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Spaarkasspelregels

• Minimaal te sparen bedrag per week: 
€ 1,50
• Boete bij niet sparen: € 0,50
• Lich  ng: ieder jaar voor de carnaval
• Gra  s aansluitende feestavond na de 
lich  ng

U kunt zich aanmelden via:
• het barpersoneel
•direc  eleden Jan en Bert

Fotograaf gezocht
Voor het BRKHZ magazine zoeken we 
iemand die ons kan helpen met het 
maken van de foto’s.

Ieder magazine hebben we een coverfo-
to nodig en een aantal foto’s voor onze 
vaste items zoals een el  al vragen en 
het doorgeefl uik.

Wie wil ons helpen? Laat het weten aan 
één van de redac  eleden of op redac-
 e@braakhuizen.eu

 

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 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.

 

Mededelingen

blz. 11

blz. 28

blz. 25-26
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Functieomschrijvingen nieuwe bestuur
Voorzitter: Algehele (dagelijkse) leiding

Vice-voorzitter: Idem als voorzitter, samen met de voorzit-
ter af te stemmen welke portefeuilles onderling verdeeld worden 
(zoals afstemming KNVB/gemeente/andere verenigingen etc. In 
ieder geval de coördinatie m.b.t. sponsoring.

1e secretaris: Alle correspondentie (te versturen en binnen-
gekomen post). Afstemming met de KNVB m.b.t. wedstrijdpro-
gramma selectie en seniorenteams is belegd bij de wedstrijdse-
cretaris die niet in het HB is vertegenwoordigd (laatstbedoelde 
functionaris valt onder de seniorenafdeling). Het verzorgen van 
de administratie van gele/rode kaarten via het digitale formulier. 
Notulen danwel actie- en besluitenlijst van elk DB. Het verzor-
gen van de (digitale) lijst van de activiteitenkalander.

2e secretaris: De coördinatie van de communicatie binnen 
de vereniging, in- en extern (1e contactpersoon van de webmas-
ter). Notulen danwel actie- en besluitenlijst van elk HB.

1e penningmeester: Verzorgen betalingen en inkomsten; 
bijhouden (bank)rekeningen, opstellen jaarbegroting en fi nancië-
le verantwoording richting gemeente. Aanvragen subsidiegelden.

2e penningmeester: Het voeren van de ledenadministra-
tie; innen contributiegelden. Bijhouden jubilarissen.

Hoofd accommodatiebeheer: aansturing vrijwilli-
gerspersoneel & en het in goede staat houden van accommoda-
tie.

Coördinator activiteiten: Het samenstellen van een 
team vrijwilligers voor het feitelijk uitvoeren van de activiteiten. 
Het benoemen van de uitvoerders/portefeuillehouders per activi-
teit. Het samen met de feitelijke uitvoerders samenstellen van de 
activiteitenkalender, het sturen en toezicht houden op tijdigheid 
en fi nanciële uitputting van het betreff ende budget.

Buiten de bovenstaande “must have” functies hebben we ook een 
“nice to have” functie.

Verenigingssecretaresse: De verenigingssecretaresse 
zou als “gastvrouw” kunnen optreden tijdens ontvangsten (hier-
bij valt te denken aan o.a. de ontvangst andere bestuurders bij 
thuiswedstrijden van het 1e elftal). Verder zou zij de secretarissen 
kunnen ondersteunen bij het opmaken van de notulen. Daar-
naast zijn er allerlei kleine klussen (bestellen bloemetje langdurig 
zieken/jubilarissen etc. etc.)
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Het nieuwe bestuur 
is zo goed als gevormd

De reden; vele apen op de schouder….

Al analyserende wat de taken zoal waren 
die Dennis en Jeantino deden kwam het 
comité tot de conclusie dat het beter zou 
zijn die taken te gaan verdelen. Alleen op 
die manier dacht men dat het makkelijker 
zou worden om nieuwe bestuursleden te 
werven. Mensen zouden anders wellicht, 

Het is enkele maanden geleden dat Dennis 
van de Rijt aan enkele leden vroeg om als 
wervingscomité mee te denken over zijn 
opvolging als voorzitter. Daarnaast was 
het hoofdbestuur op zoek naar een nieuwe 
secretaris. 
Dat comité begon met profi elschetsen en 
constateerde dat het verdraait moeilijk zou 
zijn om nieuwe bestuursleden te werven. 

We zijn er bijzonder trots op te kunnen 
melden dat (2 februari, toen we deze 
tekst schreven) op een haar na alle nieuwe 
functies zijn ingevuld. Via de site wordt of 
bent u geïnformeerd over de bijbehorende 
namen. Deze volgen wanneer iedereen 
feitelijk aan boord is.

Nu het bestuur is gevormd kunnen we 
echt aan de slag; de volgende stap is de in-
vulling van de ledenraad. We zijn op zoek 
naar 1 of 2 personen per afdeling die zo’n 
3 keren per met het hoofdbestuur willen 
klankborden over het reilen en zeilen bin-
nen de vereniging. Het bestuur zal actief 
op zoek gaan naar die mensen. Op deze 
manier hoopt het bestuur meer en sneller 

Wanneer en met wie vind er overleg plaats?

bij het zien van de hoeveelheid taken, 
afhaken. 

Uiteindelijk zijn de taken verdeeld en 
zijn we tot de functies, omschreven op de 
linkerpagina, gekomen

geïnformeerd te worden over dingen die er 
binnen de vereniging leven en hoeven we 
niet te wachten op een ledenvergadering 
(die blijft er uiteraard sowieso).

Inmiddels zijn we ook hard aan het sleu-
telen om allerlei vrijwilligers gekoppeld 
te krijgen aan een verenigingsactiviteit. 
Op de site hopen we dan ook binnenkort 
een “activiteitenlijst” te plaatsen die altijd 
up to date is en waarbij je kan zien wie er 
verantwoordelijk is voor de organisatie van 
die activiteit. 

Afsluitend: Het is goed, fi jn, dat we veel 
nieuwe enthousiaste mensen aan boord 
hebben gekregen binnen het bestuur. 

Daarnaast hebben we gelukkig veel goede 
vrijwilligers zoals de terreinbeheerders, het 
barpersoneel, activiteitenbegeleiders en de 
maandagmorgenploeg .

Maaaaaaar, we zijn er nog lange niet; er 
is altijd veel te doen binnen ons clubke. 
Er is nimmer tijd om in te dutten. Wil je 
mee helpen om onze vereniging verder te 
helpen; neem dan contact op met onder-
getekende.

Toon van Dijk, 
A.i. voorzitter s.v. Braakhuizen

1. De ledenvergadering 1x per jaar

2. DB, vz, vice vz, 1ste secr. 
penningmeester, hfd accom. 
1 a 2x per wk

3. HB, leden DB + vz. veteranen, vz. G-afdeling, 
vz. jeugd-afd. , vz senioren, activiteitencoördinator, 
2de penningmeester, 2de secretaris 1x per 5/6 wk

4. HB, leden DB + vz. veteranen, vz. G-afdeling, vz. jeugd-afd. , vz senioren, 
activiteitencoördinator, 2de penningmeester, 2de secretaris 1x per 5/6 wk

5. De stichting vrienden van s.v. Braakhuizen belangengroepering van 
sponsoren en tevens adviesorgaan HB 1 a 2x per jaar met HB
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waargemaakt worden als er voldoende 
europunten in het laaitje liggen. We 
hopen dan ook dat het bestuur van de 
vereniging en het bestuur van de stich-
ting samen een goede bestemming 
vinden voor de eventuele opbrengsten 
van de veiling. Niet echt bouwgerela-
teerd maar ook noodzakelijk zijn de 
aanschaf  van enkele trainingsgoaltjes 
en mogelijk de vervanging van de 
verwarmingsketel. Dat betitelen we 
maar als “going concern”. Bij het 

Stilstand is achteruitgang lijkt het mot-
to dat de laatste jaren bij de s.v. Braak-
huizen heerst. Net bekomen van al het 
gedoe van de bouwactiviteiten voor de 
kleedlokalen, speeltuin, pannaveldje, 
opknappen van de kantine en de fraaie 
rookruimte (eigenlijk kunnen we dat 
gerust de “verwamde serre” noemen), 
zijn we alweer aan het nadenken over 
onze volgende projecten.

Uiteraard kan dat hemelfi etsen enkel 

verschijnen van dit magazine heeft uw 
wellicht de nieuwe goaltjes al gezien.

Op dit moment liggen er ideeën voor 
de aanpak van de dug-outs op het 
hoofdterrein en de  eventuele aan-
schaf  van een digitaal scorebord. Let 
op, dat zijn (nog) niet meer dan idee-
ën, we moeten het er nog over hebben 
of  het fi nancieel haalbaar is en/of  dit 
wel de belangrijkste prioriteiten zijn 
binnen de club.

Daarom ook een oproep aan u, als 
lezer! Zien wij een prioriteit over het 
hoofd? Kortom, denk met ons mee 
over verfraaiing/aanpassing van onze 
accommodatie. 

Uiteraard kunt u met uw ideeën te-
recht bij de kopijbus doch u kunt óók 
contact opnemen met Martien Gee-
ven, onze hoofdsponsor en tevens ons 
hoofd accommodatiebeheer. Martien 
is bereikbaar onder 
info@martiengeeven.nl

Braakhuizen�zal�wezen,Braakhuizen�zal�zijn!Maar�Braakhuizen�zullen�ze�vrezen,op�het�voetbalterreinLaat�de�klok�nu�maar�luiden,laat�de�klok�nu�maar�slaanWant�er�is�geen�club�meer,in�Brabant�die�Braakhuizen�kan�verslaanHet�zal�niet�gaan
En�op�het�hoekje�van�de�Laanzie�je�met�grote�letters�staanBraakhuizen�1.2.3.�staan�bovenaan
Braakhuizen�is�een�clubje,staat�overal�bekend!Bij�regen�of�bij�onweerzij�zijn�altijd�present!en�schieten�ze�tegen�de�kieperof�dan�weer�tegen�de�lat!Dan�zeggen�(de�Braakhuizen�Boys)we�hebben�pech�gehad!
Holadieee��-��Holadieee

Braakhuizen 
Clublied

In het vorige magazine gaf Ronnie 
aan het Braakhuizen clublied nieuw 
leven in te willen blazen. 

Omdat we dit als redactie een erg 
goed idee vonden hebben we hierin 
het voortouw genomen en een op-
roep geplaatst voor het inzenden van 
de songtekst. (wel handig aangezien 
niemand van de redactie de tekst 
wist)

Hans Verstappen heeft gereageerd 
en ons voorzien van de enige, echte, 
originele songtekst van het Braakhui-
zen clublied.

Dus Ronnie aan jou de volgende 
stap zodat iedere supporter van 
Braakhuizen dit “skon liedje” kan 
meezingen bij een volgend kampi-
oenschap!
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Wie had dat gedacht aan het begin 
van het seizoen? We begonnen met 
een leuk en gezellig cluppie van 9 
jongens en 1 meisje aan de compe-
  e, later met nog 1 jongen aange-

vuld. 

Omdat we echt nog niet één team 
waren verloren we onze eerste 
oefenwedstrijd dan ook dik, met 
maar liefst 17-1. De wedstrijden 
hierna werd het niet veel beter, en 
ook de compe   e start was niet echt 
succesvol. De clubleiding besloot 
dan ook om ons iets lager in te laten 
delen. Even dachten we nog, nee we 
kunnen echt niet voetballen.. Ook 
die eerste wedstrijd werd met 3-6 
verloren, de wedstrijd erna met 2-3. 

Het verlies werd dus steeds kleiner, 
dat betekende dus dat we beter 
gingen voetballen als één team! En 
hierna begon de zegereeks! Maar 
liefst 5 wedstrijden op rij werden ge-
wonnen. Niet met grote cijfers, maar 
dat doet er niet toe. We klommen 
iedere week een plekje omhoog in 
de ranglijst. 

Tot het vervelende incident met de 
lijnrechter roet in ons eten gooide. 

Graag willen wij ons team even aan 
jullie voorstellen en vertellen wat wij de 
afgelopen jaren hebben gedaan. 

Het grootste deel van ons team kennen 
elkaar al vanaf de mini’s van Braakhui-
zen. Samen zijn we doorgegroeid tot het 
team wat we nu zijn. Inmiddels zijn door 
lee  ijd een aantal spelers al vertrokken 
naar de E-pupillen en is er een nieuwe 
aanwas gekomen vanuit de andere F-
pupillen. Dit hee   ertoe geleid, dat het 
team is gestart als F3 4de klasse in het 
seizoen 2011-2012. 

Als beloning voor de inzet van dat jaar, 
werden wij kampioen. Zowel de ouders 
als de spelers hebben hiervoor gezorgd. 
In slechte  jden van kou en regen waren 
de ouders al  jd aanwezig en daarmee 
werd ons team hechter en sterker. Door 
dit kampioenschap hebben we het team 
kunnen behouden voor het seizoen 
2012-2013 en zijn we gestegen naar de 
2de klasse. 

Het eerste deel van het seizoen zijn we 
gedeelde tweede geworden. Ook nu 
worden we beloond voor de inzet en 
mogen in het 2de deel van de compe   e 
uitkomen in de 1ste klasse. Laten we nu 
maar hopen dat ons dit brengt wat wij 
allen ervan hopen te gaan maken.

Bij aanvang van het seizoen 2012-2013 
hebben wij een nieuwe sponsor gevon-
den die ons weer netjes en naar tevre-
denheid hee   aangekleed. Hierbij een 
kleine toelich  ng over onze sponsor:

- De Nederlandse markt kent een aantal 
grotere aanbieders van verfproducten en 
vele kleine, veelal lokaal opererende verff a-
brikanten. Veveo is een verfmerk dat staat 
voor een goede productkwaliteit en een 
goed prijsniveau. Samen met haar select-
grossiers heeft Veveo een landelijk dek-
kend distributie netwerk. Veveo producten 
worden veel toegepast in de woningbouw 
en in de utiliteitsbouw, voor nieuwbouw 
en renovatie. Van woonhuis tot kasteel, 
van fl at tot kantoor, voor alle toepassingen 
is er een op maat gesneden product in het 
Veveo assortiment. -

De KNVB besloot al het amateur 
voetbal af te gelasten en zo ook 
onze wedstrijd tegen de nummer 1. 
Omdat het niet meer mogelijk was 
om deze wedstrijd in te halen ging 
hiermee automa  sch ons kampi-
oenschap aan onze neus voorbij. Bij 
winst op de nummer 1, en winst in 
de laatste wedstrijd zouden we na-
melijk samen kampioen worden. 

Gelukkig was de KNVB het met ons 
eens en schrapte de eerdere wed-
strijd tegen hen uit de uitslagen. En 
dat betekent een kampioensfeest! 
We hadden s  ekem na de laatste 
wedstrijd tegen de Beerse Boys al 
een klein feestje gevierd omdat 
wij vonden dat we toch kampioen 
waren, en een aantal dagen later 
volgde het goede nieuws van de 
KNVB. In verband met de winterstop 
was de huldiging pas op 12 januari 
jl. maar het feest was er niet minder 
om!!!

Kampioensshirtjes, een beker en een 
oorkonde maakten  het feest com-
pleet!

Een dikke dankjewel voor Braakhui-
zen, en onze complete staf: Mischa, 
Werner, Anthony, Herman en Twan!

Groetjes van E4: Bjorn, Boy, Zev, 
Arne, Daan, Yuri, Joel, Meike, Joris, 
Anass en Maik.

Nieuwe sponsor en 
klasse voor de F1

Braakhuizen E4 
KAMPIOEN 
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Braakhuizen D2 is kampioen gewor-
den in de najaarscompe   e.
D2 was in een poule ingedeeld met 
teams van Braban  a, UNA, RKVVO, 
WODAN, en Eindhoven AV.
Het was een mooie poule waar, met 
uitzondering van WODAN, iedereen 
aan elkaar gewaagd was.
Er werden mooie en spannende wed-
strijden gespeeld waar vooral goed 
voetbal werd gecombineerd met 
strijd. Alleen tegen UNA werd nipt 
met 3-2 verloren en tegen Eindhoven 
AV werd met 2-2 gelijk gespeeld. De 
overige wedstrijden werden, niet 
al  jd makkelijk, maar door discipline 
en werklust toch gewonnen.
In het laatste weekend zouden we 
moeten strijden om de eerste plaats 
tegen RKVVO die op dat moment 
2e stond met 3 punten achterstand 

en een minder doelgemiddelde. 
De spanning was al aardig aan het 
oplopen toen de KNVB besliste om 
al het voetbal in dat weekend af te 
gelasten door het overlijden van de 
grensrechter van SC Buitenboys.
De KNVB hee   daarna beslist dat de 
wedstrijd niet meer gespeeld diende 
te worden. 
Daardoor is D2 kampioen geworden 
en we hebben dat op zaterdag 15 
December uitgebreid gevierd in de 
kan  ne van Braakhuizen. 
Na een verloren oefenwedstrijd 
tegen Best Vooruit D3 hebben we 
de 15 spelers gehuldigd en zijn in 
een wel heel erg luxe pla  e kar een 
rondje door Geldrop gereden.
Onze sponsor Novadata had voor 
deze mooie gelegenheid een ver-
lengde Hummer limousine geregeld. 
Tijdens de rondrit stond de (kinder) 
champagne klaar in deze zeer luxe 
auto.
Het was voor de spelers en leiders 
een hele verassing en ze hebben 
met volle teugen genoten van deze 

rondrit.
Daarna zijn we nog doorgegaan met 
feesten in de kan  ne.
We danken Bert en Eveline Verhoeff  
voor deze mooie verassing en de 
bekers.

Al met al was dit voor D2 een mooie 
seizoenshel  . Het is een team met 
een mix van spelers die voor het 2e 
jaar in de D voetballen en spelers 
die vanuit de E1 en E2 naar de D zijn 
gegaan.
Een team waar geen 1 speler ver 
boven de rest uitstak, maar door 
werklust en mooi voetbal het plezier 
in het voetbal belangrijk werd. 
Dat blijkt wel doordat er maar 
weinig afzeggingen waren voor de 
trainingen en wedstrijden.
Dit mooie resultaat was niet tot 
stand gekomen als er geen fana  eke 
staf boven dit team had gestaan. 
De dinsdagtrainingen worden geleid 
door Rene van der Laan en Roland 
Singerling.
De donderdagtraingen worden ge-
leid door Bas de Bruijn en Ronny van 
Gerwen (daar is hij weer).
De leider is Johan Franssen die op 
de wedstrijddagen de opstellingen 
maakt, de wissels regelt en het coa-
chen op zich nam.

Vergeten mogen we ook de vele ou-
ders en familieleden niet, die iedere 
week trouw langs de lijn de spelers 
stonden aan te moedigen en zorgde 
door middel van “de koffi  etas” voor 
een drankje en een koekje voor spe-
lers, leiders en supporters. 

Tevens willen wij ook de “vrienden 
van Braakhuizen” bedanken voor de 
gi   die we hebben mogen ontvan-
gen voor het behalen van het kampi-
oenschap.

Onze Jeugdkampioenen 

- najaar 2012 -
Braakhuizen D2 
KAMPIOEN 

Groetjes van D2: Bas, Joeri, Jus  n, 
Mohammed, Bert, Rhya, Timo, Bas,
Debali, Joey, Nick, Colin, Niels , Da-
mia , Dylan  
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Op donderdag 3 januari 2013 is de 
nieuwjaarsrecep  e bij onze vere-
niging gehouden. De bijeenkomst 
werd, hoewel vroeg in het jaar, 
redelijk goed bezocht. 
Tijdens deze bijeenkomst werd, 
volgens tradi  e, het nieuwe jaar 
ingeluid met bespiegelingen van de 
voorzi  er over het afgelopen jaar en 
de verwach  ngen voor het volgen-
de jaar. Daarbij werden uiteraard 
spor  eve diepte- en hoogtepunten 
aangehaald. De Nieuwjaarsspeech 
werd  het eerste “openbare” praatje 
van onze nieuwe (interim)-voorzit-
ter, Toon van Dijk. Daarin werd ook 
s  lgestaan bij het vertrek van onze 
vorige voorzi  er Dennis van de Rijt. 
Volgens Toon is de overdracht van 
Dennis naar Toon op een bijzonder 
aangename en goede manier ver-
lopen. Tijdens de feestdagen 2012 
is er tussen beiden intensief contact 

geweest en is er hard gesleuteld 
aan nieuwe uitgangspunten voor de 
komende jaren. 
Tijdens de Nieuwjaarsspeech is uit-
gebreid s  lgestaan bij het afscheid 
en de verdiensten van Dennis voor 
onze vereniging, de kenmerken die 
er uitsprongen waren de mensge-
richte benadering naar leden en 
vrijwilligers en de innova  eve ideeën 
van Dennis. Hét kernwoord was de 
“wisselwerking” die Dennis tot stand 
hee   gebracht tussen bestuur vere-
niging, vrijwilligers en het s  ch  ngs-
bestuur. 
Tijdens de recep  e is er ook aan-
dacht geschonken aan de jubilaris-
sen van onze vereniging. Johnnie 
van Santvoort (fl itsende opkomende 
back in veteranen B) kreeg voor 
25 jaar lidmaatschap een herinne-
ringsspeldje uitgereikt van Toon. 
Frappant detail daarbij was dat Toon 
en Johnnie elkaar exact 25 jaren ge-
leden hebben leren kennen, Johnnie 
kwam namelijk als jeugdspelertje 
terecht in een team waar Toon toen 

leider/trainer van was. 
De andere jubilarissen waren helaas 
verhinderd doch zij die er prijs op 
stelden zijn toch nog “gevangen” 
door de voorzi  er. Zo was Wim van 
Hout verhinderd omdat hij moest 
darten (Wim speelt na  onaal op vrij 
hoog niveau). Toevallig was bekend 
waar hij moest spelen en is na zijn 
wedstrijd de herinneringsmedaille 
voor 25 jaar lidmaatschap (welis-
waar voor veel dartpubliek) opge-
speld. 
De “gouden” medaille voor 50 jaar 
lidmaatschap was er dit jaar voor 
Henk Kuipers. De wat oudere leden 
kennen Henk nog goed. Henk was 
jarenlang ac  ef in allerlei func  es; 
de meesten kennen hem van een 
zeer lang  jdperk als terreinbeheer-
der. Omdat Henk  jdens de recep  e 
verhinderd was is hij een dag erna 
thuis gehuldigd. Met hem en zijn 
familie is afgesproken dat Henk bij 
een gepaste gelegenheid (fes  viteit 
van Braakhuizen) alsnog publiekelijk 
gehuldigd zal worden. 

Nieuwjaar
huldiging jubilarissen

Wedstrijdverslag 
Dommelen - Braakhuizen vet. A

Het lek is boven !!!

Zelfs de meest doorgewinterde voet-
balliefhebber zal gedacht hebben dit 
komt nooit meer goed. Voor de 2e 
keer in 3 weken wist het rood zwarte 
elitekorps der veteranen A de volle 
buit binnen te halen, een prestatie van 
formaat.

Op het veld van Dommelen, de 
tegenstander van vandaag ook geen 
hoogvlieger moest het gebeuren onder 
het toeziend oog van 3 supporters.
Verre van ideale omstandigheden dus, 
toch wisten de Braakhuizen man-
schappen het onmogelijk geachte 
waar te maken.

De beide coaches Theo en Gerrit echte 
zwaargewichten op hun vakgebied 
hadden op het eerste gezicht een wei-
nig spectaculaire opstelling bedacht.
Op doel de onbetwiste nummer 1 en 
hij is echt gegroeid  Gerard vd Sanden 
haast niet passeren. Hij werd in de 
verdediging bijgestaan door, de door 
heimwee bevangen en dus terugge-
keerde Peter v Kemenade, Patrick 

verbaal aanwezig Verrijt, kuitenbijter 
Ferdi v Rooij en last but not least Big 
John Willemsen.

Het middenveld werd gevormd door 
onze zwaarste pion Wim Mennen, Bert 
met de lelijke schoenen Dekker, Jos 
Pietertje v Santvoort (gaat tegenwoor-
dig zonder snor door het leven, t is ff 
wennen) en Richard Dekker inderdaad 
zoon van.

De aanval bestond uit het inmiddels 
46 jarige sprintkanon Twan Jansen en 
Thom hij raakt altijd iets Ronde.
Op het eerste oog inderdaad een 
weinig spectaculaire opstelling maar 
insiders hadden wel in de gaten dat 
er heel veel nog nooit vertoond talent 
schuil gaat in deze bonte verzame-
ling van alles mankerende, zichzelf 
overschattende voetballers. Bovendien 
hadden Theo en Gerrit nog twee ge-
weldige troeven op de bank, sprint-
kanon Frank v Moorsel en Ronnie v 
Gerwen, die in geval van nood ingezet 
konden worden. 

De beginfase leek het gelijk van beide 
coaches aan te tonen, zonder tot 
echt fl itsende combinaties te komen 
hadden de rood-zwarten 70% balbezit, 
uiteraard deels vanwege het feit dat 
Dommelen wel beter wilde maar niet 
kon. Overigens hadden beide ploegen 

voorafgaande aan deze wedstrijd 
slechts 3 punten verzameld, een echt 
degradatieduel dus.

En wat niemand verwacht had 
gebeurde, een van de weinige keren 
dat Dommelen in de buurt van het 
domein van Braakhuizen doelman Ge-
rard kwam, wist het gelijk te scoren, 
een wonder. Je moet tegenwoordig 
van goeden huize komen, wil je doel-
wachter Gerard vd Sanden verschal-
ken, precies dat gebeurde in de 22e 
minuut  waardoor het elitekorps op 
een onverdiende achterstand kwam.
Hierna vond kuitenbijter Ferdi v Rooij 
het genoeg, als gevolg van lichamelijk 
ongemak (feest bij Schonmoeder) liet 
hij zich vervangen door sprintkanon 
Frank v Moorsel. Hij kon het tij voor 
rust nog niet keren , maar maakte na 
rust zijn faam als topschutter volledig 
waar.

Gewapend met een vlijmscherpe 
sprint, ondanks een rotte knie en een 
dik gezicht (hij was niet de enige met 
een dik gezicht, hij had wel als enige 
een goed excuus), wist hij in de 55e 
minuut de gelijkmaker op het score-
bord te zetten. Hierna ging het hard, 
een minuut later scoorde sprintkanon 
Twan Jansen de 1-2, ondanks het feit 
dat er in de 1e helft iets in zijn bil was 
geschoten (feest bij Schonmoeder 
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Ieder Braakhuizen lid loopt ze in de 
kan  ne tegen het lijf; het barperso-
neel dat dag in dag uit de kan  ne 
draaiende houdt. Maar wie zijn 
deze braakhuizenaren en wat doen 
zij voor onze club? We treff en het 
barpersoneel op carnavalszondag, 
net voordat de carnavalsgekte onder 
leiding van DJ Ronnie en de Ronnies 
losbarst.
 
Het barpersoneel bestaat op dit 
moment uit 4 personen: Peer, Jaque-
line, Marian en Mirjam. Gezamenlijk 
draaien zij alle dagen. De kan  ne is 
immers 6 dagen per week geopend, 
alleen op vrijdag niet want dan 
wordt er niet gevoetbald. 

Doordeweeks werkt er 1 persoon 
per dag, in de weekenden werken ze 
vanwege de drukte met zijn tweeën. 
Mirjam: ‘Meestal kunnen we het zo 
verdelen dat ieder 1 doordeweekse 
dag en 1 weekenddag werkt.’ Door-
deweeks is dat van 18 tot ongeveer 
23 uur en daarna moet er nog ge-
poetst worden. Marian: ‘Soms wordt 
er wat eerder afgesloten, maar 
bijvoorbeeld op donderdagen ook 
vaak wat later.’ Ze zijn het er over 
eens dat het soms erg gezellig kan 
zijn, en dan wordt het ook wel eens 
een latertje. 

Als er een ac  viteit of feest is 
werken ze allemaal. ‘Het is dan wel 
eens jammer dat we niet echt mee 
kunnen feesten!’ zegt Mirjam. Maar 
er zi  en ook rus  ge dagen tussen. 
‘We willen al  jd open zijn, ook al is 
het niet druk’ voegt Marian toe. 

Tijdens het 
interview blijkt 
dat het werken 
in de kan  ne niet 
zonder gevaar 
is, Peer loopt 
ongemerkt een 
onverklaarba-
re verwonding 
op. Een pleister 
later staat hij weer 
achter de bar. Als 
we vragen wat er 
minder leuk aan 
het werk is, kunnen 
ze niet echt iets 
benoemen. Miriam: 

‘Het is gewoon erg leuk. Er wordt 
veel georganiseerd bij Braakhuizen, 
regelma  g is er live muziek en de 
sfeer is goed!’ ‘Ook achter de bar 
kunnen we het goed met elkaar vin-
den, alleen voor Peer is het wel eens 
las  g om te werken met alleen maar 
dames.’ Marian: ‘Ja, we mogen hem 
niet teveel aanraken!’ Mirjam haakt 
in: ‘Maar Peer is al  jd erg a  ent, zo 
zorgt hij ervoor dat wij dames niet 
alleen af hoeven te sluiten.’ 

Onderling hebben ze wat taken 
verdeeld. Jaqueline zorgt onder 
andere voor de keuken en de keu-
kenpersoneel, zo zijn er al  jd hapjes 
aanwezig. Peer doet de inkopen 
en Mirjam en Marian zorgen (naar 
eigen zeggen) voor het vermaak.

Peer: ‘Er gaat wekelijks behoorlijk 
wat drank en eten doorheen.’ En hij 
voegt toe; ‘aantallen zijn las  g te ge-
ven, maar de dozen AA’tjes, stapels 
frikadellen en sloten bier passeren 
de bar.’ 

‘De afgelopen jaren hebben wij veel 
plezier gehad.’ aldus Marian. ‘ Als 
we alles zouden moeten onthouden 
wat we hier meemaken…’ Mirjam: 
‘het een opeenstapeling van komi-
sche situa  es! Zo hebben we ooit 
een schrobmachine aangescha   
die (bestuurd terwijl Peer erop zat) 
voornamelijk gebruikt werd om de 
polonaise mee aan te voeren.’

Braakhuizen is blij met deze bar-
krachten, die net als vele anderen 
veel voor de club betekenen! En we 
willen ze dan ook de complimenten 
geven en hopen dat ze het nog lang 
met veel plezier blijven doen.

en de leeftijd gaat een woordje 
meespreken ouwe lul) Het was maar 
goed dat beide coaches hun poot stijf 
hielden en niet ingingen op zijn ver-
zoek in de rust gewisseld te worden. 

Dommelen legde zich neer bij de su-
prematie van Braakhuizen, zij speel-
den de 2e helft zelfs met 10 man 
omdat er toch geen eer te behalen viel 
tegen de ontketende veteranen A van 
Braakhuizen.

Met regelmaat stegen zij boven zich-
zelf uit en wisten via Richard Dekker 
inderdaad zoon van en daar is ie weer 
sprintkanon Frank v Moorsel nog drie 
keer te scoren, waardoor er vlak voor 
het eindsignaal  een 1-5 stand op het 
scorebord stond.

Dommelen kon ook wel wat sympa-
thie opbrengen voor de buitenaardse 
prestatie van het elitekorps en deed 
zelf ook een duit in het zakje, vlak 
voor het eindsignaal was Dommelen 
met een fraai eigen doelpunt verant-
woordelijk voor de 1-6 eindstand.

Beide coaches hadden moeite om de 
roodzwarten na deze gedenkwaardige 
overwinning weer met beide beentjes 
op de grond te krijgen, als gezegd zij 
stegen boven zichzelf uit.

Vermeldenswaardig is nog het feit dat 
Ronnie v Gerwen als niet ingezette 
wisselspeler een hele grote invloed op 
de wedstrijd had, alleen al door 20 mi-
nuten voor tijd warm te gaan lopen en 
daarmee Dommelen alle hoop op een 
goed resultaat ontnemend en ervoor 
zorgend dat  zijn maatjes een stapje 
extra deden was hij mede verantwoor-
delijk voor het resultaat.

Wederom een van de vele meesterzet-
ten van beide coaches en ongetwijfeld 
gaat deze wedstrijd de kanalen in als 
een terechte gezien het vertoonde 
spel niet verwachtte unieke over-
winning, waarop het elitekorps kan 
voortborduren.

Volgende week een makkie dan is 
namelijk het B team van Woenselse 
boys het volgende slachtoffer van de 
onbedwingbare dadendrang van de 
opstoom gekomen rood zwarte bri-
gade onder de bezielende leiding van  
Theo en Gerrit.

Ed pielage

Kennismaken met ons....

BARPERSONEEL
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Een delega  e van liefst 20 per-
sonen hee   van 12 tot 19 januari 
2013 een mooie wintersportweek 
doorgebracht in het Oostenrijkse 
Kaltenbach. 
Voor het tweede jaar was de 
groep te gast bij familie Heim van 
het mooie hotel Wiesenhof. Naast 
de gastvrijheid hebben de vetera-
nen wederom genoten van lekker 
eten, een goeie wellness en een 
fraai skigeboed (Hoch Zillertal, 
zo’n 180 kilometer aan pisten).

Op 11 januari 2013 kwam de 
groep bijeen om hun spullen af 
te dragen aan Jean  no die met 
z’n Vivaro-busje zorgde dat al het 
materiaal heelhuids op en neer 
werd gebracht. Naast het ski-
materiaal werd ook een enorme 
geluids-/karaokeset meegeno-
men om eventuele saaie uurtje te 
doden. 

Onderweg werd geen last van 
sneeuw o.i.d. ondervonden; op 
een enkele bekeuring na liepen 
de reizen van de diverse deel-
nemers voorspoedig. De enige 
zondebok (een eigenwijs typje 
naar het schijnt, we noemen geen 
namen…) dacht geen vignet nodig 
te hebben voor de snelweg en 
wist niet wat de le  ers “MAUT” 

betekenden. Na 120 europunten 
te hebben geschokt weet hij dat 
inmiddels wel!
De ontvangst was weer hartelijk 
en de kamers weer picobello! Na 
een stevig maal  jdje werd nog 
even nagebabbeld over de reis 
en rond 02.00 à 03.00 uur werd 
nagenoeg blindelings het mandje 
gevonden.

De dag erna was er 1 met een 
gouden randje. Niet alleen omdat 
toen de “nareizigers” Ruud en Lies 
aan kwamen waaien doch het 
was zonnig, had pas gesneeuwd 
en de pisten lagen erbij als maag-
delijke wi  e lakens op een bedje 
met een zacht rubberen matrasje. 
Wie dus viel kwam niet te hard 
terecht; score die dag: 0 blessures.

De volgende dagen was het weer 
ietsje minder; arriveerden nog 
meer veteranen die ook het laat-
ste pilsje wel lusten en werd de 
pisten belaagd door 100 mariniers 
die na 6 maanden Afghanistan 
zich mochten uitleven op lange 
la  en en snowboarden. Zij die 

Op 7 december 2012 is, op 89-jari-
ge leeftijd, Sjeng Mertens overleden.

Sjeng was lang verbonden aan onze 
vereniging. In de jaren 60/70 was 
Sjeng jarenlang een succesvolle jeugd-
trainer en –leider. 

De laatste jaren was Sjeng vaak als 
supporter aanwezig bij trainingen 
en wedstrijden van diverse elftallen. 
Op de maandagmorgen bezocht hij 
altijd de “maandagmorgenploeg”. 
Sjeng sloeg geen wedstrijd van ’t 
urste’ over. Met zijn karakteristieke 
pet op stond hij zo’n beetje altijd op 
dezelfde plek; in ieder geval niet bij 
veel mensen. Het liefst volgde hij een 
wedstrijd alleen of  in petit comité 
en had hij na de wedstrijd altijd een 
scherpe en korte analyse.

Op zijn 85e verjaardag (1 juni 
2008) vierden we tevens de promo-
tie naar de 3e klasse. Uiteraard 
hebben we Sjeng op dat moment 
ook nog even in het zonnetje gezet. 
We hopen ook aan het einde van 
deze competitie met ’t urste sportief  
succes te behalen. Helaas kunnen we 
Sjeng’s 90e verjaardag dan niet meer 
vieren. Wat we wel kunnen doen is 
een eventuele titel aan hem opdra-
gen. Hopelijk ziet ie dat en blijft 
ie ’t urste en alle andere team’s van 
Braakhuizen op de een of  andere 
manier volgen.

Wij wensen de familie van Sjeng 
sterkte toe bij het afscheid. 

In memoriam 
Sjeng Mertens
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er nimmer opgestaan hadden 
vormden een gevaar voor ons, 
rus  ge wintersporters op leef-
 jd… Misschien niet echt door die 

mariniers (hoewel we kennen de 
echte daders niet..), de volgende 
dagen 3 geblesseerden: Tooske 
met een afgescheurde kruisband; 
Erik met een scheenbeenpeesen-
zovoort ontsteking en die eerder 
bedoelde eigenwijze kon niet meer 
poepen…. Met name die laatste 
blessure kon, gezien hetgeen hij 
doorgaans pleegt te consumeren, 
als “zwaar” be  teld worden. 

Puur toeval dat bij die 100 ma-
riniers ook een zoontje zat van 1 
van onze veteranen. Door lis  ge 
kunstgrepen wist die, samen 
met 4 andere “chippendales”, 
een avond/nachtje uit handen te 
blijven van vadertje krijgsmacht. 
Aanvankelijk zouden ze die dag 
enkel in ons hotel blijven pi  en 
om een keer te kunnen gaan 
stappen. Welnu, dat “stappen” 
werd hangen, zi  en en liggen en 
dat allemaal in ONS hotelleke. Het 
Wiesenho  e kon op die avond 
de vergelijking weerstaan met 
“fawlty towers” o  ewel “hotel op 
stelten”. 

Eigenlijk moeten we om cen-
suurtechnische redenen hier dit 
verslag a  reken want wat er die 
“ladies-night” allemaal gebeurde 

kan eigenlijk niet in dit verslag ge-
meld worden. In ieder geval heb-
ben onze dames het leuk gehad 
en is de schrijver van dit ar  kel 
gebleken dat mariniers ook tegen 
-12 graden koude kunnen (naakt 
dan….). En of ze daarbij dan een 
spuit van zuster Ursula in de mond 
of kont hebben; dat maakt dan 
ook even niet meer uit (je moet 
erbij zijn geweest om vorenstaan-
de te begrijpen…).

Van de bekende Peer van G. te G. 
heb ik ooit begrepen dat “naakt 
schilderen” bestaat doch “naakt 
meehelpen afwassen” was voor 
mij een nieuwe ervaring.
Op enig moment hee   onze eigen 
moeder overste ingegrepen en 
de mariniers naar bed gebracht. 

Daarna was het aan de stoere ve-
teranen om laten zien dat zij ook 
nog enig drankwerk weg konden 
stouwen… Hoewel de drankreke-
ning  voor de mariniers was de 
dag erna in verhouding wel ietsie 
hoger dan die van ons. Zo’n 8 
Jägermeisters p.p. en  g van an-
dere alcoholische versnaperingen 
leidde tot een fraai aangezicht 
de volgende ochtend. De nieuwe 
acteurs voor de fi lm Hangover 
part III had men hier voor het 
uitzoeken…!

Enfi n, ook de volgende dagen was 
het volop leut en de nachten erg 
kort. Ondanks dat wonderwel 
geen nieuwe blessures meer en 
iedereen weer gezond terug in 
Geldrop. Onder het mo  o: “geluk-
kig hebben we de foto’s nog” zal 
er ook weer een après-ski avond 
worden georganiseerd die zeker 
niet toegangkelijk wordt voor 
kinderen < 18 jaar. 
De geblesseerden wensen we 
beterschap en op naar de 2e week 
van 2014 voor onze 11e trip!! 

De organisa  e

Zuster Ursula waagt zich ook aan een liedje

Wiesenhofje ala “Fawlty Towers”
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Mij is gevraagd om een stukje te 
schrijven betreffende de memorabele 
dag dat Braakhuizen 1 het vuur aan 
de schenen (hier en der ok een per 
nopkes) van Geldrop Houta Bouw 
heeft gelegd.

Allereerst een kleine rectifi catie; omdat 
ondergetekende op Facebook en op 
die bewuste dag  waarschijnlijk weer 
de grootste bakkes heeft gehad en 
misschien zelfs ietwat prominent aan-
wezig ben geweest, op Maikel Janssen 
na! Zijn er richting mijn persoon veel 
positieve reacties en dankbetuigingen 
geweest. Natuurlijk hartverwarmend 
maar DJ Henssom is hier natuurlijk 
niet alleen voor verantwoordelijk 
geweest. Er zijn echt meerdere men-
sen die Braakhuizen een warm hart 
toedragen. Wie dat zijn geweest, kom 
ik later nog ff  op terug… 
 
Tsja…waar zal ik beginnen... 
In ieder geval niet aan einde want die 
is nog lang niet in zicht. Dat bedoel ik 
uiteraard in positieve zin hè “Broak-
huizerkes en Broakhuizerinnekes”. In 
dizzen tijd van het joar is het goed om 
mezelf  een bietje in carnavalstermen 
oit te drukken. Daarnaast is het niet 
logisch om aan het einde te beginnen 
omdat ge dan uiteindelijk pas aan 
het einde weet waar het allemaal mee 
begonnen is….dusss…snapte.
 
Na een wekenlange internetoorlog, die 
blitse fl yer, gesprekken met oom agent 
en burgemeester (overigens totaal 
overbodig), de limo, het vuurwerk, de 
megafoons, hadden we natuurlijk al 
fl ink wat angst gezaaid in het kamp 
van Geldrop Houta Bouw. Als klap 
op de vuurpijl was opkomst van onze 
eigen aanhang. De ‘’Braakhuizen 
Ultra’s’’. Bij een dergelijke opkomst 
gaat je Rood Zwarte hartje toch een 
stukske sneller kloppen. De march to 
Geldrop, helaas zonder de beloofde 
motorbegeleiding van de Satudarah 
maar met LIMO. Onze heren op de 
luidruchtige tweewielers moesten 
helaas verstek laten gaan, dit tot overi-

gens grote vreugde van de burgemees-
ter en baksmaten…

Toen onze stoet met trouwe suppor-
ters onder luid geschreeuw en zang op 
het sportpark van Geldrop arriveerde 
gebeurde er met het hartje van de Wit 
Groene ff  iets anders. Die ging niet 
sneller kloppen maar stond bij rivaal 
enigszins stil of  sloeg zelfs over. Bij 
sommige onder hen brak zelfs een 
bietje angstzweet uit…en terecht!!
Nadat iedereen een plaatsje langs het 
kunstgras van onze opponent had ge-
vonden werd er voor aanvang van de 
wedstrijd een minuut stilte gehouden 
voor 2 belangrijke leden van Braak-
huizen. Respectievelijk Martien van 
Zandvoort en onze oudste supporter 
tevens voormalige jeugdtrainer Sjeng 
Mertens. Rust zacht heren!   
Direct na die stille minuut werd er uit 
respect voor deze heren en voormalige 
voetballiefhebbers massaal vuurwerk 
afgestoken. 
Daarmee ook werd ook het vuur in 
onze jongens op het veld ontstoken…

Wellicht ten overvloede maar hieron-
der een kort verslag over de wedstrijd. 
Ik ga hier geen namen uitlichten 
omdat voor mij niet belangrijk is wie 
er heeft gescoord of  de mooiste actie 
heeft maakt, of  wie er misschien zelfs 
onder zijn niveau heeft gepresteerd. 
Het collectief  heeft die dag de door-
slag gegeven. In dit geval de techni-
sche staf, het publiek en natuurlijk de 
jongens die het hebben gedaan!

Na een onstuimig begin van Geldrop 
Houta Bouw waarbij ze een aantal 
kansen creëerden kwam Braakhuizen 
beter in zijn spel en werd er na een 
splijtende pas een van onze helden 
alleen voor de keeper gezet.
Helaas werd deze mogelijkheid niet 
verzilverd. Ondanks dat Braakhui-
zen een redelijke potje mee speelde 
kwamen de Rood Zwarte door wat 
onzorgvuldige passing en positiespel 
met 2-0 achter. Een kwartier voor tijd 
gooide onze ridders op het veld het 

schroom van zich en begonnen als een 
collectief  druk te zetten op het doel 
van de tegenstander. Over de fl anken 
werd de bal een aantal malen scherp 
ingebracht maar in de afronding miste 
ze net wat kracht en richting om het 
net te laten bollen. 
Tijdens de rust zijn de jongens door 
de coach toegesproken waarna ze een 
ontketende 2e helft speelde en resul-
teerde in een mooi doelpunt. Vervol-
gens had Geldrop Houta Bouw op 
een paar kleine counters niet veel in te 
brengen en tekende Braakhuizen voor 
het 2 doelpunt, stand 2-2. 

Hierna werd er in de reguliere speel-
tijd niet meer gescoord en moesten 
penalty’s beslissen wie door zou gaan 
naar de volgende ronde. Het nemen 
van pingels is een loterij die we helaas 
hebben verloren maar in de kantine 
onder leiding van DJ Kin (te herken-
nen aan zijn grote neus) met zuipen 
riant hebben gewonnen.  

Wat we wel gewonnen hebben is een 
hele mooie dag met Braakhuizen 
als morele winnaar en een ploeg die 
titelkandidaat nummer 1 is, voor het 
seizoen 2012/2013!! Mij is al ingefl uis-
terd dat we voorzichtig rekening moet 
houden met het organiseren van dat 
feestje..

Hieronder een aantal mensen die deze 
dag mede mogelijk hebben gemaakt, 
special thanks to;

Toon van Dijk, Martien Geeven, Peter 
van Gerwen, René Vermeltfoort, het 
jeugdbestuur, het kantinepersoneel , 
onze spelers en leiding, het publiek, 
voetballers en verzorgster van Gel-
drop omdat ze het ons makkelijk 
maakte om een paar leuke grappen te 
maken…

Tot de volgende ronde,
Ronald Hanssen
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Interview met...Interview met...  
Peer van GerwenPeer van Gerwen

Club buitenland: Ooit een paar 
dagen het Finse Mypa ’47 maar ik 
weet eigenlijk niet meer waarom; of 
toch?!! Nu, club Sunshine Reggea, 
ergens aan de Copa Cabana; ik weet 
wel niet of dat het bestaat mar het 
klinkt nie slecht. 

Speler buitenland: Rob Aziz (koos-
naam: Abdul); die hebben ze zo’n 10-
15 jaar geleden bij ons gescout, vur 
de Africa Cup... Maar die voorrondes 
duren wel erg lang daar moet ik zeg-
gen. Hij had net zo’n sillypu   ebeen 
als de oud-topscoorder van Ajax 
en het Georgische na  onale el  al: 
Shotje Ladderzadze.

Mooiste wedstrijd: D’n eerstvol-
gende; telkens weer! Als die nie mir 
komt dan goa ik waarschijnlijk dood, 
ik kan het namelijk nie loate, het 
spelleke.

Mooiste doelpunt: De winnende 
goal is en blij   toch al  jd wel de 
mooiste, en zeker als ie ook nog een 
prijs oplevert. En die goals hebben 
we vruger veul gehad: 

• De zwee  opballen v.d. Schilder; 
zo’n 3½ meter boven N.A.P.
• De staalharde punters van libero 
Jean; met tegeneff ect en eindkrul.
• De “one man shows” van Pistolen 
Pauwke: inclusief driedubbele schaar 
en looping.
• De slidinggoals van “vaders”: Met 
of z...., nee, al  jd met zwembroek.
• De in  kkertjes van Altobelli; al dan 
niet met  binnenkantpaal of via de 
tegenstander.
• De kanonskogels van Ruzie Barros: 
van zo’n 80 meter; wind tegen én mi 
het verkeerde been!
• Te veul om op te noemen.

Jeugdidool: Woar ge vruger al  jd 
snuupkes van kreegt zoals bv. De 
Pep, de Gruyter, de Schellenboer, 
d’n Erpelboer en onze Pastoor. Goei 
volk! Verder had ik al  jd een “pos-
ter” boven mijn bed hangen van de 
weersverwach  ng van 12 mei 1954, 
uit de Telegraaf, dè bleek goeiekoper 
te zijn dan behang. 

De vorige edi  e gaf broer Ronnie dit 
interview door aan Peer van Ger-
wen. Met als reden dat hij wel een 
steuntje in de rug kan gebruiken.

Naam: Doopnamen: Petrus Antonius 
Johannes, Roepnamen: Peer, Peerke, 
Peet of gewoon “Hé” net wa ge wilt. 

Woonplaats: Vanaf dag één Gel-
drop; geboren en getogen. 

Geboren: Precies op  jd; net na onze 
Theo en krek vur onze Ronnie, en wel 
op 13 maart 1961.

Lid van Braakhuizen sinds: Van rond 
dien  jd dè ik er zun bietje alleen 
noar toe kan kruipen; dik veer  g joar 
later is het vaak helemaal anders-
om!

Func  e bij Braakhuizen: Het liefst 
’n keer of 3/4 per week de wei in, en 
indien gewenst/nodig her en der un 
handje helpen binnen ons clubke.

Beroep: Ja, ge kunt al  jd een beroep 
op me doen als er iets gedoan moet 
worren... en dan probeer ik tussen-
door ok nog wa tegels te slijten. (Als 
ge er mèr lang zat overhinne loopt!)

Partner: Ja, allang: Mirjam; zo onge-
veer sinds st. Ju  emus.

Kinderen: Ook dat; dochter Kylie van 
22 lentes.

Club Nederland: Héél vruger de hob-
byclub, mar da was geen succes met 
mijn twee linkse hand. Met Broakeze 
klikte het een stuk beter... Evenals 
met onze Amsterdamse vrienden. 

Speler Nederland: “de Keet” : 
een elegante, constant (tegen het 
verkeer in) opkomende, kopsterke, 
tweebenige (of zelfs meer) linksback. 
Een echt ouderwetse (onder) box to 
(onder) box player. Hij deed denken 
aan de Surinaamse interna  onal  
Minos Trapmehoppelos. Alleen 
had die  al  jd problemen met zijn 
schoeisel, en Tony alléén met zijn 
tegenstanders.

TV: 2 stuks; unne ouwe VHS en unne 
hille ouwe Grûndig. Tig joar terug 
kiekte we naar: High Chaperell, Ivan-
hoe, Bonanza en één van de acht. Kei 
gezellig! Nu worden we opgezadeld 
mi dien onzin, zoals;

• Boer zoekt tegelvloer (warrum gin 
vloerbedekking?!?!).
• Hartpa  ënten dansen op / zakken 
door het ijs (hiervoor wist ik me ove-
rigens wel te plaatsen).

Dus al mi al word het er nie beter op!

Muziek: Ja, waar zijn ze gebleven!? 
De echte klassiekers zoals:

• De Helvera’s, met twee ree(t) brui-
ne ogen, die keken de slager aan.
• 10.000 rode rozen, op een spierwit 
kussen van Frans Brouwer
en niet te vergeten:
• Niemand ruikt zijn eigen wind al-
leen, van Willie en Willeke Alsper  .
Echte meedeiners! Nu hoor ik elke 
week: Het is  jd, de hoogste  jd. Is 
niks an!!

Boek/  jdschri  : Als er um te be-
ginnen mèr veul plaatjes in staan, 

We hebben waarachtig nog een 
fotootje van Peer kunnen vinden. 
Hij is overal bij Braakhuizen te vin-
den maar als er een camera in de 
buurt is probeert hij deze steevast 
te ontwijken. Gelukkig kennen de 
meeste mensen bij Braakhuizen 
“ons Peerke” toch wel.
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want het moet niet te lang duren. En 
verder de kranten, de televisie-gids 
en pas geleden: 

• The road to St. Anna
• Dokter Bernard returns
Je kan me ‘s nachts wakker maken 
voor:
• Weltrusten te zeggen (als ge dè 
vergeten waart)
• Te gaan pissen (als het niet al te 
laat is)
• Als de kastelein onderhand naar 
huis wil
• Mèr ook vur zuurkolle met spek en 
rookworst.

Wat ik zeker nog wil doen in de toe-
komst: Wat ‘luch  ger’ in het leven 
staan; niet meer zo serieus; beter 
voor hart en bloedvaten.

Carnaval: Ja, dat zijn mijn dagen; ik 
ben er al maanden van tevoren mee 
bezig! Zoals:

• Is de houdbaarheidsdatum van 
mijn pekskes nog wel goed?
• Heb ik de confe    wel op de goeie 
maat geknipt?
• Zijn mijn schoenzolen nog polonai-
se bestendig?
• Herkennen ze me nog wel; vur da 
ge t wit sta de alleen an de bar. (Na 
tweeën.). 
• En ben ik op  jd bij de springkus-
sens want vol is vol.

Un hil gestress vuraf dus, en ze 
zeggen dè dat niet goed is voor oew 
hart; Na ja ze zeggen zo veul!!

Braakhuizen: 
• Klinkt als muziek in de oren.
• Gelegen aan de Winde 1b te 
Geldrop.
• Mensen met rood/zwart bloed.
• Bier, gevulde koeken en paprika 
chips.
• Al  jd gezellig... en laat open.
• Vriendenclubke

Braakhuizen 4: Niks mis mee! We 
doen bijna elk jaar wel mee voor het 
kampioenschap, zo ook nu weer. De 
 tels, Meister en Vice-Meister klin-

ken ons dan ook niet vreemd in de 
oren. We hebben unne skonne mix 
van jong en oud, en de A-jeugd gee   
ons telkens weer het laatste zetje. 
Dit proberen we tot het einde vol te 
houden en dan zien we wel waar het 
schip strandt; onderweg leggen we 
in ieder geval eff e aan in de kan  ne!

Waarom ik al  jd naar de veteranen 
ga kijken: Da hee   diverse redenen:

• Ik doe dikwijls zelf mee, en dan is 
het weleens handig as ge oew ogen 
open houd.
• Ik ben scout (bij macht) voor diver-
se “jeuk de boel” verenigingen uit de 
regio die toe zijn aan verjonging.
• 2 kei gezellige teams; ze hebben 
al  jd iets te vieren.
• De amusementswaarde ligt al  jd 
tussen de 9,7 en de 10! Ongeloofl ijk 
Haribo!
• Het regent doelpunten, zowel 
rechts als links!
• En heel soms, kun dè ook nog wel 
eens ’n keer lachen; mer offi  cieel 
mag dè nie!! Das dan wir jammer; 
mèr ge kent ok nie alles hebben!

Hecht team: Dè zijn er zo veul, in 
allerlei smaken en kleuren:
• Bonnie en Clyde
• Die Schûrzen Jäger (of zoiets)
• Onze A1
• Wat en half wat
• De raad van Elf 
Etc. Etc..

3e Hel  : Offi  cieel alleen bij ijshoc-
key, zover ik weet. Verders hèdde 
er eigenlijk nie heel veul an. Hij is 
dikwijls te kort om zat te worden dus 
dan moet te wir un deur verder; al 
dan niet met frisse tegenzin! En daar 
moet te er op den duur ok weer uit! 
Al  jd hetzelfde liedje!!

Kampioen 2012/2013: Kandidaten 
zat!! Het 1e, 4e , 5e, A1 en misschien 
nog teams van de rest van de jeugd 
of onze G-afdeling. Dus een bietje 
feesten zit er denk ik wel (wir) in dit 
jaar! Mooi toch.

Wat betre   de eredivisie: Als jullie 
Dickie het water onder de grond van 
het stadion niet op zéér korte termijn 
weet te verkopen aan de Smelen, 
d’n brandweer of Jomanda kan het 
zomaar zijn dat het ondanks de vele 
miljoenen wir mis gaat. Als Tukse 
Steve dan nog nie toeslaat pikt ons 
Frankie zijn 3e graantje mee!! Why 
not!!

Degrada  ekandidaat: Al  jd verve-
lend voor club en supporters mèr 
als ge er op de laatste speeldag dan 
inblij   is het meestal groter feest dan 
als je kampioen wordt; weten we uit 
ervaring! Dus het hee   ook wel wir 
iets!

Wat ik nog kwijt wil: In ieder geval 
géén ei; loopt zo moeilijk. Ik heb wel 
wat andere dingen ja; zoals:
• Mijn kemmelkuchske
• De belas  ngsaanslagen
• Mijn aambeien (misschien via 
handoplegging??)
• E.d.
Zou fi jn zijn!

Ik geef dit interview door aan: De 
volgende! Ook hier kandidaten te 
over maar helaas kan het er maar 
één zijn... Of deze keer toch niet!? 
Het lijkt me misschien wel mooi om 
unne keer un “drie dimensionaal” 
interview af te nemen en wel van 
The Henson Family! Opa Peerke, DJ 
Ronaldo and his three Musketeers. 3 
Genera  es Braakhuizen, wat wil je 
nog meer...

Peer is al  jd en overal bezig 
voor de vereniging.

Wij als redac  e willen hem 
specifi ek bedanken voor 
zijn geweldige input voor 

het BRKHZ magazine.

Met extra dank van Twan 
en Marjolein die de gewel-
dige verhalen van Peer mo-
gen ontcijferen en ui  ypen.

Peerke bedankt!
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3de Braakhuizen 
POKERTOERNOOI

Eindstand
1 Richard v.d. Rijt
2 Hasan Isik/ Mustafa Bulca
3 Kevin Verberne
4 Alex Smulders
5 Joep Dams
6 Dennis v.d. Rijt
7 Rudy Lijten
8 Paul Jansen
9 Patrick Verrijt
10 Adrie Boeijen
11 Randy Jagroep
12 Hans Peper
13 Jari Meulendijks
14 Pauke van Gerwen
15 Rein Stokmans
16 Rens Goossens
17 Frank v.d. Wijngaard
18 Bart van de Biggelaar
19 Kees Winters
20 John Struijk
21 Sietse Knijpstra
22 Amos Letwory
23 Jan van de Meerendonk
24 Rene Vermel  ort
25 Hasan Isik
26 Joey Ernest
27 Chris Maartens
28 Sandra de Vries
29 Lucas Segers
30 Melvin Willemsen
31 Robby van Grunsven
32 Bas de Bruijn
33 Pascalle Hermeling
34 Iet De Vries
35 William Hendrikx
36 Peer van Gerwen
37 Henk van Heijst
38 Twan Moors
39 Mar  en van Leensel
40 Jan van Tongerlo
41 Toon van Dijk
42 Patrick Driessen
43 Ne  o Stokmans
44 Eric Sanders

Vrijdagavond 30 november om 20.00 uur melden zich 44 deelnemers voor dit 
derde toernooi bij Braakhuizen. De groep wordt steeds groter. 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 iedereen die er nog niet af was geweest 
5.000 fiches bijkopen. Daarmee liep het prijzengeld leuk op en kon het echte werk 
beginnen.

De gene die er deze keer, overigens ook met de rebuy, als eerste af lag was Eric 
Sanders, voor velen toch een verrassing gezien zijn kennis van het spelletje. Zo 
zie je maar dat er tussen theorie en praktijk veel verschil kan zitten. De rest van de 
organisatie deed het trouwens niet veel beter. Peer van Gerwen (36ste) en Twan 
Moors (38ste). Waarmee Rene Vermeltfoort als beste eindigde van de organisatie, 
Rene proficiat!!

De ene na de andere viel af en omstreeks 1.00 uur waren de laatste acht, de 
finaletafel bekend. Na een lange finale was uiteindelijk,  de winnaar: Richard van 
de Rijt. Naast  een mooie beker en prijzengeld won hij natuurlijk eeuwige roem. De 
tweede prijs winnaar was Hasan Isik die de stack van Mustafa Bulca had overge-
nomen. Derde was nieuwkomer Kevin Verberne, heel knap. 

Echt een gezellige ouderwetse Braakhuizen avond. Iedereen vond het super. 
Ook onze dank aan het barpersoneel, top. De hapjes en drankjes waren super 
verzorgd. Gezien de animo verwachten we dat het 4de toernooi de grens van 50 
deelnemers wordt gehaald!!

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

In de volledige uitslag kunnen een paar foutjes zitten aangezien het steeds later 
werd en de drank rijkelijk vloeide.

Rest ons om de hoofdsponsor, Kees Brouwers, van dit evenement te bedanken. 
De eerste 4 plaatsen krijgen namelijk een bierkaart van Café-biljart Schonmoeder!!

Herkent u ze nog?

Het goede antwoord komt deze 
keer van één van onze oudste le-
den, Leo Engelen. 

STAAND: Mar  en van Wanrooy 
- Jos v Hinthem - Simon v d Reek - 
Frans Grijsseels - Wimke Maassen 
- Leo Donders - Leo Engelen - Ma   e 
v d Sanden - Hans de Koning

ZITTEND Harrie v Hout - Henk v Bus-
sel - O  o Wijbrands - Thomas v d 
Heuvel - Jan Brouwers
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De jaren 1974 t/m 1977

• we in mei 1974 ons 25-jarig jubileum 
vierden; in een, in samenwerking met de 
gemeente Geldrop geplaatste grote feest-
tent op het trainingsveld

• de jubileumcommissie er in Geldrop ge-
slaagd was vele onvergetelijke festiviteiten 
te organiseren voor zowel jong als oud

• de muzikale omlijsting van dit alles ook 
prima verzorgd wat met o.a. de K.A.J. 
band, orkest De Impuls en … last but not 
least de “wereldberoemde” Heikrekels

• onze vereniging op zondag 26 mei een 
prachtig cadeau kreeg aangeboden van die-
zelfde jubileumcommissie; n.l. een nieuwe 
afrastering rond het hoofdveld, inclusief 
reclameborden en dug-outs.

• onze alsmaar groeiende jeugdafdeling 
ook niet achter bleef door een prachtig 
nieuw scorebord te schenken aan de S.V. 
Braakhuizen.

• de gemeente Geldrop ook zijn steentje 
bijdroeg ter verfraaiing van het hoofd-
terrein door nieuwe ballenvangers te 
plaatsen en de bestaande zitbanken te 
verplaatsen

• de jubileumwedstrijd tegen onze buren 
dan wel met 2-1 verloren werd, maar dat 
dit de pret zeker niet kon drukken

• het uiteraard elke avond keigezellig was 
in onze feesttent; tot in de late uurtjes

• er in april 1975 een start werd gemaakt 
met het meisjesvoetbal binnen ons clubke

• ons 1ste dameselftal in dit jaar tevens 
voor het eerst kampioen werd door in de 
beslissingswedstrijd U.D.I. met 5-1 te 
verslaan

• ze ook het kampioenschap van het dis-
trict Zuid 1+2 binnen sleepte, waardoor 
men zich plaatste voor de Nederlandse 
Kampioenschappen , al waar een eervolle 
4de plaats werd behaald

•nwe dat jaar nog 2 kampioenen meer in 
huis hadden; namelijk ons B2 elftal en het 
6de senioren team; een prima jaar dus!!

• men ook de beschikking kreeg over een 
nieuwe kassa bij het hoofdveld…..en 
nieuwe hoofdpalen

• vanaf 1967 tot en met 1976 achtereen-
volgend Fien en Tom Galema, Mien en 
Noud Peters en Annie en Bé Peper onze 
leden steeds van een natje en een droogje 
hebben voorzien in onze kantine

• tijdens de carnaval van 1976 onze pas 
opgerichte eigen carnavalsvereniging met 
de toepasselijke naam “De Goaltrappers” 
voor het eerst actief was in de kantine

• dit seizoen (’75-’76) onze dames 1 we-
derom kampioen werd en bij de jeugdafde-
ling hadden zowel D1 als A3 een kampi-
oenschap te vieren

• er in het seizoen 1976 -1977 gestart 
werd met maar liefst 9 senioren en 2 dame-
selftallen. Best veul hè!!!

• dames 1 wéér kampioen werd, de titel 
in Zuid 1 binnensleepte en inde fi nale van 
het algeheel Nederlands Kampioenschap te 
Alkmaar, titelhouder K.F.C. uit Delft met 
2-0 versloeg!!! Succes verzekerd dus!!

• onze dames werden ontvangen op het 
kasteel van Geldrop door de Burgemeester 
L. van Erp en wethouders nadat de fees-
telijke rondrit door onze gemeente was vol-
tooid; begeleid door muziekcorps Euphonia

• er zelfs nog méér succes was voor 
onze damesafdeling; ook dames 2 en ons 
meisjeselftal werden kampioen dit jaar. 
Grandioos!! 

• tijdens de jaarvergadering van Septem-
ber 1976 onze voorzitter Sjef Groenemans 
zijn functie neer legde; de voorzittersha-
mer overgenomen werd door Martien v.d. 
Voort

• onze jeugdafdeling weer niet achter-

bleef; ons A2 elftal eindigde eveneens 
bovenaan en kon dus de platte kar op

• als klapper op de vuurpijl onze dames 
Ellen Popeyus en José van Hoof werden 
opgeroepen voor het Nederlands elftal; 
wéér een mijlpaal in de geschiedenis van de 
S.V. Braakhuizen

• met kerstmis 1976 onze jeugdraad voor 
de 1ste keer een zaalvoetbaltoernooi orga-
niseerde voor alle jeugdspelers van onze 
vereniging

• dit een gigantisch succes werd waardoor 
men besloot dit jaarlijks terug te laten 
keren tijdens de kerstvakantie

• er altijd wel een soort van loterij aan 
vast geknoopt zit waarvan uiteraard de 
opbrengst naar onze jeugdafdeling gaat

• indien u nog; “oneliners”, “spectaculair” 
nieuws of “rare” fl itsende foto’s, anekdotes 
uit “de oude doos” heeft die u met onze 
leden wilt delen; neem dan gerust contact 
op met één van onze redactiemedewerkers 
van het Braakhuizen Magazine. 

Wist u dat ….NU

•  jdens de wedstrijd Geldrop/Houta – 
Braakhuizen er een bende veteranen in 
Oostenrijk vertoefde;

• deze groep enorm meeleefde met de 
wedstrijden (en tussenstanden);

• er nog een paar fakkelkes mee zijn 
gegaan naar Oostenrijk 

• bij de 2-2 de après-ski kroeg in Kal-
tenbach dat doelpunt fi ks hee   meege-
vierd; 

• het uiteindelijke resultaat (de uitscha-
keling na penalty’s) er niet toe hee   
geleid dat die veteranen een vervelende 
vakan  e hebben gehad;
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 • onze vereniging een reizende 
(soms) razende reporter hee  ?

• deze reporter per toeval ontdekte wat 
“Jumbineren” betekent;

• dit stoere mannentaal is van Peer en 

Peer die in het belang van de vereniging 
boodschapkes doen;

• de ene  jdens het Jumbineren duide-
lijk poseert als ‘m dat wordt gevraagd 
(foto 1)

• de andere alleen via een beveiligings 
camera (en dan nog bijna onherken-
baar) te betrappen valt (foto 2)  jdens 
het Jumbineren

• Jumbineren volgens de bekende Peer 
van G te G niet verward moet worden 
met Jumbispringen;

• je eigenlijk voor beide sporten een 
“deardevil” moet zijn;

• de s.v. Braakhuizen trots is op onze 
twee Peren, ze best “deardevil”  j-
dens het Jumbineren genoemd mogen 
worden!

• we nog leden voor de spaarkas zoe-
ken; U kunt zich hiervoor opgeven via 
het barpersoneel of rechtstreeks bij 
de ministers van fi nanciën “Jantje en 
Bertje”

• veteranen B  jdens het kerstzaalvoet-
baltoernooi 3 van de 5 wedstrijden de 
nul wist te houden; maar helaas aan de 
verkeerde kant

• hun vaste goalie na 2 wedstrijden 
echter ook géén tegendoelpunten meer 
incasseerde; hij was alvast op de uitkijk 
gaan zi  en bij Schonmoeders

Herkent u ze nog?

Deze keer geen foto uit de oude doos. We vonden deze prach  ge ou  its uit 
de fi lm Avatar zeer toepasselijk voor de categorie  ‘herkent u ze nog’

inzendingen mogen gestuurd naar redac  e@braakhuizen.eu 
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• gastspeler Wimke de 3de wedstrijd 
gelukkig de eer redde voor hem door 
alsnog 1x te scoren tegen zijn eigen 
team (veteranen A) … als keeper zijnde 
notabene!

• veteranen B zoals verwacht later op 
de dag beduidend beter voor de dag 
kwam …. In de pretwinkel!!! Ook heel 
belangrijk!

• er in de middagpoule “rare dingen” 
gebeurde bij onderlinge wedstrijd 
van onze A1 jeugd; vorm van match-
fi xing????

• gelegenheid goalie Patrick scoorde via 
een afstandschot vanaf 48,70 meter; in 
de kruising!!

• hoofdreferee Sjoske (uit Zandvoort) 
dreigde. Deze inmiddels beruchte 
wedstrijd (zie berichten in de media, de 
laatste  jd), te staken zodra de 20 goals 
bereikt zouden worden

• de wedstrijd gelukkig voor A1 stok-
te bij 19-4; toevalligerwijs ook net 
voldoende om de 1ste plaats over te 
nemen op doelsaldo van ons 1ste vaan-
delteam  

• Sjoske toch wel verdacht veel tele-
foons hoorde rinkelen op de tribunes; 
 jdens deze laatste wedstrijd

• hij zonder verrekijker echter kon 
constateren of er eventueel ook nog 
belchinezen tussen zaten

• het kerstzaalvoetbaltoernooi ondanks 
dit alles toch weer grandioos verlopen 
is…. En er doordenderde tot in de late 
uurtjes bij Kees en Co

• dit alweer het 7de … of toch echt het 
8ste magazine is sinds de oprich  ng van 
ons blad, in december 2010

• na 5 namelijk, normaal gesproken, 6 
komt, zeiden ze vroeger op school; kan 
nu anders zijn natuurlijk!

• Na de bekerwedstrijd Geldrop 1 – 
Braakhuizen 1 het gezegde; als de kast 
van huis is, dan dansen de muizen wel 
erg vlug van toepassing was?!

• toen Toon Microfoon met zijn spor  e-
ve gevolg nog maar net op de A67 zat 
rich  ng Oostenrijk de eerste “Ton-
proaters” zich al direct melden bij het 
podium om het “Toverstokske” over te 
nemen

• allereerst onze nieuwe accommoda-
 ebeheerder die de joelende menigte 

toesprak met de reeds legendarische 
spreuk “Pik, Ollie of Dik; ook al maken 
ze er géén fl ippo’s van!! en… kunnen we 
nu wat consumeren

• hij deze toespraak waarschijnlijk al 
langere  jd had voorbereid; hij sprak 
met duidelijke, begripvolle, alleszeggen-
de, rustgevende en warme woorden

• hij tevens de puntjes op de i ze  e, 
inhoudelijk ijzersterke le  ergrepen 
plaatste en zijn medeklinkers waren 
ietwat simpel doch onovertroff en, cha-
peau Mar  en!

• zijn contract nu al s  lzwijgend is 
verlengd tot 2043 (100 jarig bestaan) 
met een verdere op  e tot het 125-jarige 
jubeljejum; maar dat zien we dan wel 
weer

• de barkeeper van onze Geldropse 
buren en onze veteranenvoorzi  er zich 
ook nog op het podium drongen, maar 
ondanks de goede bedoelingen viel dit 
iets of wat in het niet bij de Masterclass 
van hun voorganger. Toch nog bedankt, 
samen!

• u vanaf heden terecht kunt op onze 
nieuwe site: www.accomoda  ebheer-
derwachtopnieuweklacht.nl met alle 
hierop betrekking hebbende problemen

• u ook van harte welkom bent op zijn 
dagelijkse spreekuur of via het alarm-
nummer van het 24-uurs servicekanaal; 
zie zelfde website

• u uiteraard met alle uiteenlopende 
klachten terecht kunt; zoals:
- vind u de glijbanen te snel of moeten 
ze juist dagelijks ingevet worden
- hangt de spaarkas te laag.. of net te 
hoog, omdat er naar u zin te weinig in 
zat
- de ranja te sterk of de thee te slap
- de ballen te zacht (voetbal) of weer 
eens te taai (gehakt)
- het wc papier te grof of som net iets te 
dunnetjes of last but not least
- staat de wipkip wel in de juiste ver-
snelling

• onze accommoda  ebeheerder dit 
graag in uw bijzijn wil testen om tot de 
enige juiste beslissing te komen

• ons 5de el  al de 1ste interne periode 
 tel hee   gewonnen (alweer eff e gele-

den) en dat ons 1ste en 4de team voor-

lopig strijden om de 2de periode  tel

• deze teams nog volop in de race zijn 
voor het kampioensschap in hun eigen 
klasse; evenals niet te vergeten onze A1 
jeugd

• wij uiteraard iedereen veel succes 
wensen voor de rest van de compe   e

• veteranen B onlangs met 5-3 ten 
onder ging tegen hun bloodbrothers 
veteranen A; profi ciat mannen!!

• Sjoske met 2 puntgave treff ers wel erg 
vroeg piekte in het nieuwe jaar; hopleijk 
kan hij deze grootse vorm vasthouden 
tot na de herfst!!

• ondergetekende, le  er en fi guurlijk, 
ook wel een handje meehielp bij som-
mige tegentreff ers; hoer “hart” het ook 
klinkt

• wij het idee hadden dat diverse vete-
ranen B spelers; ein biessen zu lange ge-
tanzt ha  e mit de D.J.; am freitagnacht

• dit echter géén excuus mag zijn voor 
de terecht nederlaag; hoe gezellig het 
ook was

• ondergetekende iedereen hartelijk wil 
bedanken voor de geweldige steun die 
ik heb mogen ontvangen  jdens mijn 
verblijf in het ziekenhuis en de aanslui-
tende revalida  eperiode. Thank you 
very Mug. Peerke 4de.
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18 januari was het dan zover. Braak-
huizen 5 ging een weekend weg . We 
moesten verzamelen om kwart over 
12 op het Braakhuizen terrein. Won-
derbaarlijk was IEDEREEN op  jd? Iets 
wat we op zondag nog NOOIT hadden 
meegemaakt. Dus dat begon al goed die 
dag. Met een lading eten 15 kra  en Bel-
gische versnaperingen veel goede zin en 
bavARIEa en jack DANNIEls (2 bijnamen 
van jongens uit het el  al) beloofde dit 
een alcoholisch weekend te worden. 

We begonnen aan onze 2 uur durende 
reis na Exloo. Dit was voor sommige een 
hele opgave omdat ze de spanningen 
niet meer onder controle hadden. Maar 
eenmaal daar waren die als sneeuw 
voor de zon verdwenen. Toen werden 
we ook nog eens hartelijk ontvangen 
door de eigenaar met koffi  e en ge-
bak. Toen dat achter de rug was en de 
eigenaar verdween was het  jd om te 
onderzoeken wie waar sliep. Dit was 
ook zo geregeld. 

Niets kon ons nu nog in de weg staan 
voor een geslaagd weekendje. Hoogste 
 jd voor het eerste biertje en de zaak 

eens goed te versieren in de kleuren 
rood zwart. Dit was namelijk het thema 
van dit weekend. Het zou een trainings-
kamp alla braakhuizen 5 worden waar 
de condi  e zeer op de proef werd ge-
steld. Naar een uur was het  jd om eens 
om de tafel te gaan zi  en voor de regels 
en afspraken die we met elkaar wilde 
maken om het weekend zo goed en 
leuk mogelijk te laten verlopen. Jammer 
genoeg was Danny en Tom daar niet bij. 
Later bleek ook wel waarom??!! Tom 
had maar 1 regel ER ZIJN GEEN REGELS 
! (word vervolgt ) Deze 2 kwamen later 
de avond. Iedereen had er de stemming 
al goed in had zi  en op dat moment. 
Bart v Moorsel had zowat al heel de 
tuin besproeid maar wij als el  al laten 

iedereen in z’n waarde. Later bleek dat 
hij voordat we waren vertrokken de 
doseringsknop had bijgesteld.  

We moesten vanalles voorbereiden 
want Danny had die week te horen ge-
kregen dat er een kleine jack Daniels op 
komst was. Tijd om dat maar eens goed 
te vieren. Braakhuizen 5 grijpt name-
lijk alles aan om een feestje te kunnen 
vieren. Dat kan al zijn als er niet geru-
zied is over wie er op zondag op de bank 
mag beginnen. Daar is namelijk elke 
week veel animo voor. Dus wij als team 
konden niet ongemerkt voorbij laten 
gaan dat er een nieuwe basisspeler op 
komst was. Er was dus gezorgd voor wat 
kleinigheidjes voor de aanstaande papa. 
Toen Tom en Danny binnen kwamen 
werd er dus ook goed gezongen en ge-
feest. Later die avond werd de beslissing 
genomen voor degene die wilde om 
toch even te gaan kijken in de stad Em-
men. En uitgerekend daar stapte we een 
café binnen dat ons sterk deed denken 

aan een bepaald persoon in het el  al. 
Deze was echter niet mee wegens een 
blessure. Hij had zich namelijk ver  ld 
met een volle tas pindakaaspo  en om-
dat hij wilde leren voetballen.(jammer, 
hij had zich er helemaal thuis gevoeld).
Het café hee  e de Zwetser. Eenmaal 
binnen werd er door de leider van de 
kan  ne munten gehaald zodat we onze 
dorst konden lessen. Er werden wat 
biertjes gedronken en wat gedanst. (ook 
een mooie solo trouwens door een van 
de spitsen van het el  al waar Michael 
Jackson nog wat van kon leren) En zo 
hadden we al snel naam gemaakt in café 
de Zwetser op een leuke manier. 
Tijd om na huis te gaan dus. Dit echter 
niet zonder gevolgen. De één kwam 
nog za  er dan de ander thuis. Eenmaal 
daar sneuvelde de eerste dingen. Zoals 
de lamp die zo irritant in Tom z’n ogen 
scheen. Dit onder het mo  o van, ‘een 
tak die niet meebuigt met de wind zal 
breken’. Nou gebroken was die!  Het 
was voor de meeste  jd om de bedjes 
op te zoeken en deden dat verstandig. 
Maar sommige hadden zo’n dorst en 
gingen pas na bed toen de haan van de 
buurman al enkele uren wakker was. 

De volgende dag :
Na een korte nacht die voor sommige 
onder ons na scha   ng drieënhalve 
minuut had geduurd was het  jd om op 
te staan. Er werd gezamenlijk ontbeten 
aan tafel. De kater die 99% had werd 
weggespoeld met een ouzo want die 
fl es van 2 liter stond er inmiddels niet 
voor de sier. Er werden ook plannen 
gemaakt voor de dagbesteding voor die 
dag. Helaas zijn die in duigen gevallen. 
We hebben alleen maar geslapen en 
gedronken die middag. 

Braakhuizen 5 in Exloo ‘of all places’
Om te beginnen is dit verhaal gebaseerd op waren feiten. Hierbij zijn sommige details weggelaten omdat 

deze voor sommige als schokkend kunnen worden ervaren.
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Rond de middag was het weer  jd om te 
eten. Ditmaal was er iemand die zin in 
een broodje kroket had. Deze werd wel 
op een hele speciale manier bereid door 
een bepaald persoon. Hij liep met een 
bordje en een broodje naar de wc. Even 
later kwam hij vervolgens terug met 
een broodje kroket. Hij moest de kroket 
alleen nog wel eventjes  paneren.  Een 
koekje van eigen deeg zullen we maar 
zeggen. 

Om  en uur avonds was het  jd om te 
douchen en ons op te maken voor het 
tweede avondje Emmen. Er was enkel 
wel één probleem met één  speler. Hij 
had bedacht, voor het douchen, niet 
op de wc bril te gaan zi  en, die zou 
namelijk vies zijn. Hij had slim bedacht 
er boven te hangen maar verloor hierbij 
duidelijk de controle over de sluitspier. 
Het gevolg was dat meneer alles had ge-
raakt behalve de pot. Een voordeel was 
echter wel dat hij nog dezelfde avond 

een vast contract kreeg aangeboden 
als spackspuiter en smaandags al kon 
beginnen. 

Nu weer even terug op de orde van de 
dag. We waren op het idee gekomen 
om te doen of we een vrijgezellenfeest 
hadden. (god mag weten waarom) Maar 
Niels Reimert werd in een strak schaats-
pak met strik gehesen. Om kwart voor 
twaalf stonden er twee taxi bussen 
paraat. Die ons vervolgens op plaats 
van bestemming brachten die avond. 
Eenmaal daar werd Niels geweigerd bin-
nen te komen. Hij had namelijk niet de 
kleren aan die in de doelgroep viel van 
de café. Na even overleggen en dreigen 
over dat wij uit Eindhoven kwamen 
kon onze Niels Kramer toch na binnen. 
Daar viel meteen op dat zijn kleding 
bij de vrouwtjes wel goed in de smaak 
viel. Daar maakte hij  dan ook uitvoerig 
gebruik van. Hij zal gedacht hebben wie 
niet waagt die blij   maagd! Deze avond 
was net als de vorige een top avond. 
Ook hier werd er weer veel gelachen 
gezongen en gedanst. 

Het was bed  jd. We zouden immers de 
volgende dag terug na Geldrop rijden. 
Na nog wat gelachen te hebben thuis in 
de boerderij zocht iedereen (soms met 
begeleiding)  z’n bedje op. 

De volgende en laatste dag :
We moeste er uiterlijk 12 uur weg zijn! 
Maar de eigenaar was schappelijk en 
had gezegt dat 1 uur is ook goed was. 
Wij als el  al waren nog schappelijker 
en vertrokken om 11 uur al. Zo om te 
voorkomen dat wij er bij waren als de 
eigenaar een hartaanval kreeg bij het 
terugzien van zijn z’n boerderij 
 

Graag bedanken wij in het bij-
zonder Ritchie van Gerwen voor 
het organiseren van dit geweldig 
weekend. Het hee   ons als team 
nog hechter gemaakt dan dat het 
al was. Resultaten haal je alleen 
als je er 100% voor elkaar bent. 
Wij denken dat dat de grootse 
kracht is van ons el  al ons braak-
huizen 5

BEDANKT!



Bestuurswissel
Omdat Toon van Dijk interim-voor-
zi  er is geworden van de vereni-
ging hee   Peer Mertens zich bereid 
verklaard voor de duur van deze 
interim-periode Toon op te volgen als 
voorzi  er van de s  ch  ng. Daarbij 
wordt gedacht aan een periode tot 
de algemene ledenvergadering in 
september 2013. 

Veiling
Het s  ch  ngsbestuur is momenteel 
volop bezig met de voorbereidingen 

Peer van Gog, Hennie Doreleijers of 
Toon van Dijk. 
Een mailtje daarover kan ingestuurd 
worden via het mailadres: toonvan-
dijk@kpnmail.nl.
De avond zelf zal opnieuw profes-
sioneel worden opgeluisterd met 
medewerking van :

THE DUTCH SHOW COMPANY!

van de 2e veiling van s.v. Braakhui-
zen die op 31 mei 2013 gehouden 
zal worden. Toon zal nog wel bij de 
organisa  e van de veiling betrokken 
blijven. 

De verkoop van tafel verloopt prima; 
op het moment van schrijven zijn 
de tafel zo goed als uitverkocht en 
zijn er enkel nog enige losse kaartjes 
beschikbaar. De bestuursleden en 
enkele vrijwilligers zijn tevens bezig 
met het verzamelen van de items/
onderwerpen die geveild gaan wor-
den. Men probeert opnieuw uit te 
komen op zo’n 80 onderwerpen. 

Hee   u een onderwerp of een dienst 
dat u beschikbaar wil stellen? Neem 
dan contact op met Peer van Ger-
wen, Mar  en Geeven, Peer Mertens, 

Nieuws van de stichting 
“vrienden van 

s.v. Braakhuizen”
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Adrie is jarenlang bestuurslid van de jeugdafdeling geweest. Een beetje ‘aanklooien’ met 
de kinderen en altijd de eerste die begon met waterballonnen of gewoon met water. Dan 
had hij het grootste plezier. 

Een kleine introductie van de mens Adrie.
Hij is bij de gemeente Geldrop begonnen als sporthalbeheerder, dit vond hij maar niks,
hij kon daar niet genoeg buurten. Buiten werken bij de sportparken, dat leek hem wel 
wat. Niemand die het tractorwerk op de sportparken beter kan (volgens hem)
De velden belijnen kan hij niet zegt hij, want “ik zie de lijnen niet” (of de afstand is te 
lang).

‘S maandagsmorgens is hij voor zijn doen verrekes vlug om bij onze club te zijn voor de 
koffi  e en natuurlijk om het laatste nieuws niet te missen. Buurten doet hij graag maar dat 
is bij iedereen bekend, het liefst over zijn clubje Feyenoord.

Zijn sportcarrière 
De voetbalcarrière van Adrie is niet zo spannend geweest, hij is begonnen als verdediger 
maar toen hij het tempo niet meer kon bijbenen (dat uitte zich in 4 eigen goals in een 
helft) is hij nog een tijdje gaan keepen. Nu tennist hij liever en het liefst dubbelen daar 
word hij niet zo moe van. Zo blijft er wat conditie over voor de derde helft want een 
potje bier hoort er toch wel bij.

Braakhuizenactiviteiten
Op de voetbalkampen was hij ook zeer actief. Een klein voorbeeldje, hij had gewed met 
zijn baas F.v.d.K. uit G dat hij 3 eieren kapot mocht slaan op de kop van Frans voor 100 
gulden. Na 2 eieren vond hij het wel welletjes hij hield zijn 100 gulden in zijn zak.

Hij kon ook goed mensen ronselen voor een functie bij de jeugd, dan zij hij altijd “da 
werk duurt hooguit een uurke in de week tot we iemand anders hebben gevonden.”

Het kwam weleens voor dat hij kinderen op hun donder moest geven als ze wat uitge-
vreten hadden, dan moesten de kinderen in de bestuurskamer komen en kregen ze een 
preek van Adrie. Als ze weg gingen en de deur was dicht moest hij altijd lachen.

We vinden het jammer dat Adrie ermee opgehouden is want hij was een gewaardeerd 
bestuurslid. Hij kon ieder kind bij naam of voornaam, wat vaak erg handig was. Hij was 
de meester in het uitzetten van puzzeltochten. Dat was altijd ‘un eitje’ voor hem.

En daarom Adrie, is dit zonnetje voor jou.

Deze keer in het zonnetje: Adrie Jansen

SPELLEN
MIDDAG
JEUGD

We zorgen ervoor dat er op elke afdeling 
van de jeugd opleiding ac  viteiten 
geregeld worden. Hierbij moet gedacht 
worden aan de sinterklaas voor de Mi-
ni’s en de F- afdeling. Voor de E-afdeling 
worden er spellen avonden geregeld. 
Voor afdelingen D-C-B-A  zijn er dart 
avonden. 

Alle avonden waren een succes het 
afgelopen jaar. De bedoeling is om dit 
jaar rond Maart en April weer een leuke 
avond op gang te ze  en En dit vervol-
gens rond Oktober en November weer 
te doen. Het is de doelstelling van ons 
om twee maal per jaar iets te orga-
niseren. We krijgen van de omgeving 
soms wel een paar  ps en ideeën. Maar 
natuurlijk zijn alle ideeën welkom. Deze 
kun je doorgeven aan Wilma Wolters. 

Wel moet er rekening gehouden wor-
den dat er maar een beperkt budget 
beschikbaar is. Wij hopen als ac  viteiten 
commissie nog vele leuke dingen te 
kunnen organiseren.

De ac  viteiten commissie.

in memorarium

Op 9 december is 

Martin van Zantvoort 

op 77 jarige leeftijd overleden.

Samen met zijn broer André waren ze 
spelers van het eerste uur. De foto is 
van de huldiging tijdens het 40 jarig 
jubileum van Braakhuizen.




