  
deelnemer  uit  ons  gezelschap.
Vervolgens  zijn  we  met  de  metro  naar  
het  stadion  gereisd.  Daar  heeft  de  
stad  meteen  indruk  op  ons  gemaakt;;  
een  geweldige  infrastructuur  en  een  
prachtig  nieuw  stadion  (Espritt-stadion)  
waar  50.000  mensen  in  kunnen.  Tja,  
dan  verwacht  je  een  lege  bak  gezien  
de  wedstrijd  die  er  op  het  programma  
stond,  maar  niets  was  minder  waar;;  kei-
druk  en  een  fantastische  sfeer.  We  zaten  

lekker  in  het  zonnetje;;  een  potje  bier  
onder  handbereik  en  enkele  duizenden  
meegereisde  Braunschweich-fans  in  de  
nabijheid.  Zij  zorgden  met  90  minuten  
lang  zang  en  dans  voor  een  mooi  plaatje  
!
De  wedstrijd  zelf  stelde  teleur;;  22  atleti-
sche,  conditioneel  sterke,  bonenstaken.  
In  veteranen  B  lopen  echt  meer  creatie-
ve  voetballers  rond  (zei  het  in  een  wat  
ander  tempo)  dan  in  deze  wedstrijd.  Het  
werd  uiteindelijk  1-1  en  in  het  stadion  
hadden  we  al  wat  vriendjes  gemaakt  met  
supporters  van  de  bezoekende  partij.
Na  de  wedstrijd  werd  iedereen  in  een  
rap  tempo  afgevoerd  naar  de  stad  (de  
metro-treinen  reden  af  en  aan,  super  
geregeld!  ).  Het  was  maar  goed  dat  we  
snel  naar  de  binnenstad  moesten;;  dat  
heeft  voorkomen  dat  we  een  paar  agres-
sieve  Düsseldorf-supporters    efkes  een  
lesje  moesten  leren.  Nu  zijn  wij  bepaald  
geen  hooligans  maar  het  blijkt  dat  een  
uitlokker  onder  ons  (weer  die  jonge  
Blom)  zomaar  had  kunnen  regelen  dat    

wij  onze  bankirai-vechtkunsten  hadden  
moeten  etaleren.
Eenmaal  terug  in  de  stad  waren  som-
mige  “vergeten”  dat  we  een  sleutel  
moesten  ophalen  voor  onze  kamers.  Na  
een  tijdje  vonden  we  die  3  dissidenten  
terug  in  de  Altstadt.  Een  zéér  fraaie  
en  ruim  opgezette  uitvoering  van  het  
Stratumseind.  De  3  hadden  zich  kenne-
lijk  niet  van  de  wijs  laten  brengen  dat  
de  houder  van  de  pot  niet  bij  hen  was;;  
zij  etaleerden  een  houding  als  ware  de  
drankjes  in  samenwerking  met  het  zon-

maar  de  bodem  weer  eens  vullen.  In  een  
rustiek  en  rustig  Zuid-Amerikaans  res-
taurant  (met  ongeveer  hetzelfde  Zuid-A-
merikaanse  temperament  van  enkele  be-
zoekers)    hebben  we  ons  tegoed  gedaan  

Vervolgens  heeft  de  delegatie  zich  
“ondergedompeld”  en  “ingeburgerd”  in  
genoemd  uitgaansgebied.  Daarover  valt  
weinig  meer  te  vertellen;;  “what  happens  
in  Düsseldorf;;  stay’s  in  Düsseldorf”.  Het  
gekke  was  dat  met  name  de  vrijgezellen  
onder  ons  telkens  met  die  kreet    kwa-
men….
Uiteindelijk  is  het  “survival  of  the  

zijn  diep  in  de  nacht  verbaasd  terugge-
vonden  door  een  door  ons  ingestelde  
“veteranenBAltstadtschoonveegploeg”.  
Daarbij  viel  op  dat  diep  in  de  nacht  ook  
nog  supporters  van  de  bezoekende  partij  
aan  het  feesten  waren  met  de  supporters  
van  de  thuisploeg.  Kom  daar  maar  eens  
om  in  Nederland.  We  hebben  volop  met  
die  supporters  staat  te  ouwehoeren  en  er  
voor  gezorgd  dat  we  weer  een  uitnodi-
ging  er  aan  overgehouden  hebben  (om  
in  Braunschweich  te  komen  voetballen).  
Wéér  een  goede  reden  voor  een  vol-
gende  bezoekje  aan  onze  oosterburen.  
Wordt  vervolgd  !De veternanen in Düsseldorf



6

Het jeugdkamp wordt al vele jaren 
georganiseerd en vind om de twee jaar 
plaats. Dit is maar goed ook want om 
met zo veel mensen op kamp te gaan is 
een hele organisatie zo vertelt Bert van 
den Eijnden, die zich al 23 jaar inzet voor 
het organiseren van het kamp. Je hebt 
deze twee jaar nodig om een locatie vast 
te leggen in verband met het grote aantal 
mensen. Wanneer dit geregeld is kunnen 
ze stap voor stap richting het kamp gaan 
werken en alles wat er bij komt kijken 
organiseren en regelen. 

Zo is er natuurlijk aardig wat geld nodig 
om dit allemaal mogelijk te maken. Hier-
voor is bijvoorbeeld de carnavalsloterij 

in het leven geroepen.  De opbrengst van 
deze loterij gaat naar het kamp. Ieder-
een die met carnaval bij braakhuizen is 
ziet Frans van de Kimmenade, die zich 
ondertussen al weer 20 jaar zichzelf inzet 
voor de organisatie, lootjes verkopen. De 
gewonnen prijzen zijn doorgaans op te 
halen bij Paul van Gerwen en Jan Wolters 
senior. Peer van Gerwen is degene die zich 
vooral bemoeit met de aanschaf van deze 
prijzen. Zo worden er veel prijzen gespon-
sord en draagt de Stichting Vrienden van 
Braakhuizen ook zijn steentje bij. Tevens 
wordt er geld opgehaald bij alle senioren 
teams en de veteranen waarvan ook weer 
mooie prijzen gekocht kunnen worden 
die de verkoop van de loten doen stijgen. 
Ook de snoepzakken die men krijgt bij 
de aanschaf van een bepaald aantal loten 
worden eigenhandig gemaakt door deze 
organisatie.

Ronny van Gerwen die al jaren mee gaat 
als teamleider is sinds een paar jaar ook 
toegevoegd aan de organisatie van het 
kamp. Nicky van Gerwen zorgt sinds een 

jaar of drie voor het sport en spel onder-
deel die de kinderen overdag op kamp 
moeten gaan uitvoeren. Meestal wordt dit 
gedaan in samenwerking met studenten 
die hiervoor studiepunten kunnen krijgen 
voor op hun opleiding.  

“Tevens is de rol als kampbeul hem 
in zijn schoenen geschoven.” 

Nu de carnaval voorbij is kunnen alle 
bovengenoemde personen verder met de 
organisatie van het kamp. Frans van de 
Kimmenade unaniem benoemd tot voor-
zitter en heeft deze rol de rest van zijn 
leven. Tevens is de rol als kampbeul hem 
in zijn schoenen geschoven. Nu worden 
de aanmeldingsformulieren uitgedeeld 
en de reacties hierop geven duidelijkheid 
over het aantal personen dat meegaat. 
Daarna wordt er vanuit de jeugdafde-
ling een sponsorloop georganiseerd. De 
opbrengst van deze sponsorloop wordt 
gebruikt voor meerdere evenementen en 
gedeeltelijk voor het kamp. Want wan-
neer je een bepaald bedrag ophaalt wordt 

Kennismaken  met………  de  jeugdkampleiders.

Zoals in ieder magazine besteden we 
ook nu weer aandacht aan een groep 
vrijwilligers die zich inzet voor Braak-
huizen en de leden. Dit keer hebben 
we een gesprek met de jeugdkamp-
leiders die alweer lange tijd bezig zijn 
met de voorbereidingen en op 8 juni 
eindelijk klaar zijn om te vertrekken.
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dit afgetrokken van de eigen bijdrage en 
dit is dus zeker de moeite waard. 
Nu bekend is hoeveel personen er pre-
cies mee gaan wordt het in 2 groepen 
gesplitst: een e/f groep en een c/d groep 
dit is natuurlijk om de verhoudingen zo 
eerlijk mogelijk te houden. Ook is dit van 
belang voor het indelen van de slaapver-
trekken zodat de jongere kinderen niet 
wakker worden gehouden door de al wat 
oudere kinderen . Ondanks deze maatre-
gelen is het aantal slaapuren toch wel aan 
de lage kant. 

Er kunnen nu activiteiten bedacht wor-
den die de kinderen deze dagen zullen 
bezighouden en vooral ook uitputten. 
Denk hierbij aan de sportspellen overdag 
maar ook zeker aan de bosspellen in het 
donker. Wanneer dit helemaal uitgewerkt 
wordt er een materiaallijst opgemaakt.
Deze materialen proberen ze overal van-
daan te toveren zodat er niks of zo min 
mogelijk gekocht hoeft te worden. 

“Wanneer je weet dat er ongeveer 
120 man meegaat krijg je een idee 
hoelang zo’n boodschappenlijstje 

wordt.” 

Er wordt een boodschappenlijst gemaakt, 
deze is afhankelijk van het aantal kinde-

ren en wordt aan de hand van de vorige 
lijsten opgesteld. Dit is altijd een moeilijk 
punt want het is ook vaak afhankelijk van 
het weer. Er wordt dus ook altijd gezorgd 
dat het mogelijk is om op de eerste dag 
nog boodschappen bij te halen. Wanneer 
je weet dat er  +/- 120 man meegaan 
waarvan 8 e/f teams en 4 c/d teams met 
elke team 2 leiders krijg je een idee hoe-
lang zo’n boodschappenlijstje wordt. 

Het opvallende is dat het zoeken van de 
leiders het minst moeilijk is omdat deze 
weekenden meestal voor de leiders ook 
vol vermaak zitten ookal slapen ze weinig. 
Vaak wordt er gedacht dat het voor de lei-
ders een weekend vol bier en wijn is maar 
helaas moeten ze hier nieuwe aanmel-
dingen in teleurstellen wordt er lachend 
gezegd. Er is sowieso de afspraak dat er 
pas een drankje genuttigd mag worden 
wanneer alle kinderen in bed liggen en er 
blijven altijd een aantal mensen helemaal 
nuchter die de verantwoordelijkheid heb-
ben wanneer er iets gebeurt of voorvalt 
in de nacht. Het kan zijn dat er nog auto 
gereden moet worden en ik weet vanuit 
mijn eigen tijd dat het is voorgekomen dat 
we nog een nachtdropping kregen toen 
we niet wilden gaan slapen.  
Dat de organisatie er veel voor moet laten 
om deze uitstapjes bij te wonen blijkt 

wel wanneer het duidelijk wordt dat de 
kampvoorzitter een bruiloft, concert 
van Guus Meeuwis en de !etstocht van 
de veteranen moet laten schieten. Hij 
hamert er nog wel op dat het traditionele 
kussengevecht een mooi voorbeeld van de 
gezelligheid op het kamp is. 

“Wanneer de kinderen 
helemaal uitgeput thuis komen is 

het kamp een 
geslaagd succes.”

De organisatie leert wel in de jaren,  nu 
ze vertellen dat ze dit jaar geen keuken-
personeel hoeven te zoeken omdat ze 
het eten als het ware uitbesteed hebben. 
Gelijk begint er een lampje te branden bij 
Pauke en belt de catering nog even op om 
het een en ander kort te sluiten. Tijdens 
het wachten op dit telefoongesprek wordt 
er nog wat rond gebabbeld. Zo wordt er 
gezegd dat wanneer de kinderen hele-
maal uitgeput thuis komen het kamp 
een geslaagd succes is. En dat vooral ook 
de teamleiders het kamp tot een goed 
resultaat kunnen brengen door hun teams 
gezellig en gemotiveerd te houden. En 
wat vooral belangrijk is dat wat gebeurt 
op het kamp dat blijft op het kamp wordt 
er weer lachen verteld.

Het kamp vindt plaats van 8 t/m 10 juni.                                                                 
Kampeerboerderij de Kiek.  
Looneind 6
5131 RR Alphen (nabij tilburg)                                                                                                    

Zondag 10 juni zal in de kantine de 
prijsuitreiking zijn maar er is voor iedere 
deelnemer is er een klein presentje aanwe-
zig die dit jaar waarschijnlijk in het thema 
van het EK voetbal zal zijn. 
Voor mensen die zich willen toevoegen 
aan de organisatie of prijzen ter beschik-
king hebben voor de loterij kunnen zich 
melden bij Peer van Gerwen.                                                                                                            

Vrijwilligers van het jeugdkamp, bedankt!

Bert van de Eijnden en Jan Wolters Sr. aan de afwas Frans van de Kimmenade aan de afwas?



8

Vroeger 
De jaren 1969.....1974

Wist u dat..

het 400ste lid begroet.

-
-

-

-

editie

de jeugd

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NU
Wist  u  dat:

abrupt  moest  worden  gestaakt  vanwege  
een  vermeende,  plotsklaps  invallend,  

Braakhuizen  spelers

een  wel  zéér  betrouwbare  bron  (nee,  
niet  die  van  ons,  maar  een  echte:  Pietje  
Paulusma)  van  dit  alles  totaal  geen  spra-‐
ke  bleek  te  zijn,  very  strange  dus!!
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de  komende  maanden  absoluut  géén  
onweersbuien,  stortregens,  dondersla-‐
gen,  hete  bliksems,  wervelwind  en/of  
wat  dan  ook  te  verwachten  zijn  boven  
ons  sportpark

had  kunnen  bedenken,  daar  slechts  een  
paar  meter  verderop,  bij  de  wedstrijd  

géén  vuiltje  te  zien  was  aan  de  kraakhel-‐
dere  azuurblauwe  lucht

gevoetbald  werd,  het  zonnetje  scheen  
-‐

broekske  na)

de  raad  van  elf  er  alsnog  achter  zijn  
gekomen  waarom  deze  wedstrijd  daad-‐

niet  terecht!

alarm  was  (ondanks  de  aanwezigheid  
van  een  brandweer  commandant).  Het  
lag  ook  deze  keer  weer  aan:  hun  uiterst  

-‐

vanaf  de  zijlijn  en  de  onheilspellende  
tussenstand  van  0-‐11  uiteraard  ook  niet  

was  toch  echt  stoppen!

-‐
-‐

aan  onder  de  nieuwe  glazen  overkap-‐
ping  wil  gaan  spelen

om  ze  dan  te  gaan  sponsoren……  en  let-‐
-‐

ten  voor  een  mogelijke  mooie  transfer  
naar  b.v.  ….  Ik  zou  het  echt  niet  weten!

-‐
weer  een  veilig  uit  tenue  beschikbaar  

kniekousjes,  waterafstotende  leggings  
(dubbelzijdig!),  12  volts  haarnetjes,  
konijnen  bonte  oorwarmers  en  een  

een  mandarijntje)  voor  op  de  voetbal-‐
schoen  (ideaal  voor  het  lobje).  Succes  
verzekerd!

-‐
dagochtendploeg  kort  geleden  een  

-‐

geheel  onverdienstelijk

-‐
nooi  ten  goede  kwam  voor  een  extra  
uitstapje  van  de  trouwe  Braakhuizen  
mensen

Bami’s  Oriental  nogal  tegenviel  (ze  
waren  over  de  datum),  ze  helaas  samen  
(zelfs  de  rest  kon  niet  mee)  niet  verder  

met  een  koetjesreepke  bij  de  Jumbo  
inde  Coevering

gaan  maken  met  als  hoofdsponsor  …..  
Bami  Oriental

-‐
jartclubs  gecontracteerd  zijn  door  deze  
alleskunners,  dat  wordt  dus  smullen  

-‐

-‐  niks  ze  sneu,  dan  een  krom  keu

-‐  3  ballen  in  dezelfde  hoek….koekoek

-‐  Mehr  schanz,  met  ein  schône  pomme-‐
ranz
-‐  Mit  Bami  Oriental,  machen  wir  jeden  
bal

vertegenwoordigt  zijn  met  o.a.
-‐  Dè  kost  knaken,  un  kapot  laken
-‐  Hé  Januleke,  d’n  bal  ilgt  in  een  kuuleke

stoten

organisatoren  in  Plopsa  land  mocht  te-‐
genkomen  ,  u  er  in  ieder  geval  zeker  van  
kunt  zijn  dat  het  wederom  een  geslaagd  
biljart  toernooi  is  geweest

problemen  mocht  komen  met  de  kee-‐
pers  …  er  bij  ons  4de  een  groot  talent  is  
ontdekt

ding  uit  de  Coevering  en  den  held  uit  
het  Oranjeveld.

Herkent u ze nog?

Herkent u mensen op deze 
foto? Stuur dit dan naar redac-
tie@braakhuizen.eu

Op pagina 11 vindt u de bij-
behorende antwoorden van de 
foto uit de vorige editie.

Heeft u ook nog oude foto’s 
dan willen we die graag plaat-
sen 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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          vervolg  pagina  9

alias  De  Bolle  van  Zwolle  en  de  Beer  uit  
de  Meer

j.l.  méér  dan  geslaagd  genoemd  mag  
worden  en  dus  zeker  voor  herhaling  
vatbaar  is

nogal  opzien  baarde  middels  zijn  onop-‐
houdelijke  goocheltrucs  met  zowel  de  

het  gewoon  pepermuntjes  te  zijn
  

was,  menig  pokerface  er  iets  anders  uit-‐
zag  dan  aan  het  begin  van  het  toernooi

gaat  en  we  dus  met  een  gerust  hart  
kunnen  starten  met  het  organiseren  van  
het  volgende  toernooi

tegen  de  veteranen  van  Geldrop,  onze  
veteranen  B  de  3de  periode  binnen  

opnames  plaats  vonden  van  het  pro-‐
gramma  klasgenoten,  dachten  sommige

voren  kwamen  die  niet  iedereen  direct  
geloofde  maar  gelukkig  kon  onze  be-‐
trouwbare  bron  (Ja,  daar  is  ie  weer)  ze  

met  de  Muppetshow  en  Jiskefet

-‐
komen  in  het  nieuwe  seizoen  met  al  
deze  zin  en  onzin

-‐
zine

toewensen!!

Antwoord. “herkent u ze 
nog” editie maart 

Uit onze ogenschijnlijk onuit-
puttelijke betrouwbare bron 
(hij wit echt veul hè!!!) hebben 
we vernomen dat de elftalfoto 
in het vorige magazine ons 
4de elftal blijkt te zijn en wel 
uit het seizoen ‘91/’92. Onze 
bron is er 100% van overtuigd, 
daar op de foto (rechtsboven) 
De Pietje en Mietje eurobokaal 
duidelijk zichtbaar is, welke 
ons dreamteam destijds wist 
te veroveren (via loting) in het 
Belgische Sukskebloaze, net 
achter Nuenen.

De spelers op de foto zijn van 
links naar rechts bovenste rij: 
Jan Schilders, Peer Peters, 
Willem Koppen, Karel van 
Hinthem, Rob Aziz, Jeroen 
de Greef  en Peer van Gerwen. 
Onderste rij: Jan Stoef, Ben 
Perre, Toon Ketelaars, Leo 
Engelen en Geert Koppen.

P.s. op de foto ontbreken nog 

vanwege het onverwachts 
uitlopen van de ochtendmis, 
onze excuses hiervoor van de 
pastoor.

Gelukkig hebben we naast 
onze onuitputtelijke bron van 
informatie ook nog oplettende 
lezers.

Rien en Marianne Kluitmans 
kwamen met de juiste namen 
en krijgen daarvoor 2 kaartjes 
voor de Jupiler League. Gefeli-
citeerd.

De juiste namen van het kam-
pioenselftal van EVV uit 1954 
zijn:

J. Hanssen, L. van Tuyl, Fr. 
Tebak, F. van Kemenade, F. 
van Tuyl, J. Tebak, J. Louwers, 
P. v. Rooy, H. v. Melis, D. 
Snoek, W. Smit. Grensrechter: 
H. Snel
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Een elftal vragen

Team:  
Braakhuizen  5

Spelers:  
Joost  Schenkelaars,  Tom  Verhappen,  

Tommy  Pasveer,  Bart  van  Roij,  Nico  van  

Visser,  Brian  van  Hout,  Bart  van  Moor-‐

Niels  Reimert,  Jesse  de  Groot,  Rob  van  
Campfort,  Ritchie  van  Gerwen  en  Roy  
van  Hoek.

Supersub:  

Trainers  /  Leiders:

bijzonder?

We  hebben  gewoon  een  gezellige  
groep,  met  veel  jongens  van  ongeveer  

niet  bepaald  bekend  als  alcohol  vrij  elf-‐

buiten  het  voetbal  om  veel  samen.  We  
hebben  daarom  best  veel  voor  elkaar  
over.  Verder  kunnen  we  een  aardig  
potje  voetballen,  jammer  genoeg  komt  

-‐
ochtend  niet.  

Vraag  2.  Hoe  is  jullie  team  tot  stand  
gekomen?

Het  is  allemaal  min  of  meer  met  een  
grap  begonnen.  Op  een  feestje  van  

genoemd  een  vriendenteam  op  te  
richten.  Dit  was  wat  later  op  de  avond  

dat  als  er  14  man  gevonden  werden,  zij  
onze  leiders/trainers  zouden  worden.  
De  volgende  dag  was  het  al  rond!  

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

We  spelen  dit  seizoen  een  klasse  hoger  
dan  vorig  jaar  en  doen  het  redelijk  
goed.  Op  dit  moment  ziet  het  er  naar  
uit  dat  we  in  de  top  5  gaan  eindigen!  
Het  is  het  laatste  jaar  ook  meer  een  
‘vast’  team  geworden.  Verder  hebben  
we  sinds  dit  jaar  allemaal  dezelfde  
shirtjes  aan,  wat  we  nu  ook  in  de  maat  
XXL  nodig  hebben!

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

We  hadden  drie  doelstellingen  voor  dit  
seizoen:  

nu  niet?

-‐
deren.  
Helaas  hebben  wij  tot  op  heden  geen  
van  deze  doelstellingen  behaald.  

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

Het  drinken  van  (vaak  alcoholische)  
dranken.  We  worden  in  plaats  van  

genoemd.  Maar  even  zonder  gekheid:  
de  individuele  klasse  van  onze  spelers  
sluit  goed  op  elkaar  aan  en  vormt  een  
compleet  geheel.

Vraag  6.  Wat  zijn  jullie  zwakke  
punten?

Te  vroeg  spelen  op  zondagmorgen.  
Soms  moeten  we  rond  10  uur  ’s  mor-‐
gens  al  spelen,  dat  is  niet  te  doen!  Dus  
ooit  is  het  te  vroeg  op  zondagmorgen,  
ooit  te  laat  op  zaterdagavond.
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Een elftal vragen
Vraag  7.  Winnen  of  gezelligheid?  

Het  liefst  zouden  we  kiezen  voor  een  

Maar  het  moet  ook  gezellig  zijn  als  je  

toch  verliezen  hebben  we  het  ook  gezel-‐
lig  samen.  

Vraag  8.  Wat  vinden  jullie  van  de  
trainingen?

Tot  nu  toe  is  de  opkomst  eigenlijk  erg  
goed!  Gemiddeld  trainen  we  met  een  
vast  groepje  van  ongeveer  10  spelers  
van  ons  team  met  de  andere  lagere  

seniorenteams  mee.  We  merken  wel  
dat  in  de  winter  de  opkomst  stukken  
minder  is.

Vraag  9.  Kunnen  jullie  een  komische  

Het  is  wel  eens  voorgekomen  dat  een  
speler,  na  het  geven  van  een  geweldige  
assist,  het  broekje  tot  2  keer  toe  vol  
scheet.  Wellicht  kwam  dit  door  de  emo-‐

Daarnaast  zakt  bij  onze  Messi  de  broek  
spontaan  af  nadat  hij  een  doelpunt  ge-‐

daglicht  de  volle  maan  zichtbaar  is.  

Verder  hebben  we  een  speler  die  

wedstrijd.  

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

Braakhuizen  is  een  superclub.  We  
vinden  het  jammer  dat  het  met  name  

omdat  er  niet  meer  binnen  gerookt  mag  
worden.  Of  omdat  er  door  de  tegenval-‐
lende  resultaten  minder  mensen  van  

vooruit  geholpen,  ook  dat  hoort  erbij.

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

de  waardering  is  ook  belangrijk.  Het  is  
mooi  om  de  inzet  en  passie  op  zonda-‐
gen  terug  te  zien.  Maar  ook  goed  dat  we  
de  wedstrijden  die  we  slecht  gespeeld  
hebben  vaak  wonnen.  En  tot  slot  houdt  
het  ons  jong!  

Wij  bedanken  de  Braakhuizen  5  
voor  dit  interview.

In  het  volgende  magazine  komt  een  
ander  team  aan  beurt.  Wil  je  graag  
met  jouw  team  in  het  magazine,  

braakhuizen.eu
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Interview  met...  
Kees  Winters

Partner:

Kinderen: -‐
-‐

-‐

-‐

Naam:

Geboren:

Lid  van  Braakhuizen  sinds:

-‐

-‐

Beroep:

De  jonge  Kees  Winters:

Trainer:

-‐
ner:

-‐

Dieptepunt  bij  Braakhuizen:  

-‐

1) Het eerste elftal van Kees in 1968, dat hetzelfde jaar kampioen werd.

3) Kees als trainer.
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Grootste  fout  als  trainer:
-‐

-‐

-‐

Grootste  compliment:

-‐

Beste  voetballer:

  
Club:  

Mooiste  wedstrijd:
-‐

2) De jonge Kees.

Mooiste  doelpunt:

Favoriete  voetballer: -‐

TV  Radio/  Muziek:

Waarom  Braakhuizen:  

-‐

Hecht  team:  

Damesvoetbal:  

Verenigingsdag
Op  zondag  3  juni  a.s.  wordt  weder-
om  onze  jaarlijkse  verenigingsdag  
georganiseerd  voor  al  onze  leden,  
inclusief  familie,  vrienden  en  
bekenden.  Voor  de  senioren,  vete-
ranen  en  G-afdeling  wordt  er  een  
7x7  voetbaltoernooi  gehouden  van  
12.00  uur  tot  16.00  uur.  U  dient  zich  
hiervoor  op  te  geven  bij  de  desbe-
treffende  leiders  van  jullie  teams.

Voor  onze  jeugd  is  er  deze  dag  ook  
weer  van  alles  te  beleven  zoals:  een  
4x4  voetbaltoernooi,  een  penalty  
bokaal  met  mooie  prijzen  en  last  
but  not  least  ……  en  parcours  van  
spring-  en  water  kussens  op  het  
hoofdveld,  waar  jullie  je  heerlijk  
op  uit  kunnen  leven.  Tevens  komt  

staan,  waar  jullie  Gratis  IJS  (diver-
se  soorten)  kunnen  krijgen.

Ook  de  grandioze  BBQ  zal  dit  
jaar  niet  ontbreken.  U  kunt  zich  
hiervoor  opgeven  via  de  leiders/
barpersoneel  a  11  euro  p.p.  inclusief  
ijs  met  vruchten.  Bestel  a.u.b.  tijdig  
om  teleurstellingen/extra  werk  te  
voorkomen.  De  BBQ  begint  onge-
veer  om  17.30  uur,  is  de  bedoeling.

Om  het  geheel  compleet  te  maken  is  
er  deze  dag  ook  weer  een  bekende  
DJ  in  the  house  en  een  spectaculair  
live  optreden  zal  ook  niet  ontbre-
ken,  zodat  we  met  een  gerust  hart  
tot  in  de  late  uurtjes  door  kunnen  
feesten.  Gezelligheid  kent  bij  ons  
ook  nu  wéér  géén  grenzen.  Tevens  
word  er  op  de  dag  onze  prachti-
ge  speeltuin  Sjarlie’s  Place  en  de  
geheel  vernieuwde  glazen  overkap-

verwachten  dat  ze  beiden  geheel  
tot  in  de  puntjes  afgewerkt  zullen  
zijn,  rond  die  tijd.  Dus  komt  allen  
op  zondag  3  juni  naar  ons  sportpark  
and  have  some  fun.  Tot  dan!!
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Onze Kampioenen 

2011-2012
Verslag  van  het  voetbalseizoen  
2011/2012  van  Braakhuizen  C1.

Spelers:
S.  Dirkx,  Ih.  Esilcimen,  J.  Frijters,  
R.v.  Happen,  D.v.d.  Hurk,  N.  Heesakkers,  

B.  Vaassen,  M.  Verwijlen,  S.d.  Vries,  

     
Trainers  en  begeleiders:
R.  d.  Haan,  H.Peeters,  W.  Frijters

-‐
strijden  waarin  slechts  2  nederlagen  
geleden  werd  door  tegen  teams  te  spe-‐
len  die  een  paar  klasse  hoger  stonden  
ingedeeld  kon  worden  begonnen  met  

De  eerste  wedstrijd  was  thuis  tegen  
LEW  C1  uitslag  7-‐4  Daarna  moest  men  
aantreden  in  Nuenen  waar  een  moeilij-‐
ke  wedstrijd  uiteindelijk  werd  gewon-‐
nen  met  5-‐6  en  deze  tegenstander  bleek  

plaats.  Wel  bleek  dat  Jari  in  deze  wed-‐
strijd  zodanig  geblesseerd  werd  zodat  
hij  een  groot  gedeelte  van  het  seizoen  
moest  missen  maar  er  toch  stond  toen  
hij  weer  hersteld  was.

Hierna  volgde  2  wedstrijden  die  beide  
met  4-‐4-‐  werden  gelijkgespeeld  wat  
zeer  zeker  niet  had  gehoeven  maar  onze  
jongens  herstelden  zich  goed  van  deze  
2  gelijke  spelen,  alleen  werden  er  toch  
te  veel  tegendoelpunten  geïncasseerd  
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hoe  goed  onze  keeper  Diego  ook  zijn  
best  deed,  maar  onze  spitsen  (Jimmy,-‐

toch  steeds  meer  doelpunten  te  maken  
als  onze  tegenstanders  maar  ook  onze  
middenvelders  (Sammy,  Dennis,Mark,-‐

-‐
gers  (Steven,Dominic,Nick  en  Brandon  

Toen  de  technische  staf  bestaande  uit  

hoe  de  verdediging  in  elkaar  moest  wor-‐
den  gezet  werden  de  tegendoelpunten  

-‐
de  en  werd  steeds  completer  er  kwam  

iedere  speler  in  feite  onmisbaar  was  wat  
af  en  toe  voor  technische  staf  een  pro-‐
bleem  was  maar  door  de  leiding  goed  
afgesproken  kreeg  elke  speler  evenveel  
invalbeurten  en  basisplaatsen.  Zelfs  
toen  onze  keeper  Diego  geblesseerd  
was  stond  onze  stand  in  keeper  Nick  
(die  normaal  linksback  stond)  onder  de  
lat  wat  hij  ook  heel  goed  deed.  

Op  10  december  kwam  onze  concurrent  
Nuenen  op  bezoek  maar  die  gingen  
huiswaarts  met  0  punten  doordat  ons  
elfal  een  geweldige  wedstrijd  speelde  
en  Nuenen  geen  schijn  van  kans  kreeg  
het  werd  6-‐0  voor  Braakhuizen  en  een  
concurrent  minder.  Hierna  bleven  SBC  

-‐
ten  maar  ook  die  werden  met  respec-‐

gedacht  mocht  worden  aan  een  eventu-‐
eel  kampioenschap  dit  seizoen.  

We  hadden  in  die  periode  echter  een  

wedstrijd  uit  tegen  LEW  waar  we  met  
de  rust  met  2-‐0  achter  stonden,  maar  

te  spelen  maakten  we  toch  nog  2-‐2  en  in  
de  laatste  minuten  gaf  Brian  een  prach-‐

de  3-‐2  liet  noteren

Na  de  winterstop  gingen  we  gestaag  
door  met  punten  vergaren  waarbij  Ren-‐
zo  een  paar  wedstrijden  moest  missen  
door  een  vervelende  blessure  opgelo-‐
pen  rond  de  jaarwisseling.
Op  10  maart  werd  tegen  DBS  thuis  door  

-‐
punt  gemaakt.  Deze  wedstrijd  werd  met  
9-‐0  gewonnen.

Op  31  maart  was  het  de  dag  dat  ons  C1  
kampioen  kon  worden.  Met  dank  aan  de  

-‐
ge  vuurwerk  en  rookbommen  zorgden  

-‐
digde  en  onze  ladyspeaker  de  spelers  
van  Braakhuizen  en  onze  tegenstander  
Unitas  59  aan  het  talrijke  opgekomen  
publiek  voorstelde  kwamen  vanuit  de  

en  kon  de  wedstrijd  beginnen.  Ook  onze  
Shirtsponsor  Emiel  en  de  sponsor  van  
de  trainingspakken  Glascentrale  Peer  
waren  onder  toeschouwers  aanwezig.

Braakhuizen  trok  fel  van  leer  en  wilde  
laten  zien  dat  zij  alleen  recht  hadden  
op  het  kampioenschap  en  onze  laatste  
man  Steven  gaf  het  goede  voorbeeld  in  
de  8ste  minuut  door  de  bal  keihard  op  
goal  te  schieten  waarbij  de  keeper  geen  
schijn  van  kans  had.  1-‐0  
Tussen  de  20ste  en  27ste  minuut  scoor-‐

Na  rust  scoorde  Burkan  de  5-‐0  waarna  
wij  ons  konden  voorbereiden  op  het  
kampioenschap.  Unitas  59  scoorde  nog  
een  keer  tegen  maar  dat  kon  de  pret  
niet  meer  drukken.

-‐
OEN  SEIZOEN  2011/2012  

Het  werd  een  geweldig  feest  met  voor  
alle  spelers  een  diploma  en  een  mooie  
beker  en  ook  voor  iedereen  2  mooie  fo-‐

-‐

de  Haan  technische  staf  wedstrijdfor-‐
mulieren  verzorger  Jan  van  Happen,  
scheidsrechter  bij  thuiswedstrijden  Hans  
van  Schaijk  en  ook  ik  mocht  me  het  hele  
seizoen  als  grensrechter  langs  de  diver-‐
se  voetbalvelden  voortbewegen  maar  
heb  ook  genoten  net  als  alle  begeleiders  

-‐
sche  seizoen.

Hierna  was  er  nog  een  barbecue  die  
goed  was  verzorgd  met  de  2  koks  Peter  
en  Hennie  en  waar  genoeg  was  voor  

boys(en  de  ouders  en  begeleiding)  nog  

Ook  werd  er  nog  de  mededeling  gedaan  
dat  het  hele  team    de  maandag  daarop  

Dordrecht  mocht  gaan  kijken.

We  kunnen  met  z’n  allen  terugkijken  op  
een  mooie  dag  en  hopen  dat  de  boys  dit  
nog  lang  in  gedachten  mogen  hebben  
zodat  ze  later  met  trots  kunnen  terugkij-‐
ken  op  dit  kampioenschap.
Spelers    en  technische  staf  bedankt  dat  
ik  er  bij  mocht  zijn.  Hennie  Peters

Links  F2  
Spelers:  Lars  Van  Genugten,  Chiel  van  

-‐
bi,  Robin  van  Eersel,  Bart  van  Vliet,  Bo  
van  Uden,  Devon  Rijkers,  Gino  Brok  en  
Sjors  Pruymboom

Trainers  en  begeleiders:  Willie  Brok,  

Rechts  F3  
Spelers:  Niels  Janssen,  Joran  Bakermans  

-‐

Maasdam  en  Lucas  Beunis

Trainers  en  begeleiders:  Nyron  Wau,  
Walter  Lindenbergh  en  Jessie  Slaats
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“ IN VEILIGE HANDEN ”
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Verslag  van  voetbalseizeon  2011-‐2012  
van  de  E2  in  de  4e  klasse  553.

Spelers:  Rens  Borgers,  Colin  Nent,  

Nick  Cornelisse,  Joey  van  Diepen,  Jared  

Leiders:  
Bas  de  Bruijn

kampioenswedstrijd  voor  Braakhuizen  
E2  na  een  moeilijke  start  in  het  begin  
van  het  seizoen.  De  eerste  2  wedstrij-‐
den  werden  een  gelijk  spel  waarin  wij  
in  beide  wedstrijden  een  overmacht  
hadden.

was  een  verhaal  opzich!  Wij  stonden  1  

erop.  Toen  de  hoekschop  genomen  
moest  worden  stond  de  klok  op  25  mi-‐
nuten  dus  dachten  die  van  ons  dat  het  
afgelopen  was  alleen  de  scheidsrechter  

hoekschop  en  die  van  ons  stonden  naar  
het  het  scorebord  te  kijken  en  jawel  2-‐2.  

De  2  volgende  wedstrijden  tegen  

Nuenen  en  Gerwen  gingen  met  gro-‐
te  uitslagen  verloren.  De  ommekeer  
kwam  tegen  SBC.  Op  een  mooie  zonnige  
zaterdag  morgen  met  2  punten  in  de  

verliezen.  Wij  wonnen  hier  met  5-‐0  en  
gingen  met  een  goed  gevoel  naar  Gel-‐
drop.  De  volgende  2  wedstrijden  waren  
tegen  DBS  die  toen  bovenaan  stonden.  
Wij  wonnen  beide  wedstrijden  met  een  
paar  mooie  doelpunten,  terugkomend  
van  een  2-‐0  achterstand  en  lichte  hart-‐
kloppingen.  

Door  deze  overwinningen  hadden  wij  
opeens  weer  kans  voor  een  goede  
klassering  maar  de  volgende  wedstrijd  
was  tegen  Nuenen  die  wij  thuis  met  8-‐0  
verloren  hadden.  Door  veel  strijd  en  
overtuiging  wonnen  ze  deze  wedstrijd  
met  2-‐3  waardoor  wij  ineens  eerste  
stonden  met  nog  1  wedstrijd  te  spelen.  
SBC  kon  ook  nog  kampioen  worden  als  
ze  de  inhaalwedstrijd  die  door-‐de-‐week  
werd  gepeeld  hadden  gewonnen  en  dat  
was  ook.  Hierdoor  was  een  gelijkspel  of  
winst  tegen  Gerwen  genoeg  voor  het  
kampioenschap.  

voor  een  mooi  feest  alleen  nu  nog  
kampioen  worden.  De  jongens  waren  
de  hele  week  al  aan  het  stuiteren  en  

begon  slecht  en  binnen  een  mum  van  

goed  teruggekomen  tot  4-‐6  en  door  de  
andere  uitslagen  waren  ze  toch  kampi-‐
oen.  

Wij  willen  namens  de  leiders  en  spelers  
graag  de  ouders,  supporters  en  sponsor  
Van  Mechelen  recycling  bedanken  voor  
alle  steun  en  het  mooie  seizoen.
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Nieuws van de 
“vrienden van s.v. Braakhuizen”



We

zi
jn (nog) niet

uitgebouwd!
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-‐

-‐

Er is natuurlijk al heel veel gebeurd 
maar nog steeds staan er een aantal 
punten op de planning.

Eerst een korte terugblik op gereali-
seerde projecten. 

Op de verenigingsdag zal “Sjarlie’s 

pannaveldje. Nog vóór de opening 

kinderen maken er al gebruik van en 
de reacties zijn enthousiast!

Het speelveldje is tot stand gekomen 

tussen de familie van Mechelen, de 
stichting “vrienden van s.v. Braakhui-
zen” en het verenigingsbestuur.

zullen er op de verenigingsdag voor de 
jeugd extra activiteiten plaatsvinden. 

Het volgende (bijna) gerealiseerde 
project is de glazen overkapping / 
rokersruimte / volière. 

Iedereen die hieraan heeft meege-

Wat is nu het volgende project? Na-

Geldrop in overleg met de voetbal-
verenigingen Geldrop en Braakhui-
zen besloten tot vervanging van de 
kunstgrasvelden in de zomer van 2012. 
In de afgelopen maanden heeft de 
gemeente een aanbestedingsprocedure 
uitgevoerd om tot de keuze voor de 
grasmat en de leverancier daarvan. Bij 
de voorbereiding van deze aanbeste-
dingsprocedure hebben beide voet-

maken. De aanbesteding heeft inmid-

 

is aangeboden is een Desso I DNA-60 

Deze mat is vermeld op de Sportvloe-
renlijst van NOC*NSF/ISA inzake 
voetbal outdoor FIFA** met veldtype 
FIFA** en FIFA*.
 
Het vervangen van de grasmat is 
vooralsnog gepland in de periode van 
4 juni tot 13 juli.
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Verticaal:  2. hond 3. Algemeen Beschaaft Nederlands 
4. ….Madrid 5. bosgang 7. tijdperk 8. ooit 9. spie 10. 
standaardmaat 11. allen 14. spijkerbroek 16. Raad van 
Toezicht 17. groot 18. plaats in Duitsland 19. honing-
drank 22. laatstgenoemde 25. orde 26. binnenvaartuig 27. 
beeldraadsel 28. klein hoofddeksel 30. lijm 32. schatting 
35. sierplant 36. Napoli komt uit …… 37. Jongensnaam 
38. zoutmeer 39. uitroep van spijt 40. hoofdslagader 42. 
plaats in Portugal 44. United States (afk.) 46. betaalplaats 
48. jongensnaam 50. plaats in Frankrijk 53. kuip 54. Air 
Stabilisation System 56. Electric Control Systems, 57. 
Weerstation in Ukkel (Belgie)

Mede mogelijk gemaakt door Peer Hanssen.

Horizontaal:  1. voetbalclub  2. doelman 12. kelner 13. 
inkeping 15. eretitel 18. een goede bal ……. 20. Digital 

21. 24. gast, 26. 
28. geld 29. ….. Warschau, 31. getal 33. grote 

neus 34. been 36. pakken 38. meisjesnaam 41. doelpunt 
43 45. jongensnaam 47. 49. 
lichtgevoeligheid 51. apensoort 52. balsport 55. meubel-
stuk 58. boogballen 59. slaapziekte 60. schadelijke delfstof  
61. voorzet.

Als men de juiste letters hieronder  in de hokjes plaatst,  

K
RU

IS
W

O
O

R
D

R
A

AD
SE

L
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   Eindstand

1ste  Pokertoernooi  Braakhuizen




