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Herkent u ze nog?

Wij vragen u ouders/verzorgers daarom 
om de kinderen tussen 18.30 uur en 
18.45 uur af te zetten bij de kantine en 
om 20.30 uur weer op te komen halen.
Ouders die verwachten dat hun kinde-
ren hier problemen mee hebben mogen 
wel meekomen, maar worden gevraagd 
om op de achtergrond te blijven om niet 
teveel het feest te verstoren.

Sinterklaas heeft beloofd om ook dit jaar 
weer veel pepernoten en leuke cadeaus 
mee te brengen.

3 januari 2013
Nieuwjaarsreceptie vanaf 20.00 uur

Werkplan seizoen 2012-2013
Tijdens de Ledenvergadering op 24 
september jl. is het werkplan van het 
seizoen 2012-2013 gepresenteerd. In dit 
werkplan wordt verslag gedaan van wat 
er het afgelopen seizoen is gerealiseerd 
en worden de plannen voor het huidi-
ge seizoen kenbaar gemaakt. Het plan 
staat, samen met een aantal andere do-
cumenten van de Ledenvergadering, op 
de startpagina van onze website www.
braakhuizen.eu

23 november 2012
Sinterklaas komt weer naar Braakhuizen
Op vrijdagavond 23 november zal Sin-
terklaas met zijn knechten weer onze 
club komen bezoeken.

Hij heeft ons laten weten dat hij weer 
heel veel zin heeft om naar onze kantine 
te komen om met de kinderen van de 
MINI’S, de F-JES en de kinderen van 
al onze FUNCTIONARISSEN en  SPON-
SOREN t/m 8 jaar een leuke avond te 
hebben.

Sinterklaas wil heel graag met de 
MINI’S, de F-JES en de leiders van deze 
teams, evenals alle kinderen van de 
functionarissen en alle kinderen van de 
sponsoren in deze leeftijdsgroep het 
Sinterklaas feest vieren.
Hij heeft ons wel weer een voorwaarde 
gesteld.

Net als vorig jaar wil hij het feest vieren 
ZONDER de ouders/verzorgers.
Als de ouders/verzorgers ook in de kan-
tine aanwezig zijn is het veel te rumoe-
rig en dat kan de goede Sinterklaas niet 
meer aan. Het is een tenslotte toch een 
feest voor de kinderen.

De redactie

De redactiewerkgroep bestaat uit 
Gordon Heyzer, Peer van Gerwen, 
Paul van Gerwen, Marjolein Brou-
wers, Susanne Beliën, Twan Moors, 
Mark Tielemans, Toon van Dijk, 
Dennis van de Rijt 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. 
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@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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Hoofdcoördinator Jos Smeulders

Mijn naam is Jos Smeulders en ik ben on-
geveer 20 jaar lid van Braakhuizen. In het 
begin als leider van het F-team waar mijn 
zoon Ralf in voetbalde en vanaf de E ook 
als trainer. In 2000 heb ik mijn trainers 
diploma gehaald en heb toen resp. de 
D, C, B en 5 seizoenen de A getraind. 
Het voetbal heeft bij mij altijd op nr. 1 

gestaan en gezelligheid direct daarna. En 
dat het een gezellige tijd was durf ik wel 
te zeggen, dat mogen jullie vragen aan de 
spelers die er toen bij waren. 
Daarna heb ik Jong Braakhuizen ge-
coacht, de opzet was om te spelen met 3 
a 4 selectiespelers aangevuld met jeugd-
spelers. We regelden wedstrijden tegen 
teams die in een hogere klasse voetbalde 
dan onze eigen A1. Doel was om de stap 
tussen junioren en senioren voor de spe-
lers hierdoor te verkleinen. Later is Jong 
Braakhuizen in competitie verband gaan 
spelen, toen met maar 1 a 2 jeugdspelers, 
maar omdat we vorig seizoen erg dun in 
selectiespelers zaten hebben we ons hieruit 
teruggetrokken. Dit seizoen wil ik weer 
een start maken op de manier zoals we 
het aanvankelijk opgezet hadden want 
ons doel is om de jeugd te laten leren. We 
hebben tenslotte nu een grote selectie A 
en B spelers binnen Braakhuizen.

Vanwege mijn werk ben ik een paar jaren 
niet als functionaris actief geweest binnen 
Braakhuizen. Tot Hans Peper me belde 
met de vraag om mede als hoofdcoördina-
tor van de jeugd hem te helpen. Dat sprak 
mij aan omdat net een start gemaakt was 
met het technisch leerplan voor de E en 
F afdeling. Dat strookt met mijn mening 
om voetbal op de 1ste plaats te zetten en 
begrijp me niet verkeerd want de gezel-

Wie zijn eigenlijk onze ......
jeugdcoördinatoren

Zoals in ieder magazine besteden 
we ook nu weer aandacht aan een 
groep vrijwilligers die zich inzet voor 
Braakhuizen en de leden. We hebben 
Jos Smeulders, Sander Husken en 
John van de Dungen gevraagd om 
zich op deze manier aan jullie voor te 
stellen en te vertellen wat zij voor de 
Braakhuizen jeugd betekenen.
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ligheid zit daar natuurlijk direct achter. 
Maar als de resultaten goed zijn dan komt 
de gezelligheid bijna vanzelf en Braakhui-
zen is een gezellige vereniging. Op de site 
staat het organigram waarin alle functies 
met namen zijn weergegeven. Elke maand 
vergaderen we met alle coördinatoren en 
de technisch coördinator over de gang van 
zaken binnen de teams en de vorderingen 
van het technisch leerplan. Dit seizoen 
richten we ons op de E en F afdeling en 
aansluitend zo snel als mogelijk willen 
we het leerplan implementeren voor de D 
afdeling. Daarna volgt resp. de C, B en 
A jeugd. Dit seizoen zijn we blij dat elke 
afdeling goed vertegenwoordigd is. Ons 
doel is dit de komende seizoenen zo te 
houden. Mochten er problemen zijn dan 
zie ik het als mijn taak deze bespreekbaar 
te maken om zo samen tot een oplossing 
te komen. Volgens mij hebben we dit 
seizoen best een goede start gemaakt maar 
er zijn altijd zaken die beter kunnen. 

aanspreekpunt voor de trainers en leiders 
van de jeugdafdelingen. Zijn er vragen 
betreffende spelers, wedstrijden, indelin-
gen per klasse etc., dan kunnen zij naar 
ons komen of wij gaan naar hun. Voor 
de jeugdspelers en hun ouders is het ook 
mogelijk om, als er vragen zijn of er zijn 
bepaalde situaties voorgevallen, dit te be-
spreken met de coördinator als zij dit niet 
met hun trainer /leider kunnen doen.
De coördinator moet er op toezien dat 
alles per afdeling zo goed mogelijk ver-
loopt. Dat houdt dus ook in dat wij de 
trainers / leiders er regelmatig op moeten 
aanspreken om bij (onze) afdelingen 
na de training en wedstrijden de goals 
zelf op z’n plaats te zetten en weer op te 
ruimen, dit is namelijk geen taak van de 
terreinbeheerder. Mochten er ouders zich 
geroepen voelen om de trainer / leider van 
hun kind te willen helpen, graag! Want 
op wedstrijddagen of trainingen moeten 
de goals door de F afdeling op het veld 
gezet worden en door de E afdeling van 
het veld gehaald worden. Ook de trainer 
/ leider is een vrijwilliger en zal uw hulp 
zeer waarderen. 
Door de start van het technisch jeugdplan 
gaan wij als coördinatoren van de Mini’s, 
F en E afdeling samen met de technisch 
coördinator, John van den Dungen, 
gedurende het komende jaar kijken hoe 
de spelers zich ontwikkelen. Wij zullen 
dan op verschillende momenten kijken 
hoe een speler zich ontwikkeld. Dit is 
op verschillende vlakken (technisch, 
motorisch, gedrag etc.). Mede door deze 
ontwikkelingen worden er op het einde 
van voetbalseizoen 2012 – 2013 de nieu-
we teams ingedeeld. Nieuwe spelers welke 
zich aanmelden worden door de coördina-
tor ontvangen en de coördinator zal dan 
kijken in welk team deze speler geplaatst 
gaat worden. 
Natuurlijk vindt er met enige regelmaat 
overleg plaats tussen de coördinatoren 
van onze afdelingen, en ook maandelijks 
met alle coördinatoren en de technisch 
coördinator. 

Technisch coördinator, John van den 
Dungen

Ik ben John van den Dungen, ik ben 
enkele jaren geleden bij sv Braakhuizen 
begonnen als trainer van de D,C,B,& A. 
Vorig jaar ben ik benaderd om het jeugd-
plan, die s.v. Braakhuizen wilde aanschaf-
fen, te implementeren en uit te voeren, om 
het vervolgens ook te bewaken.
Ik heb dat samen met Sepp Schoofs ge-
daan en waar nodig staat Sander Hüsken 
mij bij, met het digitale gedeelte (software 
en hardware).

We hebben een aantal oefeningen uitge-
werkt, op papier gezet en samengesteld in 
een map. Die zijn nu in omloop bij onze 
trainers die de E & F trainen.
De techniek trainingen zijn voor de F 
teams op maandag ! en de techniek trai-
ningen van de E teams op de woensdagen. 
Ik probeer altijd op de twee trainingsda-
gen aanwezig te zijn, om de trainers en 
begeleiders, die nog vragen en/of proble-
men hebben met de oefenstof, bij te staan 
en evt. hulp te bieden.

Mijn taak als Technisch coördinator geeft 
tevens sturing aan het technisch beleid 
van de jeugdafdeling van de vereniging sv 
Braakhuizen, met name de E- en F-jeugd. 
In een later stadium volgen de D-, C-, 
B- en A-afdeling. Verder adviseer ik de 
trainers m.b.t. de te geven trainingen en 
oefenstof, en houd toezicht op de vorde-
ringen van spelers en trainers.

De Technisch coördinator houdt, in 
samenwerking met de trainers, ook een 
spelervolgsysteem bij. Zodat de vorderin-
gen van de spelers worden vastgelegd en 
kunnen worden gebruikt in de toekomst.
In overleg met de andere coördinatoren 
en de trainers wordt aan het einde van 
het seizoen door ons een indeling voor de 
nieuwe teams gemaakt waarbij gebruik 
wordt gemaakt van het spelervolgsysteem.

Heeft u naar aanleiding van dit stukje 
nog vragen? Dan vraagt u ze maar! Wilt 
u zich ook inspannen voor “onze” jeugd, 
dan kunt u dat ook aangeven bij mij.

Coördinator Sander Husken

Door Gordon Heyzer, voorzitter van de 
jeugdafdeling, ben ik gevraagd om een 
stukje te schrijven over hetgeen een coör-
dinator zoal doet. Zodoende zal ik eens 
beginnen met mezelf voor te stellen, mijn 
naam is Sander Hüsken en vervul een 
functie binnen het jeugdbestuur. Één van 
mijn taken is het coördineren van de af-
delingen Mini’s, F en E. Dit doe ik samen 
met Wilma Wolters en Arjan de Man.
Onlangs is er een onderlinge taakverde-
ling gemaakt waardoor er voortaan per 
afdeling twee mensen direct aanspreek-
baar zijn: Wilma Wolters en Arjan de 
Man voor de Mini’s en de F afdeling.
Wilma Wolters en Sander Hüsken voor 
de E afdeling. Door deze taakverdeling 
proberen wij dat er altijd tijdens trai-
ningen en wedstrijden een coördinator 
aanwezig is. Als coördinator ben je het 
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1. Jan van Meerendonk
functie: vlagger 1ste elftal

2. William van Moorsel
leeftijd: 40
woonplaats: Geldrop
beroep: Verkoper
functie: Hoofdtrainer
lid sinds: 2010/2011

3. Bart Stoef
leeftijd: 30
woonplaats: Eindhoven
beroep: Magazijnmedewerker
functie: Middenvelder
lid sinds: 2000

4. Hasan Isik
leeftijd: 19
woonplaats: Geldrop
beroep: Zelfstandig ondernemer
functie: Nummer 10/spits
lid sinds: 1999

5. Daan Slaats
leeftijd: 20
woonplaats: Eindhoven
beroep: Student
functie: Verdedigende middenvelder
lid sinds: 2012

Eerste indruk van Braakhuizen: Gezellige 
en mooie club.

6. Tom Brouwers
leeftijd: 22
woonplaats: Geldrop
beroep: Horeca gigant
functie: Bedrijfsleider
lid sinds: 2008 

7. Teun de Wit
leeftijd: 21
woonplaats: Geldrop
beroep: Student
functie: Rechtsback
lid sinds: 2006

8. Niels van Gemert
leeftijd: 29
woonplaats: Veldhoven
beroep: Financieel medewerker
functie: Spits
lid sinds: 2012
Eerste indruk van Braakhuizen: Gezelli-
ge, leuke vereniging.

9. Appie Dirkx 
functie: Assistent trainer

10. Frans van den Heuvel

leeftijd: 72
woonplaats: Geldrop
beroep: A.O.W.
functie: Leider 1e elftal
lid sinds: 1962

11. Rob Leeuw
leeftijd: 29
woonplaats: Eindhoven
beroep: Sportmasseur
functie: Verzorger
lid sinds: 2010/2011
Eerste indruk van Braakhuizen: Een 
compleet positieve indruk van gezel-
ligheid, waarbij voetbal centraal staat.

12. Nick

13. Randy Jagroep
leeftijd: 30
woonplaats: Geldorp
beroep: Systeembeheerder
functie: Verdediger
lid sinds: Lang

14. Amos Letwory
leeftijd: 32
woonplaats: Geldrop
functie: Linksbuiten
lid sinds: 2012

NÍEUW

NÍEUW

NÍEUW
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Eerste indruk van Braakhuizen: Geweldi-
ge club!

15. Tijn van Vlerken
leeftijd: 21
woonplaats: Geldrop
beroep: Student
functie: Verdediger
lid sinds: 2007

16. Danny Wierens
leeftijd: 20
woonplaats: Veldhoven
beroep: Chauffeur
functie: Keeper
lid sinds: 2012
Eerste indruk van Braakhuizen: Gezelli-
ge, geweldig en relax.

17. Hicham Hilali 
functie: keeper

18. Mitchell de Wit
leeftijd: 24
woonplaats: Eindhoven
beroep: Verkoper
functie: Middenvelder
lid sinds: 2010

19. Jens Fleskens

leeftijd: 20
woonplaats: Eindhoven
beroep: Student
functie: Rechtsbuiten
lid sinds: 2012
Eerste indruk van Braakhuizen: Gezelli-
ge, sportieve vereniging.

20. William Hendrikx
leeftijd: 27
woonplaats: Geldrop
beroep: Trappenmonteur
functie: Middenvelder
lid sinds: 1994/1995

21. Lucas Eerens 
functie: verdediger

Niet op de foto

Remon Bruinen
leeftijd: 22
woonplaats: Geldrop
beroep: DAF medewerker
functie: Verdediger
lid sinds: 2007/2008

Ryan Jagroep
leeftijd: 30

woonplaats: Geldrop
beroep: Glasvezel
functie: middenvelder
lid sinds: Lang

NÍEUW
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1. Maikel Kluitmans
leeftijd: 42
woonplaats: Helmond
beroep: Accountmanager
functie: Trainer 2e elftal
lid sinds: 2005

2. Maarten Elsendoorn
leeftijd: 20
woonplaats: Geldrop
beroep: HR medewerker
functie: Centrale verdediger
lid sinds: 2009

3. Mike Snoeijen
leeftijd: 23
woonplaats: Geldrop
beroep: Constructief tekenaar
functie: Middenvelder
lid sinds: 2010

4. Geert van Tongerlo
leeftijd: 22
woonplaats: Geldrop
beroep: Financieel adviseur
functie: Spits
lid sinds: 2005

5. Richard van Moorsel
leeftijd: 20
woonplaats: Geldrop

beroep: Student
functie: Middenvelder
lid sinds: 2006

6. Eric Joosten
leeftijd: 23
woonplaats: Geldrop
beroep: Gereedschap maker
functie: Linksback
lid sinds: 2008

7. Joey Sweegers
leeftijd: 20
woonplaats: Geldrop
beroep: Student
functie: Middenvelder
lid sinds:1997

8. Mark Tielemans
leeftijd: 26
woonplaats: Geldrop
beroep: Ambulant begeleider
functie: Verdediger
lid sinds: 1993

9. Rudy Wolters
leeftijd: 24
woonplaats: Geldrop
beroep: Zweminstructeur/ pedago-
gisch medewerker
functie: Voorstopper

lid sinds: al 14 jaar

10. Johan Hagens
leeftijd: 30
woonplaats: Geldrop
beroep: Chauffeur
functie: Leider 2e elftal
lid sinds: Lang

11. Siljean Vrolijk
leeftijd: 25
woonplaats: Eindhoven
beroep: Student
functie: Rechtsback/half
lid sinds: 2012
Eerste indruk van Braakhuizen: Leuke 
club, gezellige spelersgroep.

12. Nicky van Gerwen
leeftijd: 24
woonplaats: Mierlo
beroep: Leerkracht basisonderwijs
functie: Spits
lid sinds: 1992

13. Johan van Osch
leeftijd: 26
woonplaats: Geldrop
beroep: Tuinman
functie: Rechtsback/half
lid sinds: Lang

NÍEUW
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14. Mike

15. Geert van Meerendonk
leeftijd: 23 
woonplaats: Geldrop
beroep: Student
functie: Middenvelder 
lid sinds: 1993

16. Alex Mollet
leeftijd: 27
woonplaats: Geldrop
beroep: Systeembeheerder st.Anna 
ziekenhuis
functie: Verdediger
lid sinds: 2009

Niet op de foto

Remy Wooding
leeftijd: 29
woonplaats: Geldrop
beroep: Correspondentie KPN
functie: Linkshalf/back
lid sinds: 2012
Eerste indruk van Braakhuizen: Mooie, 
warme en gezellige club.

Mark Zomers
leeftijd: 20
woonplaats: Geldrop

beroep: Student
functie: Spits
lid sinds: 2010

Jari de Rooy
leeftijd: 21
woonplaats: Geldrop
beroep: Eon klantenservice
functie: Middenvelder
lid sinds:2011

Timmy van Beek
leeftijd: 28
woonplaats: Geldrop
beroep: Treindienstleider
functie: Spits/Aanvaller
lid sinds: 2005

Thijs Swinkels
leeftijd: 24
woonplaats: Eindhoven
beroep: Student
functie: Middenvelder
lid sinds: 2006

8. Niels Kamerbeek
leeftijd: 21
woonplaats: Geldrop
beroep: Timmerman
functie: Verdediger
lid sinds: 2008

Roderick Finson
leeftijd: 28
woonplaats: Geldrop
beroep: Koninklijke Marechaussee
functie: Verdediger
lid sinds: 2006

Twan Mertens
leeftijd: 30
woonplaats: Geldrop
beroep: Vestigingsmanager uitzendbu-
reau
functie: Linksback
lid sinds: 1987

Richard de Haan
leeftijd: 24
woonplaats: Geldrop
beroep: Stukadoor
functie: Langdurig geblesseerd
lid sinds: al 18 jaar

Yanco Heiwegen 
functie: leider 2e elftal

Ralf Smeulders 
functie: aanvaller

Jerome Notten 
functie; middenvelder

NÍEUW
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In het BRKHZ magazine houden we 
jullie regelmatig op de hoogte van 
alle verbeteringen aan onze accom-
modatie. Ook deze editie is daar geen 
uitzondering op. Maar het einde lijkt 
nu toch wel in zicht.

De Volière

Eind vorig seizoen zijn de glaswanden 
rondom de overkapping geplaatst. De 
daarmee ontstane ruimte wordt in de 
volksmond ook wel “De Volière” ge-
noemd. Deze ruimte kan op warmere 
dagen open en dienen als terras. In 
de winter is het meer een serre. De 
nieuwe ruimte doet tevens dienst als 
rookruimte. 

Gedurende de zomerstop en begin 
dit seizoen is nog gewerkt aan de 
afwerking van de ruimte door zowel 
vrijwilligers als bedrijven uit de kring 
van onze sponsoren. Inmiddels staat 
er een ruimte met uitzicht op het 
hoofdveld, waar menig sportvereni-
ging jaloers op kan zijn.

Het nieuwe kunstgrasveld

Zoals de meesten van jullie wel be-
kend was er al langer onvrede over het 
vorige kunstgrasveld. Daarom waren 
wij ook blij dat de gemeente in de 
zomerstop dit eerste generatie kunst-
grasveld heeft laten vervangen door 
een veld, dat voldoet aan alle moderne 
eisen. Diegenen van jullie die gebruik 

hebben gemaakt van het veld, zullen 
gemerkt hebben dat de demping veel 
beter is. Kortom een veld waar we 
weer jaren mee vooruit kunnen om op 
te spelen en trainen.

De gemeente heeft ons tevens aange-
boden het kunstgrasveld te voorzien 
van twee dug-outs. Een aanbod dat wij 
uiteraard met beide handen hebben 
aangegrepen.

Renovatie parkeerterrein

Naast de vervanging van het kunst-
grasveld, heeft de gemeente eveneens 
opdracht gegeven het parkeerterrein, 
dat onder andere door Braakhui-
zen wordt gebruikt, te renoveren en 
opnieuw in te richten. Dit was mede 
noodzakelijk, omdat dit parkeerterrein 
voortaan wordt gebruikt als stallings-
plaats voor de periodieke kermissen 
van Geldrop en Mierlo. Dit geeft wat 
overlast gedurende de kermissen, maar 
we krijgen er wel een strak ingericht 
parkeerterrein met veel meer parkeer-
plaatsen voor terug. En niet onbelang-
rijk: duidelijke vakken!! Wij gaan er 
dan ook vanuit dat we niemand meer 
hoeven te wijzen op de noodzaak om 
in de vakken te parkeren…

De accommodatie ligt er dus goed bij. 
Voorlopig zijn we dan ook even uit-
gebouwd. Hoewel… bij Braakhuizen 
weet je het maar nooit!?

VRIJWILLIGERS VAN HET JAAR!!
Bij de jaarlijkse feestavond voor functionarissen en sponsors op vrijdag-
avond 12 oktober, zijn Rene Vermeltfoort en Day Hunter verkozen tot vrijwil-
ligers van het jaar. Beiden zetten zich al vele jaren met veel enthousiasme 
in voor onze vereniging m.n. op het gebied van het terreinbeheer. Zij zijn 
belangrijke steunpilaren geworden en wij zijn hen zeer dankbaar voor al hun 
inzet voor onze vereniging.

GEZOCHT
Algemeen Secretaris

Wij zijn met onmiddellijke ingang 
op zoek naar een Algemeen 
Secretaris voor het Hoofdbestuur 
van onze vereniging. Sinds de 
afgelopen Ledenvergadering is 
deze functie vacant. Als secretaris 
ben je verantwoordelijk voor de 
communicatie en corresponden-
tie binnen de vereniging en met 
externen en neem je deel aan de 
vergaderingen van het Hoofdbe-
stuur. Er zijn geen vaste dagen 
of tijden waarop deze functie 
uitgevoerd moet worden, dus dat 
kunnen we in onderling overleg 
bepalen. Wil jij iets voor je club 
betekenen en mede de koers 
voor Braakhuizen bepalen? Of 
wil je alleen maar meer informa-
tie over wat de functie precies 
inhoudt? Laat dan iets weten via 
info@braakhuizen.eu en wij ne-
men contact met je op voor een 
geheel vrijblijvend oriënterend 
gesprek.

Voorzitter

Bij de Ledenvergadering van 24 
september jl. is door de huidige 
voorzitter, Dennis van de Rijt, 
kenbaar gemaakt dat de voor-
zittershamer bij de volgende 
ledenvergadering in het najaar 
van 2013 wil overdragen aan een 
nieuwe voorzitter. Gedurende 
het seizoen 2012/2013 willen we 
ons daarom oriënteren op kan-
didaten voor dit voorzitterschap. 
Weet je iemand die hier geschikt 
voor is? Of heb je zelf interesse? 
Laat het ons weten via info@
braakhuizen.eu en wij nemen 
contact met je op.
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Een elftal vragen

Team: 
Braakhuizen A1. 

Spelers: 
Brain, Sven, Mike, Jordi, Rudi, Stefan, 
Stef, Tim, Nick, Jari, Michael, Wesly, Os-
man, Cem, Abdul, Kareem en Thomas. 

Trainer/leider: Jan van Tongerlo en 
Rudy Wolters. 

Vraag 1. Wat maakt Braakhuizen A1 
zo bijzonder? 

Omdat het een hecht team is, vooral in 
de 3de helft. 

Vraag 2. Hoe is jullie team tot stand 
gekomen? 

We zijn vrienden van elkaar, zo zijn we 
samen gekomen. 

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

We zijn koploper en heel erg vastbera-
den om kampioen te worden. 

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

KAMPIOEN WORDEN!!! 

Vraag 5. Wat zijn jullie sterke pun-
ten? 

Voetballend vechten voor elkaar. 

Vraag 6. Wat zijn jullie zwakke 
punten? 

Dat we af en toe nog steeds op elkaar 
bakkesen. 

Vraag 7. Winnen of gezelligheid? 

Nou we willen graag kampioen worden 
dus winnen hoort hierbij, maar onze 
3de helft telt zeker ook mee. Gezellig-
heid hebben we tijdens de trainingen 
en wedstrijden en na de wedstrijden en 
trainingen ook. 

Vraag  8. Wat vinden jullie van de 
trainingen? 

Goed, alleen er is wel tijd voor nieuwe 
vormen. 

Vraag  9. Kunnen jullie een komi-
sche situatie in jullie team beschrij-
ven? 

De dood van Rudy’s konijn, hierdoor 
kwam hij later op de training. Hij moest 
eerst hun konijn begraven.  

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

3de helft, hechte club, plezier en vrien-
den. 

Vraag 11. Vraag aan de leiders: Wat 
maakt het leiden/trainen van dit 

team zo leuk? 
Jan: Mooi om te zien dat het team 
steeds meer naar elkaar is gegroeid. We 
hebben nu echt een goed ingespeeld en 
gezellig team. Dus ook na de wedstrij-
den kunnen we er een gezellig feestje 
van maken. 

Het was in het begin wel een heel 
moeilijk team om mee te werken. We 
hebben onderling veel onenigheid 
gehad maar we hebben echt stappen 
gemaakt. We zijn zo gekomen dat we 
dit laatste jaar met deze groep kampi-
oen kunnen worden. Dat zou echt  een 
mooie afsluiter zijn. Daarom vind ik dit 
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Een elftal vragen
het mooiste team van de club. 
Rudy: Ik werd halverwege het vorig 
seizoen erbij gevraagd. Ik had al wat 
dingen gehoord over het team en dat 
het lastig zou gaan worden wist ik. Door 
de verschillende persoonlijkheden in 
het team was het lastig voor elkaar om 
iedereen in zijn waarde te laten. Conti-
nu werd er tegen elkaar gescholden, en 
om dit te veranderen was erg moeilijk. 

Gelukkig hebben Jan en ik hier iets mee 
kunnen doen om ervoor te zorgen dat 
het team ook een team werd. Na een 
stroef begin hebben we de laatste 7 
wedstrijden van vorig seizoen allemaal 

gewonnen. Dit gaf vertrouwen bij de 
jongens voor dit seizoen. Er zijn een 
paar spelers bijgekomen en er zijn er 
een paar gegaan. Gelukkig konden de 
jongens elkaar allemaal. Dit hielp in ons 
proces om het tot een hechter team te 
maken. 

De jongens regelden zelfs spontaan een 
feestavondje bij iemand thuis!

Nu staan we bovenaan en de gelukkige 
gezichten zijn er erg gaaf om te zien. De 
jongens kunnen het ook, maar moeten 
het wel elke week laten zien. 
Ik vind dit team een van de moeilijkste 

teams om te trainen, maar als het goed 
gaat dan betalen ze alle moeite die je 
ervoor doet gewoon weer terug. Als het 
wat minder goed gaat, dan lossen ze het 
voor elkaar op. Echt een gezellige top 
team. 

Wij bedanken de A1 voor dit interview

In het volgende magazine komt een an-
der team aan de beurt. wil je graag met 
jouw team in het magazine laat het dan 
weten aan redactie@braakhuizen.eu
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Interview met... 
Ronnie van Gerwen

club die vooral bekend staat om 
haar eukelige speelstijl . It ‘s all in 
the name.. 

Speler Buitenland: Lionel Messi 

Favoriete trainer: Internationaal; 
Louis van Gaal. Iets lokaler; Ik heb 
veel fijne trainers gehad maar ik 
wil er graag 2 in de categorie ‘extra 
fijn‘ plaatsen namelijk Hans Peper 
en Kees Winters. Behalve dat ik van 
hun trainingen veel opgestoken heb 
(onder andere griep) zorgden zij voor 
een gezellige en ontspannen sfeer op 
het veld.

Mooiste wedstrijd: Real Madrid – 
Ajax 0 - 2 (‘95) Ajax kreeg toen een 
staande ovatie van het Madrileense 
publiek!

Mooiste doelpunt: De omhaal van 
Marco van Basten tijdens Ajax - Fc 
Den Bosch (’86). Voor wat mezelf 
betreft heb ik een jaar of 15 geleden 
eens gescoord als gastspeler van 
Braakhuizen 3 in een wedstrijd tegen 
Unitas of Tongelre. Ik veroverde de 
bal in de middencirkel, passeerde 
een man, de bal stuiterde iets op en 
ik schoot al wat ik halen kon vanaf 
iets over de middenlijn. De bal ver-
dween strak onder de lat. Meer info 
en bevestiging hiervan bij een getui-

De vorige editie gaf Kees Winters dit 
interview door aan Ronnie van Ger-
wen. Met als reden zijn geweldige 
inzet voor de Braakhuizenjeugd.

Voordat ik dit interview begin. Wil 
ik graag zeggen dat ik me vereerd 
voel dat ik door Kees Winters ben 
gekozen om dit interview te mogen 
geven. 

Naam: Ronny van Gerwen

Woonplaats:  Geldrop 

Geboren: 20 mei 1964 te Geldrop 

Lid van braakhuizen sinds: Mei 
1970. Zo gauw ik 6 werd ben ik gaan 
voetballen. Rond mijn 24ste ben ik er 
een paar jaar tussenuit geweest. 

Beroep: Na de Havo ben ik direct 
gaan werken en heb geen vak meer 
geleerd. Ik ben momenteel  werk-
zoekende, maar werk (tijdelijk) vijf 
dagen per week bij Packart parts /
Daf .

Partner: rechterhand, ook wel ‘sin-
gle ‘genoemd 

Kinderen: niet dat ik weet

Club Nederland: Ajax 

Speler Nederland: Christian Eriksen. 
Intelligente voetballer met fan-
tastische bal-aanname en slimme 
passing.  

Club buitenland: Wanneer FC Bar-
celona vrij is ; Mypa ’47. Een Finse 

ge toendertijd die mijn doelpunt het 
predicaat “wereldgoal” opspelde.  
Willem(ke) Weber .

Leukste doelpunt: Ik heb ooit eens 
gescoord toen ik in het 3e van 
Braakhuizen speelde. Voorzet kwam 
van rechts en ik zette m’n brilleke af 
en kopte de bal al vallend in en zette 
m’n brilleke weer op. 

Leukste Moment wedstrijd: (Al vond 
de betrokkene het leuker dan ik) Ik 
heb ooit tijdens een wedstrijd  aan 
medespeler Cor van de Sanden ge-
vraagd of ie effe  mijn kauwgom vast 

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

1) Braakhuizenman Ronnie. Al 48 jaar lid.

3) De veteranen A in 4 woorden.  
Kolderiek, vadsig, entertainment 
en natuurlijk naborrelen.

2) De jonge Ronnie 
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wilde houden, zodat ik mee naar 
voren kon. Gelukkig had ie, toen ik 
weer terug kwam, er niet stiekum 
van gesnoept. terug kwam, er niet 
van gesnoept. 

Mooiste seizoen: Dat was, dacht ik, 
het seizoen ‘74-‘75 waarin we met 
D1 kampioen werden. We hadden 
toen 2 geweldige leiders, Henk 
Habraken en Netty Lathouwers, 
sorry de naam van de trainer ben ik 
ff kwijt. En dat was niet in de laatste 
plaats omdat ze ons na iedere wed-
strijd trakteerde op frisdrank en een 
broodje frikadel. Dus, ja, dat vergeet 
je niet vlug.

Jeugdidool:  Johan Neeskens. Sinter-
klaas was op bezoek bij Braakhuizen 
en vertelde me dat hij vond dat ik 
net zo’n hard schot had als Johan 
Neeskens. Toen was ik helemaal fan.  

TV: de voetbalprogramma’s studio 
sport, voetbal international en als 
ik er langs zap kijk ik ook wel eens 
naar red mijn vakantie, wegmisbrui-
kers, opsporing verzocht, TVOH en 
natuurlijk Lingo!

Radio/ Muziek: allerlei soorten mu-
ziek van Hazes tot Metallica. Maar 
als ik 1 favoriete band mag noemen 
dan is dat Creedence clear water 
revival. 

Boek/ tijdschrift:  Ik lees weinig boe-
ken maar heb “Mijn waarheid“ van 
Sandra de Vries het laatst gelezen. 
Tijdschrift, “Computer idee”. 

Waarom Braakhuizen: Mijn broers 
speelden ook bij Braakhuizen. Ik 
speel hier zelf vanaf mijn 6e en dan 
groei je voor een groot deel ook hier 
op.. Braakhuizen loopt als een rode 
draad door mijn leven. Ik heb hier 
altijd veel plezier gehad en dat heb 
ik nog steeds. Het is gewoon mijn 
clubke. 

Vetranen A: We spelen heel constant 
omdat we bijna nooit punten pak-
ken. Wat nog meer van toepassing 
is op veteranen A: kolderiek, vadsig, 
allround entertainment en natuurlijk 
het na-borrelen. 

Selectie: Een jonge talentvolle groep 
gemixed met enkele ervaren krach-
ten. Een team met veel potentie, niet 
alleen in het nachtleven van Litou-
wen. 

4) de derde helft

Jeugdtrainer: Zo door de jaren heen 
heb ik elftallen vanaf de F tot en 
met de B getraind. Ergens in de eind 
jaren 80 / begin jaren 90 ben ik door 
Toon van Dijk gevraagd om de jeugd 
te gaan trainen. De laatste 5 jaar 
heb ik niet zo actief kunnen trainen 
/ assisteren vanwege mijn werktij-
den. Gelukkig is dat nu veranderd . 
Ik train dinsdag mee met de D1 en 
donderdag met de D2. 

Jeugdkamp: Met wat braakhuizen-
fanaten doen we de voorbereidingen 
voor het jeugdkamp. En zorgen we 
ervoor dat alles zo goed mogelijk 
verloopt. Het jeugdkamp is nu om de 
twee jaar maar het zou leuk zijn als 
we het elk jaar konden bewerkstelli-
gen.

Verwachtingen rest van het seizoen: 
Ik hoop dat we met de Veteranen A 
het gemiddeld percentage balbezit 
op kunnen voeren naar minimaal 
25% zodat we niet contant achter 
de bal hoeven te jagen. Zowel de 
Selectie als de D1 en D2 zijn serieuze 
kampioenskandidaten. 

Hecht team: Veteranen A tijdens het 
douchen.

3e Helft: ach ja waarom nie. We zijn 
er dan toch.

Kampioen 2012/2013: Het zal gaan 
tussen Twente, PSV en Ajax... Waar-
van ik hoop dat Ajax weer aan het 
langste eind trekt.

Degradatiekandidaat: Ondanks de 
inbreng van Jaap Stam toch Pec 
Zwolle.

Wil je verder nog iets kwijt: Nou ik 
zou het leuk vinden als het clublied 
van Braakhuizen (hebben we da 
wel?) weer nieuw leven werd inge-
blazen. Mensen die hier ook mee 

aan de slag willen kunnen zich bij mij 
melden!  

Ook wil ik jou Marjolein bedanken 
voor het afnemen van het interview  
en Susanne en alle mensen die ik ver-
geet te noemen voor de opmaak van 
ons prachtige BRKHZ magazine.

Aan wie geef je dit interview door: 
Daar heb ik even over na moeten 
denken en uiteindelijk heb ik uit 137 
namen gekozen voor mijn broer 
Peter. Niet vanwege de familieband 
maar omdat hij een echte ‘Braak-
huizen man‘ is , en erg actief voor de 
vereniging . Hij zit nu  gezondsheids-
halve gezien in een van de moeilijk-
ste periodes van zijn leven en hope-
lijk geeft het komende interview hem 
een flinke oppepper .

Het Braakhuizen

CLUBLIED
Het clublied nieuw leven 

inblazen. Dat vinden wij als 
redactie een erg goed en leuk 

initiatief.

Maar we moeten heel eerlijk 
bekennen dat niemand van de 

redactie het clublied kent.

Wie helpt ons aan de tekst (en 
melodie) van het clublied?
In het volgend magazine 

zullen we dit publiceren zodat 
iedereen die wil, hiermee kan 

oefenen.

Dus Ronnie, laten wij het 
voortouw nemen dan kan jij 
zorgen voor de uitwerking.

Wanneer er mensen zijn die 
eigen ideeën hebben over het 

clublied dan vinden we dat 
uiteraard ook erg leuk om te 
horen. (nou ja horen, mis-

schien in sommige gevallen 
beter van niet)

Reacties kunen naar
redactie@braakhuizen.eu
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Eindstand
  
1    Randy Jagroep 
2    Rinie van Bragt 
3    Dennis van de Rijt       
4    Alex Smulders  
5    Bas de Bruijn  
6    Eric Sanders
7    Tim van Beek  
8    Twan Moors  
9    Johan van Osch
10   Dinja Kuijper
11   Richard v.d. Rijt

12    Paul Jansen 
13    Rein Stokmans 
14    Paul van Gerwen         
15    Yusuf Oner  
16    Hasan Isik  
17    Roel van der Linden
18    Rene Vermeltfoort  
19    Sam Brock  
20    Michael Moors
21    Mark Zomers
22    Jan van Tongerlo       

23    Ryan Jagroep 
24    Rob Werkhoven 
25    Rudy Lijten         
26    Remy Ywooding 
27    Henk van Heijst 
28    Sven v.d. Heiden
29    Mitchel  de Wit  
30    Amos Letwory 
31    John Struijk
32    Stefan van der Velden 

Vrijdagavond 28 september om 20.00 uur melden zich 32 deel-
nemers voor dit tweede toernooi bij Braakhuizen. Ieder kreeg 
een “stack” van 5.000 fiches en een speelkaart om te bepalen 
aan welke tafel je mocht starten. Op het grote scherm was een 
echte pokerklok te zien die precies aangaf hoe veel de inzet 
was, de resterende tijd voor de volgende ronde, prijzengeld 
enz.

Start was om 20.30 uur en tot 
21.30 mocht iedereen die er af 
was zich 1x inkopen . Een stuk 
of tien spelers hadden voor 
half tien al gebruik gemaakt 
van de “re-buy”. Om half tien 
was het pauze en kon ieder-
een die er nog niet af was ge-
weest 5.000 fiches bijkopen. 
Daarmee liep het prijzengeld 
leuk op en kon het echte werk 
beginnen.

De gene die er deze keer als 
eerste af lag was Stefan van 
der Velde, snel gevolgd door 
Braakhuizens laatste aan-
winst Amos Letwory die daar-
mee in de “top 30” eindigden. 

De ene na de andere viel af en omstreeks 1.00 uur waren 
de laatste acht, de finaletafel bekend. Na een zinderende 
finale was uiteindelijk,  de “grote” en terechte winnaar: 
Randy Jagroep. Naast  een medaille en prijzengeld won 
hij natuurlijk eeuwige roem. De tweede prijs winnaar 
was toch wel een verrassing voor velen. Degene die hem 
wat beter kennen weten dat hij regelmatig oefent met 
een hecht pokerclubke. Nogmaals proficiat Rinie van 
Bragt!! Onze voorzitter Dennis v.d. Rijt pakte de 3de plek. 

Echt een gezellige ouderwetse Braakhuizen avond. 
Iedereen vond het super. Ook onze dank aan het barper-
soneel, top. De hapjes en drankjes waren super verzorgd. 

Tot de volgende keer, 
eens kijken of Randy zijn 
titel kan prolongeren. 

2de Braakhuizen Pokertoernooi
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Naar aanleiding van een artikel over de G afdeling van vorig seizoen kregen wij een 
reactie van Frans Rekelhof. Frans had het artikel met belangstelling gelezen en is zeer 
enthousiast over ons magazine. Maar hij miste de naam van een sleutelfiguur bij de G 
afdeling, namelijk die van Willie van Gestel. Dat maken we bij deze goed.

Wie is Frans Rekelhof?
Frans is in totaal bijna 40 jaar lid van Braakhuizen. Hij heeft in het 3e en 4e elftal 
gekeept, waar hij via zijn zwager Peter Verschuren terecht kwam. Hij speelde daar samen 
met echte Braakhuizen coryfeeën, zoals Ben van de Perre, Jan Stoef en Gerrit Steur. Na 
een heupblessure is hij leider van het 4e elftal geworden. Later maakte hij de overstap 
naar onze jeugd en werd hij met co-leider Jo Verhappen kampioen met A2.

Hoe zijn Frans en Willie bij de G terecht gekomen?
Als chauffeur bij taxibedrijf Van der Stappen, kwam hij veel in contact met gehandi-
capten. Toen hij hoorde van de mogelijkheid om G-teams op te zetten, is hij hier bij 
Braakhuizen mee aan de slag gegaan. Om een G-team op te kunnen zetten, was nog wel 
een trainer nodig. Hiervoor heeft Frans destijds Willie van Gestel gevraagd. 

Wat heeft Willie voor de G betekent?
Willie voetbalde destijds in het 2e elftal, na jarenlang in het 1e van Braakhuizen te heb-
ben gespeeld. Daar stond hij bekend als ‘de sloper’ op het middenveld, maar Willie had 
duidelijk ook een andere kant. Hij was graag bereid om een G-team te gaan trainen en 
mee te helpen de G-afdeling op te zetten. Binnen twee weken waren er al 2 teams en was 
de G-afdeling bij Braakhuizen een feit.

Naast hoofdtrainer, werd Willie leider van G1 en mede bestuurslid. En als er bij een van 
de andere G-elftallen iemand niet kon, was Willie nooit te beroerd om ook daar taken 
over te nemen. Mede dankzij Willie is bij Braakhuizen een bloeiende G-afdeling opgezet 
en is G-voetbal een belangrijk onderdeel van onze vereniging geworden.

Maar helaas sloeg een jaar of acht geleden het noodlot toe. Door een tragisch bedrijfson-
geval moest Willie stoppen met zijn activiteiten voor de G. Hoewel Willie nog altijd lid 
van onze vereniging is, is hij begrijpelijkerwijs al enkele jaren niet meer bij Braakhuizen 
geweest. Wij zien dit artikel als een mooie aanleiding om hier verandering in te brengen. 
Het zou mooi zijn als we Willie, samen met Frans, dit seizoen weer eens bij onze vereni-
ging mogen begroeten!!

Deze keer in het zonnetje: Willie van Gestel

De stichting heeft onlangs gelukkig 
weer enkele donateurs mogen begroe-
ten; Sanders Hout, Ronald Hanssen en 
de collega’s van een bestuurslid van de 
stichting hebben een duit in het goede 
zakje gedaan. Dat laatste verdient een 
kleine toelichting. Die collega’s moesten 
telkens voor een collega –als die jarig 
was- een tientje lappen en dan moest 
er een kamergenoot iets kopen voor de 
jarige. Vaak bleek de creativiteit er niet 
en vanwege de drukke agenda’s werd 
het kopen van een cadeautje ook wel 
eens vergeten; ergo, soms teleurgestel-
de jarige collega’s. Tot....iemand het 
idee opperde het lapgeld te bestemmen 
voor een goed doel. Er zitten nogal wat 
sportieve figuren op die afdeling dus zou 
het “right to play” worden. Echter, om 
het wat ‘dichter bij huis’ te houden is 
ook de G-afdeling van onze vereniging 
voorgedragen. Dat is uiteindelijk goed-
gekeurd en is inmiddels een leuk bedrag 
aan lapgeld, via de stichting, naar de 
G-afdeling gesluisd. Wellicht een mooi 
voorbeeld en iets om “in te brengen” tij-
dens een werkoverleg op uw afdeling (en 
die stomme cadeautjes kopen gewoon 
vergeten....!)?
 
 Helaas hebben we ook afscheid moeten 
nemen van enkele donateurs/sponsoren. 
In die gevallen ging het puur om econo-
mische redenen; de economische crisis. 
Enkelen hebben aangegeven zeker weer 
terug te komen als het economisch 
wat beter gaat. Desalniettemin blijft de 
stichting proberen voldoende geld te 
genereren om de vereniging op diverse 
fronten te blijven ondersteunen. Geluk-
kig hebben we enkele sterke “die-harts” 
een een breed scala aan donateurs/
sponsoren.
 
2e veiling
Voorzichtig wordt er nagedacht over het 
organiseren van een 2e veiling. Het zal 
niet meevallen de 1e veiling te evenaren 
kwa opbrengsten en gezelligheid; we 
zullen echter zéker een poging daartoe 
gaan doen.
Binnenkort hopen wij met het bestuur 
van de vereniging een afspraak te kun-
nen maken voor een datum. U wordt 
daarover nog nader geïnformeerd. Zoals 
u weet worden er middelen (onderwer-
pen) geveild doch kan het óók gaan om 
een dienst. Heeft u een idee voor een 
dienst; wilt u zelf  wat doen; bijvoorbeeld 
een klus aan huis, een ludieke actie o.i.d; 
neem dan even contact op met een van 
de stichtingsbestuursleden. Heeft u iets 
wat u ter beschikking wil stellen; laat 
dat dan ook even weten. Het “centrale” 
nummer van de stichting is: 06 53252094.

Nieuws van de stichting 
“vrienden van 

s.v. Braakhuizen”
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Delegatie s.v. Braakhuizen strijdt 
in Vilnius (Litouwen) voor de 
Hyundai en Carslberg cup

Op uitnodiging van de locale politie ver-
trekken in totaal 33 voetballers van onze 
vereniging van 13 tot 18 september 2012 
naar Vilnius (Litouwen). De politie houdt 
er een groot internationaal toernooi en 
voor het eerst mogen politie/justitie-
ambtenaren  amateurclub’s inschrijven 
voor een aparte “Champions-league”- 
categorie voor prof- en amateurvereni-
gingen. 

Van tevoren is er onder de deelnemers 
een briefing gehouden waarbij enkele 
spelregels zijn afgesproken. Één van 
deze spelregels was: “what happens 
in Vilnius, stays in Vilnius”. Echter, nét 
voor ons vertrek werd de schrijver van 
dit dagboek benaderd om een verslag 
te maken van deze toch wel unieke trip. 
Tja, gezien laatstbedoelde spelregel 
was het een beetje lastig geen namen in 
dit verslag te noemen want er gebeurt 
behoorlijk veul lachwekkends tijdens 
zo’n trip. Daarom, géén namen; het is 
zeker niet de bedoeling om mensen in 
dit artikel te “beschadigen”.

Dag 1.
Donderdag 13 september 2012 staan 
alle 33 deelnemers tijdig in de vertrekhal 
van Eindhoven Airport. Dát is in ieder 
geval goed gegaan. De eerste hobbels 
ontstaan bij het inchecken; sommige 
namen corresponderen niet met de 
paspoortgegevens. In een enkel geval 
kost dat een boete. Jammer, het “nood-
fonds” moest dus al geplunderd worden. 
Op de luchthaven was er ook een goed 
moment om met name de jongelui uit de 
groep (22 selectiespelers en 11 vetera-
nen) nog eens te wijzen op de cultuur en 
aard/levenswijze in Litouwen. Het gaat 
daar allemaal net iets anders dan bij 
ons. Ieder is gewaarschuwd z’n gedrag 
daar op aan te passen; er wordt een 
beroep gedaan op ieders verantwoor-
delijkheid…. Óók de veteranen krijgen 
zo’n peptalk; er zijn er namelijk bij die 
vechten met de “overgang” van midlife 
weer terug in de puberteit….

Meteen na deze wijze woorden besluiten 
enkele deelnemers de dan al aanwezige 
flessen met alcoholhoudende drank snel 
op te drinken. Laten we het er maar 
op houden dat het goed was voor de 
vliegangst waar sommigen last van 
hadden. Enfin, eenmaal aan boord van 
een spiksplinternieuw vliegtuig kunnen 
we de frisse koppies van de stewardes-
sen wel de “eerste attractie” noemen. 
Jammer dat sommigen dat niet in de 
gaten hadden, wellicht vanwege de 
“vliegangstmedicijnen” vielen er al met-
een enkelen in slaap en hebben die hele 
vlucht “overgeslagen”.

De vlucht ging voorspoedig en in Vil-
nius stonden 2 aardige politiedames 
op ons te wachten. Na een uitvoerig 
voorstelrondje moesten we een half 
uurtje een bus in naar ons hotel (Hotel 
Europe Stay). We treffen het, het hotel 
is behoorlijk luxe en ligt pal naast het 
stadion waar we de wedstrijden moeten 
spelen. Het is tevens het tenniscentrum 
van de Litouwse tennistalenten; de ene 
na de andere Sjaparova zien we langs 
schuiven.

Na een snelle verkleedpartij worden we 
onthaald met gratis lokaal bier en een 
prima diner. De teamcaptains hebben 
er een meeting en krijgen te horen wie 
de tegenstanders zijn. Het zijn allemaal 
politieteams doch pittige tegenstand 
wordt er verzekerd. We moeten tegen de 
nationale en stadspolitie uit Litouwen, 
Oekraïne, Polen, Estland, Letland, Italië, 
Turkije, Litouwen en Rusland. In totaal 
24 teams uit 10 landen, verdeeld in 3 
verschillende categorieën.
 
Na de gezellige welkomstavond met 
–gelukkig- een korte speech worden er 
taxi’s besteld en gaan we toch maar 
eens effe de stad verkennen. We moeten 
namelijk nog pinnen (goei excuus hè).  
Opvallend te zien dat de buitenkant van 
Vilnius oud en grijs is (vervallen flats uit 
communistisch tijdperk). De binnenstad 
echter is pracht en praal; althans met 
een enigszins benevelde blik oogde het 
zo.

Na het pinnen waren we weer dorstig 
geworden en zijn  we met z’n allen naar 
de Salento geweest. Een fraaie disco mi 
skon volk. Tja, en toen viel de nacht over 
Vilnius en is hetgeen er toen gebeurde 
niet meer te verslaan in deze Maga-
zine (die wellicht ook door kids wordt 
gelezen…). Het enige wat gezegd kan 
worden: “we hebben het super gezellig 
gehad en kei-veul gelachen!”

Dag 2.
We hebben twee wat oudere selectie-
spelers (althans ze zien er wat ouder uit 
dan de rest) begeleiders gemaakt. Het 
werkte eigenlijk als een piramide; de 
delegatieleider maakt hen wakker en 
vervolgens wekken zij de rest (sommigen 
zijn echter in comateuze toestand….). 
Toch lukt het nagenoeg iedereen in 
voetbaltenue te laten aantreden bij de 
openingsceremonie. We begrijpen geen 
bal van wat er wordt gezegd; er liggen 
echter een hoop bordjes met landenna-
men en er loopt een bult politie rond. 
Dat zal dan wel het goeie toernooi zijn. 
We worden uitermate positief verrast 
met een spectaculair goed optreden 
van (vermoedelijk) de landelijke poli-
tieharmonie van Litouwen. Zo te horen 
allemaal consevatorium gehad. 

Tja, bij de opening ging het allemaal nog 
goed (hoewel, de schrijver van dit artikel 
was onderweg daar naartoe al in de 
reststoffen van een opa gestapt….). 

Na de eerste wedstrijden wisten we 
waarom we gisterenavond na 22.00 
uur geen tegenstanders meer hebben 
gezien. Die lui waren allemaal top-
fit, atletisch, geen grammetje vet en 
bloedfanatiek. Ondanks dat we 3 teams 
“in de wei” hadden (er werd 7 tegen 
7 gespeeld) hebben we op dag 1 geen 
wedstrijd tegen zo’n politieteam kunnen 
winnen! 

De 22 selectiespelers waren opgedeeld 
in een team A en Team B en namen deel 
aan de hoogte catagorie “the champi-
ons league”. De veteranen deden mee 
aan een 35+toernooi voor dienders. We 
hadden de indruk dat, op een enkeling 
na, er enkel 36-jarigen aan deelna-
men…..
Na het voetballen was er de mogelijk-
heid voor een massage, sauna en/of een 
groot bubbelbad. Wat de oorzaak was 
zullen we nooit meer weten maar dat 
bubbelbad werd een schuimbad en het 
was op een gegeven moment niet meer 
te zien wie er allemaal inzaten…

Om die avond niet in de valkuil te stap-
pen (te) snel naar een disco te moeten 
had de organisatie geregeld dat elk 
team 4 spelers mocht afvaardigen voor 
een bowling toernooi. Ook met die bal-
len hadden we weinig succes. Hoewel, 

Onze selectie 
op toernooi .....
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er was ook een snookercentrum bij en 
een paar fanatieke biljarters lukte het 
een dromerige veteraan een glas bier uit 
de handen te stoten (met de biljartbal 
dus). Dat ivoren ding ondervond zo’n 
beetje z’n eerste ruimtereis; een nat pak, 
gebroken glas en een hele hoop lachers 
als gevolg.

Op advies van de organisatie zijn we na 
het bowlen nog efkes de stad ingegaan; 
naar een tent die naar de naam “Bud-
dha” luistert. Onze Lieven Heer moet in 
het verleden een bijzonder fraai tover-
stokske hebben gehad toen ie de vrou-
welijke medemens van Vilnius schiep. 
Het was geen probleem die avond zuur-
stof te happen; de monden stonden na-
melijk geregeld open. De kreet “dat doet 
pien aon d’augen” hebben we die avond 
wel 100 maal gehoord. We dachten dat 
het bij de Salanto al supergezellig was 
geweest; deze avond brak opnieuw alle 
gezelligheidsrecords!

Overigens is het als wat oudere waarne-
mer leuk te zien hoe die jongere genera-
tie de dames benadert. De vrijgezellen 
hielden zich zeker niet in (da’s netjes 
gezegd hè). Een bekende huisschilder en 
tevens zoon van een bekende horecagi-
gant uit G. had wel een hele bijzondere 
manier een dame het hof te maken. Hij 
stak eerst z’n neus in de nekharen van 
de dame in kwestie. Die koelde betrok-
kene af met een ijsklontje achter het 
shirt. Toen die dat op zijn beurt ook bij 
de dame deed wist deze dame onze huis-
schilder snel af te koelen; een handval 
ijsklontjes werden in de broek gedaan 
van deze frivole middenvelder. Tijdens 
dat versieringstafereel, de dame stond 
aan de bar om een drankje te bestellen, 
wist onze “van Gog in de dop” een rietje 
door zijn onderrug (zeg maar bips) te 
halen en dat in de cocktail van de dame 
te deponeren. Tja, dat ging in onze tijd 
anders;  ik wist niet dat deze generatie 
met geursporen en koelingsspelle-
tjes verkering kregen. De “verkering”; 
hoewel de dame goed aan “ons men-
neke” gewaagd was, heeft niet te lang 

geduurd. Het betreffende geurspoortje 
zal wel niet gedeugd hebben……

De verstandigste veteranen zijn die 
nacht rond 03.00 uur gaan slapen, de 
onverstandige enkele uurtjes later. 

Dag 3
Ai, weinig mensen bij het ontbijt. Het 
piramydenspel dus maar weer gehan-
teerd. Raar overigens als je aanklopt 
bij onze twee leiders dat die al volledig 
aangekleed en gewassen en gestreken 
waren. Ze hadden een korte/moeilijke 
nacht gehad. En maf, je denkt er 2 aan 
te treffen, vind je op die kamer ook een 
vodka-drinkende jonglerende balvir-
tuoos. Hij had behoefte aan een goed 
gesprek met de 2 leiders  want ondanks 
die eerdere, rare, hofmakerij schijnt 
het bepaalde figuren toch te lukken de 
internationale relatiebanden aan te 
halen….  Hij had overigens zunne nieuwe 
vriendin al gefouilleerd want de reporter 
ter plaats heeft opgevangen dat onzen 
casanova al z’n geld kwijt was. Gelukkig 
bleek achteraf dat ie ’t geld zelf in een 
telefoonsafe had verstopt. Wat 2 vod-
ka-flessen kunnen aanrichten….

Na enige dreigementen om als boete bij 
te laat verschijnen- geld terug te moeten 
betalen aan de stichting, was er bijna 
weer iedereen bij de eerste wedstrijden. 
Ondanks dat sommigen het die ochtend 
licht hebben zien worden probeerde 
men er voetballend iets van te maken 
en…….een klein wonderke, de eerste 
wedstrijden werden gewonnen! Althans, 
niet door de veteranen doch 1 van de 2 
selectieteam’s wist toch nog, door een 
stomme regeling, in de halve finale te 
komen. Helaas, er werd nipt met 2-1 
verloren. Vervolgens werd er ook met 
1-0 verloren om de 3e en  4e plaats. On-
danks een slechte eerste dag tóch nog 
een fraaie 4e plek! 

Het andere selectieteam herstelde zich 
op de tweede wedstrijddag ook op een 
bijzondere wijze en wist de verliezersron-
de te winnen (5e dus).  

In een dergelijk sterk veld totaal geen 
schande (over de veteranen hebben we 
het maar niet…). De hoogtepunten van 
hun optreden zou een lege bladzijde 
in dit verslag betekenen. Die oudjes 
hebben met name het publiek vermaakt 
en vriendschapsbanden met oudere 
dienders aangehaald; “dobre!!!” 

De veteranen hadden echter wel een 
goed excuus; hun spelbepalende keeper 
(ja, ja, die hadden wij) was er de tweede 
dag niet meer bij. Die is die dag pas een 
beetje wakker geworden toen ie rond 
17.00 uur op de massagetafel moest. 
Had last van zunne knie was de smoes. 
Rare diagnose van een dokter die naar 
de naam “Jack Daniëls” luidt…. Nou, hij 
lag die dag niet op 1 oor; maar op 2 te-
gelijk! In coma, dood, aan het zuurstof, 
zo goed als gemummificeerd! Neen viel 
tegen van deze (goal)beveiliger; had ie 
in zunnen dienstijd niet kunnen maken. 
Dit was niet echt “Semper fidelis”.

’s-Avonds naar de prijsuitreiking. Het 
wachten was op 2 veteranen die door 
een stevige Thaise massage bijna te laat 
waren. Naar verluidt was die massage 
bepaald geen lolletje; een oud-post-
bode nu free Lance handelaar, was 10 
centimeter langer geworden. Alles had 
zeer gedaan, behalve wat strelingen aan 
z’n oren. 

We worden in een luxe VIP-bus naar een 
prachtige club gebracht; iets wat het 
midden houdt tussen een schouwburg 
en Romeins theater. Er staan fantasti-
sche prijzen maar tijdens een optreden 
van de Litouwse Bruce Springsteen 
worden we eerst uitgenodigd te gaan 
dineren. De ervaring (met het hoge 
gehalte Oost-Europese deelnemers) is 
dat je dan snel moet zijn. Dat bleek wel; 
ze (met name de Russen) lagen in pole 
position en laaiden flink op. Gelukkig 
was er genoeg en smaakte het prima. 

Het gratis bier zorgde er voor dat nog 
voor de prijsuitreiking allerlei krijgslie-
deren werden aangeheven (zo’n 
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beetje per land). Gelukkig hebben 
wij ook een repetoire ingestudeerd ; 

het “Sinterklaas kapoentje” doet het 
hier prima!

De veteranen waren tijdens de prijsuit-
reiking snel aan de beurt; laatste…… 
We hoopten nog dat er een fair play 
cup was, maar helaas. Ach, de prijs was 
prima, alle deelnemers een petje of een 
paraplu. 

Tot grote verrassing van iedereen, en 
van de winnaars zelf, werden 2 spelers 
uit onze groep uitgeroepen tot beste 
speler van het toernooi; onze huisschil-
der van de “Champions-league” en 
iemand die anoniem wenst te blijven 
van de categorie 35+. 

De reacties van onze deelnemers waren 
gemengd; van spontane felicitaties tot 
jaloerse blikken. In ieder geval was het 
beeld dat er met name bij die categorie 
35+ iets niet klopte. Litouwen is behoor-
lijk corrupt en het schijnt dat da prijske 
veul geld heeft gekost… Vanaf dat 
moment was het wel de vraag of er bij 
thuiskomst in Geldrop een platte kar zou 
zijn geregeld?

Na een optreden van een schaars gekle-
de fraaie zangeres en een professionele 
“boy-band” (na opnieuw liters gratis 
bier) werd we samen met de Poolse poli-
tie uit Warschau vervoerd naar de stad. 
Opnieuw heftige strijdliederen naar 
elkaar en zoeken naar een fatsoenlijke 
uitgaangstent. 

Het merendeel van de veteranen (de 
verstandigsten) willen op voorspraak 
van die’n ouwe postbode naar een ‘bruin 
café’. We komen wel allemaal tegelijk 
aan in het uitgaansstraatje waar ook die 
mooi club “Buddha” is gevestigd. 

Onze “yougsters” zijn dan al binnen 
en enkele veteranen-tijgers proberen 
(in een lange rij wachtenden) ook naar 
binnen te komen. Echter door 2 van die 
blokhoofden/Michelinpopkes worden ze 
geweigerd omdat er 1 (die met die naam 
van dat durp achter Someren) slecht 
gekleed was en een kale kop heeft…. En 
dat zegt dan zo’n kleerkast die zelf ook 
kaal was…? 
Dus, dan maar naar de overkant, naar 
club “Berlin”. Daar worden we ook 
geweigerd “privat party” doch even da 
prijske laten zien en daar staat iets op 
van policija of zoiets. En dat helpt met-
een! Welcome!!! De rest van de nacht is 
niet te verslaan.

Dag 4
Uitslaapdag!!!! Eindelijk wat slaap inha-
len, langzaam maar zeker komen rond 
11.00 uur wat mensen naar beneden 
voor een verlaat ontbijtje. Een enkeling 

is dan net terug in het hotel. We blijven 
discreet, kenners van de groep weten 
wel wie we bedoelen……  

De verstandigsten in de groep (7 vete-
ranen…) gaan met de stadsbus naar het 
prachtige centrum. We hebben geluk; 
het zonnetje schijnt er is een enorm 
grote braderie en allerlei optredens. We 
slenteren wat rond, nemen op tijd een 
terrasje en drinken nog wat in een bar-
retje. Geen noemenswaardige bijzonder-
heden te vermelden. We hebben die dag 
geen jongere uit onze groep gezien en 
tuffen om 03.00 uur ons mandje in. 

Dag 5
We horen ’s-morgens  (niet bij het ont-
bijt want daar waren de meesten te laat 
voor) dat de rest van de (overwegend)  
jongeren de dag ervoor een “gewoon” 
dagje hebben gehad. “Wat gedronken 
bij het hotel en daarna op stap”. De 
sterke verhalen komen los en de film 
“Hangover part III” heeft hier de acteurs 
voor het uitkiezen. We kunnen verder 
geen verslag doen van die sterke ver-
halen; hiervoor moeten we terugvallen 
op spelregel 1: “what happens in Vilnius 
stays in Vilnius”.

Omdat we wilden voorkomen dat die 
jongens in een dergelijke staat van 
ontbinding een dag later op het vliegtuig 
zouden stappen is er een programma in 
elkaar gefrutseld. We vertrekken met 
een bijna voltallige groep met een gewo-
ne stadsbus naar het centrum. Onder-
weg lachen we heel wat af. Onze oude 
mariniersbonk weet de hele bus aan het 
lachen te krijgen met een duf piraten-
lied en 1 op 1 imitatie van dat gedrocht 
uit de film “the lord of the rings”. De 
chauffeur –die door ons instappen toch 
al vertraging had opgelopen-  kon dat 
wel waarderen en reed een extra rondje 
over een grote rotonde. 

We maken vervolgens een wandeling 
door de oude binnenstad en stappen 
we op een uiterst fraaie trein richting 
Trakai. Uiteraard eerst na wat sani-
taire stops (voor pamper P.) en een 
kleine inval bij McDonald’s. Trakai is dé 
bezienswaardigheid van Litouwen, een 
echte aanrader (zoek maar eens op)! 
Aangekomen in Trakai wandelen we 
een kort stukkie en komen dan uit bij 
een prachtig oud, gerenoveerd, kasteel; 
midden in een nog mooier meer. 

Enkele cultuurbabaren laten het kasteel 
voor wat het is doch degenen die beslo-
ten een kaartje te kopen konden genie-
ten van....tja, dat ben ik eigenlijk alweer 
vergeten. Het was een soort fort Boyard, 
ik heb er een witte tijger, wat beren en 
nog wat wild spul gezien. 

Keurig was iedereen op tijd weer bij de 

trein. Terug in Vilnius met z’n allen naar 
een hoog aangeschreven Braziliaans res-
taurant. Alleen..., jammer ’s-maandag’s 
gesloten; dan maar een pizza. Zonder 
dat te hoeven motiveren ging iedereen 
zonder alcohol op die avond tijdig naar 
z’n mandje (voor sommigen was het mis-
schien iets te ver lopen geweest die dag).

Dag 6
Klokslag 04.45 uur lokale tijd, dus 
midden in de nacht voor ons, stond er 
iedereen weer. Zelfs een buschauffeur 
en onze twee gidsen waren er.  Iedereen 
kreeg keurig een ingepakt ontbijtje om 
mee te nemen. De reis ging voorspoedig 
en iedereen schadevrij aan boord. 

Afsluitend
Hoewel de voetbalprestaties beter 
hadden gekund hebben we een toptijd 
gehad in Litouwen. Geloof niet alle 
(sterke) verhalen die je al hebt gehoord 
en zet je vraagtekens bij dit artikel. Het 
was heus niet zo erg als wellicht (al), via, 
via, is aangedikt. 

We mogen zelfs terugkomen van de or-
ganisatie!!!! Sterker nog, men vond ons 
kennelijk zo grappig dat we ook aanbie-
dingen binnen hebben vanuit Istanbul en 
Venetië.....

Gelukkig hebben we de foto’s en filmp-
kes nog. Onze toetjesslurpende huisfoto-
graaf (ge wit wel mi die achternaom van 
da pletske achter Nuenen) plaatst alles 
wat gezien mag worden op een site. Via 
de site van Braakhuizen maken we die 
t.z.t. bekend. 

De schrijver van dit mooie verslag heeft 
diverse keren de selectie toegesproken 
dat ze zich moesten gedragen omdat het 
er in Litouwen  toch wat anders aan toe 
gaat als in Nederland.
Toen er 7 veteranen ( leeftijdgroep van 
“ verstandige” mensen) wat te drinken 
nam op een terras in het centrum kwam 
er een zwerver bij hun zitten die behoor-
lijk vervelend aanwezig was. Ondanks 
het verzoek om te gaan besloot hij om 
te blijven zitten en dronk, toen iemand 
naar de wc was gauw zijn bier op!! Toen 
kwam het moment van de schrijver 
van dit mooie verslag om niet langer te 
praten maar een “vriendelijke” tik uit te 
delen. Dat nieuws ging uiteraard als een 
lopend vuurtje door heel Vilnius en daar 
werd de schrijver van dit mooie verslag 
toch wel een beetje ziek van, zeker toen 
de groepshoofden herhaaldelijk bena-
drukten dat zoiets ongepast was en 
zeker voor iemand met een voorbeeld-
functie. Alle gebeurtenissen zijn gewel-
dig mooi weergegeven maar dit terras-
incident wilde een “goede” maat van de 
schrijver van dit mooie verslag jullie toch 
niet onthouden!!



Het AED apparaat dat Braakhuizen 
samen met v.v. Geldrop, Trap met 
Lust en kynologen club De Kempen 
heeft aangeschaft, is sinds septem-
ber 2012 in gebruik. Dit apparaat kan 
ingezet worden bij een reanimatie. In 
dat geval is het van belang er snel 
iemand bij te halen die een reanima-
tie- of EHBO-cursus heeft gevolgd. 
Hiervan is een overzicht gemaakt, 
dat ook op het prikbord in de hal van 
de kantine hangt.

Het AED apparaat ligt in een van-

dalisme bestendige kast met een 
codeslot, die (vanuit Braakhuizen 
gezien) aan de rechterzijde van de 
kantine van v.v. Geldrop hangt. Om 
misbruik te voorkomen wordt de code 
niet openbaar gemaakt. De code is 
bekendgemaakt aan de mensen op 
de lijst en is verspreid naar bestuurs-
leden, barpersoneel en terreinbe-
heerders. 

Het onderhoud van het apparaat 
wordt verzorgd door de Geldrop/
Mierlose Stichting Hart voor een 

Inzet van het AED apparaat bij s.v. Braakhuizen

Slachtoffer reageert niet

Roep om hulp

Bel 112 Indien
(direct) beschikbaar
zorg voor een AED

Geen schok
aanbevolen

Schok
aanbevolen

1 schok

Start direct basale
reanimatie 30:2 en volg
de opdrachten van de

AED exact op

Start direct basale
reanimatie 30:2 en volg
de opdrachten van de

AED exact op

Ga door tot het slacht-
offer bijbewustzijn komt: 

hij beweegt,opent zijn 
ogen en ademt normaal

Open de luchtweg
Ademhaling niet normaal

Basale reanimatie 30:2
ook tijdens bevestiging

AED-elktroden

AED
analyseert

Hart. Dit onder de voorwaarde dat 
het apparaat ook buiten de deelne-
mende sportverenigingen kan worden 
ingezet en dat diverse personen van 
de verenigingen zich aanmelden voor 
deelname aan AED-alert. Via AE-
D-alert krijg je een sms-bericht als er 
een reanimatie in de nabije omgeving 
moet plaatsvinden. Wij zouden het 
zeer waarderen als de mensen die 
een reanimatie-, EHBO- of BHV-cur-
sus gevolgd hebben zich hiervoor wil 
opgeven via www.aed-alert.nl. 



Om te kunnen volgen hoeveel men-
sen van Braakhuizen zich bij AE-
D-alert hebben aangemeld, zou het 
fijn zijn als u dit kunt doorgeven via 
info@braakhuizen.eu

Wat te doen in het geval een reani-
matie moet worden uitgevoerd?

1.  Haal er iemand bij die kan 
     reanimeren (zie lijst hieronder)
2. Start zo snel mogelijk met 
     reanimeren
3. Vraag de code op bij een 
     bestuurslid, barpersoneel     
     of terreinbeheerder
4. Haal het AED apparaat op bij 
     v.v. Geldrop
5. Bevestig de electroden van 
    de AED

Volg de stappen uit het schema

EHBO / BHV / REANIMATIE

Ferdi van Rooij (Jeugd)
Richard van de Rijt (Jeugd/Senioren)
Monique Philippart (Jeugd)
Frans van Lieshout (Jeugd)
Frans van Kemenade (Jeugd/Vet.)
Bert Dekker (G/Veteranen)
Cor Schönhoff (G/Veteranen)
Hans Albers (Senioren)
Leroy Albers (Senioren)  
Patrick Adelaars  (Senioren) 
Richard van Hoof (Senioren)
Angelo Damen (G)
Tinie van den Eijnden (G)
A. Lucassen (G)
Marcel Trum (G)
G. Bazelmans (G)
Klaassen -van Wershoven (G)
P. Zweegers (G)
W. v. d. Louw (G)
Marcel Nijskens (G)

Doordat onze vaste schrijver van deze 
rubriek deze keer helaas niet in moge-
lijkheid was om ons te verblijden met 
een reeks “wist u datjes” moeten we 
wachten tot de volgende editie. 

We hebben zelf een bescheiden poging 
gedaan maar het niveau en de humor 
die u gewend bent was helaas niet te 
evenaren.

Wel hebben we een nieuwe foto en 
natuurlijk de namen bij de foto van de 
vorige editie. (mei 2012)

Er staan een heleboel bekenden op 
deze foto maar is het gelukt om ieder-
een een te herkennen? 

Wellicht gaat er nu bij menigeen een 
belletje rinkelen.

Staand v.l.n.r. Ad Mulder, Piet Vermeltvoort, Ties Stoef, Peer Peeters, Toon van 
Veen, Jan Stoef, Hans Albers, Arno de Vries en Jan Metten 
Zittend v.l.n.r. Martien Vermelvoort, eddie Pielage, Flip houwkens, Cor Brouwers, 
Wim Albers, Piet Albers, Huub van Gullik, Jan van de Kerkhof, Jos Verbeek en Mar-
tien Vervoort

Herkent u ze nog?

We hebben het dit keer nog een 
iets moeilijker gemaakt. Laat weten 
wanneer u deze personen herkent 
want dan maakt u kans op een 
mooie prijs.

Antwoorden kunnen gestuurd wor-
den naar redactie@braakhuizen.eu

Heeft u ook nog oude foto’s dan 
willen we die graag plaatsen in ons 
magazine. 




