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Spaarkasleden gezocht!!
Gezocht, nieuwe leden voor de spaar-
kas. Spaarkasspelregels:
- Minimaal te sparen 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

31 mei
Veiling van de s  ch  ng vrienden van 
Braakhuizen

1 juni
Veteranentoernooi 2013
Na enkele jaren geen Veteranen toer-
nooi georganiseerd te hebben is het 
plan weer op gepakt om dit jaar weer te 
starten en wel op 1 Juni.

Wij van de veteranen zijn zeer vereerd 
met de komst van een jong veteranen 
team. Daarom hebben wij vanaf volgend 
seizoen 3 veteranen teams, dat is iets 
om trots op te zijn want er zijn maar 
weinig verenigingen die er 3 hebben.

We starten het toernooi met 5 teams: 
Braakhuizen A-B-C Woenselse-boys B en 
onze buurman Geldrop.
We hopen dat het een gezellig toernooi 
wordt en dat het voor herhaling vatbaar 
is, dan kunnen we wellicht in de toe-
komst het toernooi uitbreiden.

9 juni
Verenigingsdag
Om het seizoen 2012-2013 spor  ef 
maar vooral gezellig af te sluiten wordt 
op zondag 9 juni a.s. wederom onze 

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, 
Arjan de Man 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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De 17e Veteranendag wordt gehouden 
op Zaterdag 15 juni.

De organisatoren:

Bert Dekker, Jimmy van Werde, Kees 
Brouwers, Jos van Santvoort, Dick 
Nagel en Herman Blom.

Aanmelden: 

Dit kan tot 1 juni 2013 bij Bert, Her-
man, Jos van, Jimmy en Dick. In ver-
band met de vakantie van de penning-
meester is het dit jaar niet mogelijk 
om per bank te betalen. Daarom graag 
bij het aanmelden contant betalen.

Aanmeldingen na 1 juni 2013 kunnen 
we helaas niet meer accepteren. Dit 
vanwege reserveringen.

Deelnemen: 

Deze Veteranendag wordt georgani-
seerd voor alle Veteranen van A en B 

met partners. Natuurlijk geldt dit ook 
voor degenen die op de reservelijst 
staan. Daarnaast zijn onze trouwe sup-
porters van harte welkom. Jullie steun 
tijdens de wedstrijd geeft ons wekelijks 
extra motivatie.

De bijdrage voor deze dag is vastge-
steld op 45 euro p.p. Uiteraard is dit is 
all inclusive.

De dag begint om 11.30 uur en ein-
digt om ca 02.00 uur.

Programma:

- De deelnemers worden om 11.30 
uur verwacht bij café In de Gammele 
Geit waar je wordt ontvangen met 
koffi  e en gebak.
- Om stipt 12.00 uur stappen we op 
de fi ets en vertrekken we naar onze 
eerste activiteit.
- We verwachten om 18.00 uur terug 
te zijn. Iedereen heeft dan ongeveer 
een uurtje de gelegenheid om zich 

op te frissen en te verkleden voor de 
avond.
- Om 19.00 uur wordt iedereen 
verwacht voor het avondeten op een 
locatie in Geldrop.

Het feest start om 20.30 uur.
We hebben dit jaar een thema en het 
is de bedoeling dat iedereen zich ver-
kleed in die stijl. Het mooiste koppel 
ontvangt een leuke prijs. Het thema is 
DISCO en we draaien muziek van de 
jaren 70 en 80. Dus trek je glitterkle-
ding en soulbroek aan en ga helemaal 
los.

Belangrijke om mee te nemen:

Sportkleding
Regenkleding
Fiets(heel belangrijk)
Een goed humeur.

Hopelijk tot 15 juni!

Kees, Herman, Jimmy, Jos, Dick, Bert

Om het seizoen 2012-2013 sportief maar 
vooral gezellig af te sluiten wordt op zondag 9 
juni a.s. wederom onze jaarlijkse verenigings-
dag georganiseerd voor al onze leden, inclusief 
familie, vrienden en bekenden.

Voor de senioren, veteranen, A1, A2 en G-af-
deling wordt er een 7x7 voetbaltoernooi gehou-
den van 12.00 tot 16.00 uur. Dit jaar is ook ons 
nieuwe damesteam van de partij i.s.m. een be-
vriend dameselftal vanuit kring Eindhoven. Hoe 
meer zielen, hoe meer vreugd is ons motto!! U 
dient zich voor dit toernooi op te geven bij de 
desbetreffende leiders van jullie eigen voetbal-
team. Het wedstrijdschema kunt u bekijken via 
onze website begin juni.

Voor onze jeugd is er dit jaar ook weer van 
alles te beleven; zoals een 4x4 voetbaltoernooi 
en een penaltybokaal competitie. Tevens komt 
er op ons hoofdveld een sprinkussen plus een 
spectaculaire stormbaan te staan die, mits het 

weer een beetje meezit, wordt verlengd met 
een waterbad. Alle jeugdleden worden deze 
dag tevens gratis voorzien van een snoepzak, 
broodje frikadel of kroket, een ijsje en een 
glas frisdrank. Uiteraard ontbreekt dit jaar ook 
onze grandioze BBQ niet. Kok Williberto en 
zijn gevolg verzorgt deze BBQ al jaren tot in de 
puntjes. Diverse soorten vlees, sauzen, sala-
des, stokbrood en ijs met vruchten voor de prijs 
van 11 euro per persoon.

U kunt zich hiervoor opgeven via de leiders of 
het barpersoneel. Bestel aub tijdig om teleur-
stellingen en extra werk te voorkomen. Het is 
de bedoeling dat de BBQ omstreeks 17.30 uur 
start. Aan de muziek is uitgeraard ook weer 
gedacht zodat we tot in de late uurtjes gezellig 
door kunnen  feesten.

Dus als u niets wilt missen; kom dan op zon-
dag 9 juni naar ons sportpark and have some 
fun. Tot dan!!

Zaterdag  9 juni verenigingsdag bij s.v. Braakhuizen!Zaterdag  9 juni verenigingsdag bij s.v. Braakhuizen!

17de Veteranendag
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Na 44 lange jaren was het dan zo 
ver; Braakhuizen werd kampioen 
en promoveerde rechtstreeks naar 
de 3e klasse KNVB.

We moesten inderdaad ver terug 
in de historie om na te gaan wan-
neer Braakhuizen voor het laatst 
kampioen is geweest. Volgens de 
geschiedkundigen was dat in het 
seizoen 1968-1969. Op dat moment 
werden we kampioen in de (toen 
nog) Brabantse Bond en promoveer-
den we naar de 4e klasse KNVB.
Hoewel we eerder een jaar lang een 
uitstapje hebben gemaakt naar de 3e 
klasse (enkele jaren geleden via de 
nacompetitie) was het dit keer door 
rechtstreekse promotie!

De promotie

Door thuis met liefst 10-1 te winnen 
van LSV was die buit al binnen. De 
wedstrijd tegen LSV (op 28 april j.l.) 
was tevens onze laatste thuiswed-
strijd en reden om eens goed uit te 
pakken. 

De wedstrijd van het 1e werd omlijst 
met leuke dingen als een huldiging 
van onze (jeugd)kampioenen tot op 
dat moment, optreden van Frans 
Evers, een dansshow m.m.v. die 
kleine van Hanssen en een optreden 
een fraai samba-orkest (alhoewel, de 
dames die ervoor dansten oogden 
volgens sommigen in de rust fraaier 
dan vóór de wedstrijd).

Na afloop was de promotie een feit 
en was het DJ Mario die de boel op 
z’n kop zette. Kortom, een geweldig 
feessie!!
Uiteindelijk bleek dat nog maar de 
opmaat naar een nog spectaculair-
der feest; zondag 5 mei 2013 kan de 
boeken in als historische zondag!!!

Het kampioenschap

Om kampioen te kunnen worden 
moest er minstens gelijk gespeeld 
worden tegen Den Dungen. Vooraf 
werd contact opgenomen met het be-
stuur van Den Dungen om te vragen 

Na omhangen van de medailles 
volgde opnieuw een verrassing; er 
verscheen een futuristische bus die 
rechtstreeks uit de “Koninklijke stal-
len” kwam. Kort daarvoor nog ingezet 
om Royalties te vervoeren kwamen 
nu de leden van de voltallige selectie 
aan de beurt.

Men heeft een terugreis gehad die 
de spelers en begeleiders nog lang 
zullen heugen. Het buske produceert 
140 decibel (een opstijgende straalja-
ger 120…) en heeft op vloer, wanden 
en plafond TV-schermen die allerlei 
thema’s laten zien. Vergezeld van la-
serstralen, rook en vlammenwerpers 
uit het dak hoef je geen disco mee 
op te zoeken! 

Na 200 consumpties arriveerde men 
voor de huldiging op het horecaplein. 
In de slipstream de supportersbus-
sen die er ietsje krapper bij zaten.

of er “überhaupt daar een (eventu-
eel) feestje kon worden gehouden. 
Het bleek dat ook Den Dungen altijd 
goed uitpakt bij hun laatste wedstrijd; 
ze hadden tapkranen buiten staan, 
zangers, DJ en….een uiterst strijd-
vaardig 1e elftal. Potverdorie, het leek 
wel of zij kampioen konden worden. 

Kortom, een draak van een wedstrijd 
van onze kant doch uiteindelijk sloten 
we ‘m af met een 2-2 gelijkspel (het 
wedstrijdverslag zelf heeft op de web-
site gestaan). Ook Wodan had verlo-
ren dus waren we zelfs bij verlies ook 
kampioen geweest.

Na het laatste fluitsignaal vloeide er 
rijkelijk champagne en konden de 
(naar schatting 250) meegereisde 
supporters zien hoe de jongens in 
het (toch al aanwezige) zonnetje 
werden gezet door de KNVB-afge-
vaardigde. 

KAMPIOENEN!



6

     Na deze kort “tussenstop” werd 
koers gezet naar de kantine waar 
er tot in de kleine uurtjes volop is 
gefeest; alwéér met feestbeest DJ 
Mario!

Een dag later is de selectie nog bij-
een geweest om herinneringen op te 
halen en oude beloften na te komen 
“als we kampioen worden dan…..”. 
Enfin, wat dat was kon je op fa-
cebook terug zien. Dit blad wordt ook 
gelezen door jongere lezers en de 
activiteiten die het betrof zijn eigenlijk 
niet geschikt om te publiceren. Wat 
steekwoorden van die maandag:

- gladde(re) billekes en borsthaar;
- een bubble-badje met witbier en 
snack’s;
- een voertuigje op een kratje
- en verder nog wat dingskes die de 
auteur van dit stukse niet te weten is 
gekomen….

Het was een fantastisch feest waarbij 
we zeker een aantal mensen moeten 
bedanken. Mede dankzij hen konden 
de middelen bijeen gebracht worden 
om er zo’n knalfeest van te maken. 
We danken daarom (in willekeurige 
volgorde):
Familie van Mechelen, Martien Gee-

ven, Rob Pieters van ASP, Franske 
Verschuren van Leeuwen 
assurantiën, Marc Chambon 
dakwerken, Geert Koppen van EKS, 
Sjeng Mertens, Geert van Tongerlo 
en Tom van Hoof van AFA 
financieel advies, Kees en Tom Brou-
wers, Iriodion en de stichting vrien-
den van s.v. Braakhuizen. 

Mochten wij iemand vergeten zijn 
dan bij deze al excuses, de schrijver 
van dit stukje heeft op het moment 
van schrijven een paar zware dagen 
gehad…..
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De G1 pakt de dubbel !! en gaat voor de triple

Interne 
Periodekampioenschappen 

van de senioren- 
en veteranenafdeling

De 2de periode is glansrijk gewonnen 
door ons 4de elftal middels 6 overwin-
ningen en een gelijkspel. Mede hier-
door streden ze tot de laatste minuut 
ook weer mee om het kampioenschap 
maar helaas strandde ze wederom op 
de 2de plaats. Dit is nu voor de 4de 
keer op rij, maar gelukkig zijn ze het 
seizoen daarvoor ongeslagen kampi-
oen geworden (21x winst en 1x gelijk) 
anders zou je onderhand lichtjes aan 
het Joop Zoetemelk syndroom gaan 
denken. De slechte seizoen start (3 
wedstrijden; 2x verlies/1xwinst) deed 
ons 4de uiteindelijk de das om, daar 
de 19 wedstrijden daarna slechts 1x 

gelijk werd gespeeld en 1x verloren. 
Tegen de latere kampioen (LSV3) 
werden zelfs 4 punten gehaald. Met 
de prachtige cijfers 22 wedstrijden 
/ 55 punten en een doelsaldo van 
112-40 mogen ze toch weer van een 
geslaagd seizoen spreken en hebben 
ze de titel van “Vieze Meister” met 
glans geprolongeerd. Volgend seizoen 
maybe weer net één treetje hoger… 
who knows!?!

Ons jonge talentvolle 7de team haalde 
met een geweldige eindspring de 3de 
en teven laatste periode binnen met 
uiteindelijk 3 punten voorsprong op 
de nr. 2 (het 3de) en 5 punten op de 
nummer 3 (het 1ste). Halverwege de 
competitie stonde ze in hun klasse nog 
stijf  onderaan; maar nadat ze via de 
eindwinst van onz eigen zaalvoetbal-
toernooi een berg vertrouwen hadden 
getankt stoomden ons 7de in één ruk 

door naar een uiteindelijk prachtige 
4de plaats in de eindrangschikking. De 
60 consumptiebonnen hebben ze dan 
ook meer dan dik verdiend. Chapeaux 
Boys!!

Bij deze willen we ons 4de en 7de 
elftal nogmaals feliciteren met de 
behaalde resultaten en tevens wensen 
we iedereen veel succes toe in het 
nieuwe seizoen 2013-2014; want ook 
dan geldt weer: Nieuwe ronde, nieuwe 
kansen!!

Onze Braakhuizen G1 hee   een mooi 
seizoen achter de rug. Op zaterdag 
11 mei werd in Tilburg de bekerfi nale 
gewonnen van Zundert G1. Boudewijn 
Hermans maakte het enige doelpunt in 
deze wedstrijd. 

n de compe   e is Braakhuizen offi  cieus 
ook al kampioen. Er ontbreekt alleen 
nog één wedstrijd in het rijtje, en dat is 
de wedstrijd thuis tegen Bavel. Als deze 
wedstrijd wordt gewonnen, dan is het 
team ook offi  cieel kampioen in de com-
pe   e. De tegenstander hee   echter al 
aangegeven deze wedstrijd niet meer te 
willen/kunnen spelen. Dan wordt deze 
wedstrijd dus reglementair gewonnen 
door G1, en kan de tap open om een 
pilske te pakken op het kampioenschap 
in de compe   e. 
Op zaterdag 1 juni zou dezelfde tap voor 
de derde keer dit seizoen open kunnen, 
als ook op het Zuid-Nederlands kampi-
oenschap in Breda een mooi resultaat 
wordt geboekt. Afgelopen seizoenen 

Tijdens de verenigingsdag op zondag 
9 juni wordt het seizoen dan helemaal 
afgesloten, met het G-vriendentoernooi 
en BBQ. Hierin nemen G1 en G2 het dan 
op tegen teams van ouders, begelei-
ders, familie, vrienden en kennissen.

werd deze prijs ook al enkele malen 
gewonnen door de forma  e van Angelo 
Damen. Zij gaan 1 juni dan ook weer 
alles op alles ze  en om de triple te 
behalen en deze prijs mee naar Braak-
huizen te nemen. 
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Gesteld kan worden dat de inte-
rim-voorzitter van de stichting, 
Peer Mertens, al aardig begint te 
wennen aan de hilarische bestuurs-
vergaderingen van de stichting. Het 
belangrijkste onderwerp de laatste 
tijd was namelijk de festiviteiten 
rondom promotie en kampioen-
schap en uiteraard de veiling die op 
31 mei 2013 gehouden. 

In ieder geval zit de hilariteit in de 
items/onderwerpen die er ook dit 
keer weer geveild worden. 

Één van de bestuursleden van de 
stichting maakt er namelijk een 
sport van om echte authentieke 
artikelen voor de veiling te verza-
melen. Echter, aan sommigen zit 
een smaakje, soms een geurtje en 
sommigen ogen niet al te prettig 
(hoewel de verpakking er door-
gaans wel leuk uit ziet).

Desondanks is de stichting er 
weer in geslaagd liefst 82 items/
artikelen en/of diensten op de 
brochure te krijgen. Daarbij reizen 
(verrassingsreis naar de zon, met 
2 personen een weekend New 
York, een voetbaltrip en een zéér 
bijzonder weekend op topniveau in 
Rotterdam), maar ook I-pad’s, TV, 
fi etsen, VIP-arrangement bij PSV, 
PSV-shirt met handtekeningen, 

kaartjes AJAX, diverse diners, enz. 
enz.

We hebben dit keer ook wat meer 
onderwerpen voor de kleinere 
beurs, diverse artikelen tussen de 
50 en 100 euro. Uiteraard zijn de 
diensten die men aanbiedt ook in 
het oog springend; een dagje tuin-
onderhoud, het compleet vervangen 
van goten van een huis (van wie 
zou dat afkomen?) of persoonlijke 
massage.

Ook nu weer heeft het 4e iets 
aparts (vanwege de jeugdige kijkers 
niet uitgebreid toegelicht) doch het 
meest bijzonder is wel de speciaal 
voor deze gelegenheid door Mar-
jolein Brouwers en Rachel van 
Mechelen ontworpen “one and 
only Braakhuizen tattoo” (zie foto). 
Kortom, degene die dit onderwerp 
op de veiling verkrijgt zal die dag 
zeker nog lang heugen….

Inmiddels zijn alle plaatsen (al 
lang) uitverkocht en wordt de 
avond opgeluisterd door “the 
Dutsch show company”.

Hopelijk levert de avond weer wat 
op doch is het ook belangrijk dat 
het een leuke avond wordt voor de 
gasten!!

Nieuws van onze stichting
- Vrienden van Braakhuizen -

De selec  e en A1 naar Gent!!
In het weekend van 17 op 18 augustus 2013 zullen onze selec  espelers en spelers A 1 van het seizoen 2012-2013 
afreizen naar de fraaie Belgische stad Gent.

Net vóór het moment dat A1 kampioen werd en het 1e promoveerde zijn de bestuurderen van onze s  ch  ng vrien-
den van Braakhuizen en het verenigingsbestuur bij elkaar gekomen om o.a. na te denken over een presentje voor de 
groep. Immers, je promoveert niet zomaar en dat doe je zeker niet alleen. Het eerste hee   steun gehad van A1 en van 
het 2e el  al dus…..  jd voor een gezamenlijk kadootje.

Genoemde bestuurderen betalen elk de hel   van de trip (d.w.z. vervoer met touringcar en het verblijf in jeugdherberg 
De Draecke (midden in de stad, zie foto). Degene die meegaan moeten zelf opdraaien voor hapje en drankje.

Op zaterdag 17 augustus 2013 zal 
het “oude” A1 voetballen tegen de 
belo  en onder 17 van profclub KAA 
Gent (de K staat voor Koninklijke, 
de A.A. voor Atle  ek Associa  e…..). 
Deze wedstrijd vangt aan om 11.00 
uur. Of we dan al in het nieuwe sta-
dion spelen (ze bouwen momenteel 
een superdeluxe futuris  sch stadion) 
of in het oude weten we (nog) niet. 
Het nieuwe stadion is nu voor 77% 
voltooid.

Eigenlijk zou onze selec  e die mid-
dag tegen KAA Gent onder 19 spelen 
doch afspraken met FC Twente om 
de BENELUX-belo  ecup hebben dat 
verhinderd. Zij spelen namelijk na 
de wedstrijd van A1 tegen elkaar. Er 
wordt in de regio Gent nog gezocht 
naar een passende tegenstander 
voor onze selec  e dus wie weet 
gaan ze die zaterdagmiddag 17 
augustus nog de wei in. Van belang 
is natuurlijk wel dat “onze jongens” 
met een trainingsprogramma(tje) de 
zomerstop in gaan, anders worden 
ze mogelijk links en rechts voorbij 
gelopen….

Inmiddels hebben 48 personen zich 
voor de trip opgegeven. Er gaan ook 
geluiden dat sponsoren en suppor-
ters mee zouden willen. Die moeten 
dat dan op eigen gelegenheid rege-
len/organiseren. 

De vraag is wie die organisa  e even-
tueel op zich wil nemen? In het begin 
van het nieuwe seizoen zullen we 
weer verslag doen van deze trip.
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• Zo ook onze dames 1 en 2 kampioen 
werden en dus promoveerden naar de 
hoofdklasse (1ste) en de 1ste klasse (2de)

• In april ’79 de S.V. Braakhuizen het 
30-jarig bestaan vierde middels een 
receptie in onze kantine, gevolgd door een 
feestavond in zaal de Akert

• Op deze oergezellige megaparty de heren 
A. en M. van Zantvoort en F. van den 
Eijnden gehuldigd  werden i.v.m. hun …. 
30-jarig lidmaatschap van ons clubke!

• In het seizoen ‘79/80 ons 1ste elftal 
slecht startte, maar zich prima hersteld 
door de “laatste” 12 competitiewedstrijden 
ongeslagen te blijven

• Ons 4de elftal in dat zelfde seizoen 2 
beslissingswedstrijden nodig had om kam-
pioen te worden… en wel tegen Geldrop 5

• Hierna ook de promotiewedstrijd 
tegen RoodWit Vooruit 3 in winst werd 
omgezet, waardoor zij promoveerde naar 
de 1ste klasse

Wist u dat vroeger

de jaren 1977 tot en met 1981

• In het seizoen ‘77/78’ onze te kleine 
keuken aanzienlijk uitgebreid werd en 
onder leiding van meester-kok Theo Raay-
makers per direct opgewaardeerd met een 
3de ster (met kerstmis)

• Ons vaandelteam zich op de laatste 
competitiedag veilig speelde voor degrada-
tie tegen ZSC, middels een gelijkspel 3-3 
gelijkspel (ruststand (0-3)

• Ons 3de elftal helaas degradeerde, na 
de beslissingswedstrijd te hebben verloren 
tegen het altijd lastige Veloc 3 

• We in het seizoen 78/79 starten met 9 
senioren en 3 dameselftallen… en uiter-
aard veel jeugd en veteranen, totaal 487 
leden!!

• Zowel ons 4de als 6de toen promoveer-
den dat jaar en werd uiteraard lichtjes 
gevierd in onze kantine!!

• Onze dames 1 ook dit seizoen wéér ge-
nadeloos toesloegen; ongeslagen kampioen 
(zelfs zonder puntenverlies) in de hoofd-
klasse

• Zij zich hierdoor plaatste voor de 
algehele Nederlandse kampioensschappen 
te Wehl

• Op 31 mei ’80 onze dames 1 voor de 2de 
keer Nederlands kampioen werd, middels 3 
gelijke spellen en 2 overwinningen

• Ons 3de damesteam niet achterbleef 
d.m.v. een prachtig kampioenschap wat 
tevens promotie naar de 2de klasse inhield

• We dat jaar nog meer kampioenen 
in huis hadden, namelijk onze E2 en 
F1 jeugdteams gingen ook met deze eer 
strijken

• Ook werd dit seizoen, op 7 juni, door 
onze jeugdafdeling i.s.m. kring Eindhoven 
de Brabantse kampioenschappen voor de 
C- en D- elftallen georganiseerd op de 
velden van Braakhuizen

• Ons ledenaantal inmiddels was gegroet 
tot 565, in ‘80/81 startte we met 9 senio-
ren en 4 damesteams

•Er volgens onze betrouwbare bron, 
vruger toen hij nog in ut urste spulde, 
spelers waren die zaowel vur de wedstrijd 
als in de rust, met iets anders bezig waren 
dan voetballen! Namelijk vanaf d’n ijsco-
wagen ijs venten!!

• Ik nou begrijp waarom diezelfde bron 
vroeger tijdens de wedstrijd altijd 2 
kwartjes in zijn kontzak had zitten en na 
de rust nie mir

• Ik al die tijd dacht dat ie zunne snor 
wit liet verven; mèr het bleek ergens 
anders van te zijn, dè ijskonijn

Herkent u ze nog?

In het vorige magazine geen foto 
uit de oude doos maar een paar 
hele mooie carnavalscrea  es.

Nogmaals onze complimenten 
voor deze mooie ou  it van.... ja-
wel... Bart van Moorsel en Marty 
Dirkx.

Dit keer hebben we een “gouwe 
ouwe” Wie zijn de mensen op 
deze foto?

Antwoorden kunnen gestuurd 
worden naar redac  e@braakhui-
zen.eu

Hee   u ook oude foto’s? Deze 
willen we graag plaatsen in ons 
magazine.
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nen geven daar zij het waarschijnlijk 
druk genoeg krijgen met APK keuringen 
en “extreme beurten” van hun nieuwe 
autobedrij  e!

• Jeanpimello s’zaterdagsmiddags  j-
dens de wedstrijden op vrijwillige basis 
de gehele afrastering rond onze velden 
grondig controleert op “camaliteiten”

• Hij dit niet zoals gebruikelijkerwijs 
al lopend van links naar rechts doet…. 
Maar vooral hangend van boven naar 
beneden. Very Strange!!

• Deze speurneus zelfs het gedeelte on-
der het zand minu  eus uitpluist d.m.v. 
het lichtjes wroeten met … de neus, kin 
… en oren

• Er héél vroeger wel eens veteranen 
waren die voor de wedstrijd een pulleke 
(bier) dronken en een pa  e rookten, 
om rus  g te worden

• Er nu van die rare snuiters zijn die een 
pilleke en een pu  e nodig hebben vóór 
en  jdens de wedstrijd, om überhaupt 
een bietje op gang te komen

• Het uiteindelijk maar 1 le  er scheelt, 
maar toch héél veul uitmaakt…. Denken 
ze!!

• We nog steeds nieuwe leden voor de 
spaarkas zoeken; u kunt zich hiervoor 
opgeven aan de bar of bij onze “minis-
ters van fi nanciën” Bert en Jan

• Onze accommoda  ebeheerder een 
poosje geleden  als eerste gesignaleerd 
was bij de tribune brand van onze 
buren, in gezelschap van een ietwat 
duister type

• Hij telefonisch, al sprintend (zo’n 3,72 
meter) zijn collega accommoda  ebe-
heerder van v.v. Geldrop uitgebreid 
op de hoogte bracht van de brand… 
tenminste dat dacht hij…. Hij helaas ver-
keerd verbonden was!! Foutje bedankt!!

• Onze accommoda  ebeheerder plus 
stranger uiteraard een waterdicht alibi 
hadden daar ze verklaarden dat ze al 
vóór de brand aanwezig waren, is dat 
telepathie … of nie!!

• Volgens Jean junior de douches bij de 
kleedlokalen van de selec  e net een 
paar graadjes te koud zijn

• We uit betrouwbare bron (Hij wir!?) 
hebben vernomen dat dit inderdaad 

     • Onze vereniging tevens de uitvinder 
van de Mac Drive herbergt; lichtjaren 
geleden reed hij al met zijn auto de kantine 
binnen; waarschijnlijk om een broodje aap 
te bestellen

• Destijd iedereen dacht dat ie slechts 
blufte… maar dat is nou net de speciali-
teit van onze cardevil, annex joyride; Kees 
Pokerface!

• +/- 35-40 jaar geleden de wereldberoem-
de D.J. Antoon v.d. Mid City Bar te Gel-
drop de top 10 verzorgde in ons periodieke 
clubblad

• Hier vele prominenten in voor kwamen 
die nu zelfs nog steeds actief zijn binnen 
ons clubke; maar volgens mij toch niet als 
zanger…. Gelukkig voor ons!!

• We ze misschien zover kunnen krijgen 
om nog éénmaal hun levenslied ten gehore 
bij een speciale gelegenheid…. Inclusief 
D.J. Antoine

• We bij Broakeze totaal géén moeite 
hebben om zo’n fi stje mi de hoast uit de 
grond te stampen; zeker niet als dat ook 
nog een nieuwe André Hazelip, Rob Anij 
of Ronnie Oktober op zou leveren

• Deze “extreme” talentenjacht misschien 
iets is voor het volgend seizoen; wie niet 
waagt wie niet wint!!??

• Het uiteindelijk oknie uit maakt wat 
we te vieren hebben… als we maar iets 
hebben!! 

Wist u dat … nu

• 2 oud 1ste el  al spelers die 44 jaar 
geleden kampioen werden nog steeds 
zéér ac  ef zijn binnen onze vereniging

• Bartender Peerke en klussenier Jantje 
er wel vrede mee hebben dat ze na al 
die jaren “on  roont” zijn

• Wij Dj, zanger en entertainer Mario-
nelli hartelijk bedanken voor de fantas  -
sche sfeer die hij wist te creëren  jdens 
de “alles beslissende” zondag

• We hem graag nog eens terugzien in 
ons “partycentrum” als er weer eens 
iets te vieren valt…. Of niet!

• Niels en Luca gevraagd zijn om bij 
de ANWB te komen werken  jdens de 
vakan  e drukte deze zomer

• Zij hier helaas geen gehoor aan kun-

niet alleen voelbaar is, maar zeker ook 
duidelijk te zien

• Het bestuur nu bezig is om: water-
dichte badjassen, badmutsen op zonne 
energie, met bont gevoerde slippers en 
voor verwarmde shampoo te introduce-
ren bij de selec  e om dit grote… of toch 
kleine probleem te verhelpen

• Meester-kok Sjoske weer overheerlijk 
gekokkereld had voor onze veteranenaf-
deling na de wedstrijden tegen Zesge-
huchten en Geldrop

• Deze vijf sterren topper met fonkelen-
de (spleet)oogjes zijn Chinees, Indische, 
Balinese rijs  afel probleemloos uitser-
veerde aan het hongerige publiek

• Het blijkbaar zeer goed smaakte, daar 
de saving dishes in no  me leeg waren 
zodat een ieder met een volle maag en 
een gerust hart weer over konden gaan 
tot de order van de dag….drinken dus!

• Enkele selec  e spelers wel erg ver 
gaan om d’n trainer ervan te overtuigen 
dat ze nu al bezig zijn met hun streef 
gewicht voor het volgend seizoen

• Zij trosjes en bosjes overtollig haar 
hebben laten verwijderen d.m.v. har-
sen… enkel bij “hun” schonmoeder

• Dit bij sommigen van hen van tevoren 
wel nog even klitvrij moest worden ge-
maakt en her en der lichtjes bijgeharkt 
voor een op  maal resultaat!

• Uit betrouwbare bron (ja, ja) is 
vernomen dat na de behandeling alle 
resten netjes ritueel zijn verbrand…. Of 
misschien s  ekem opgerookt

•  Tijntje niet allen unne speedy op het 
veld is maar blijkbaar ook op de par-
keerplaats. Hij wil maar een ding en dat 
is gas geven! 24 uur per dag!

• Er veteranen zijn die na het nu   gen 
van menig glaske bier terug in de  jd 
gaan naar het legendarisch kinderspel: 
deze vuist op deze vuist en ….. een 
stukske over de Franse grens gaan proa-
ten. Ge makt ut mee! Voila!

• U uiteraard ook wist u datjes kunt 
aangeven voor in ons magazine… en wel 
bij één van de redac  eleden. U hoe   
zich niet in te houden…laat komen, 
laat komen!! Alvast hartelijk bedankt. 
Houdoe!!
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Ter herinnering aan Cor Stoop

Op 31 maart 2013 is, na een 
langdurige en slopende ziek-
te, Cor Stoop overleden

Cor werd in 1969 lid van 
onze vereniging. Gedurende 
44 jaar hee   hij als speler 
in allerlei el  allen gespeeld. 
Het laatst bij de veteranen 
B. Daarnaast was Cor in zijn 
jongere jaren ook enthousiast 
jeugdleider van o.a. het toen-
malige kampioensteam A 2. 
In 2003 kreeg Cor lym  lier-
kanker.

Door de behandelingen was 
Cor gedwongen om met 
voetballen te stoppen doch 
kon hij het teamgebeuren niet 
‘loslaten’. Cor kwam geregeld 
naar zijn oude maatjes kijken 
en als het even kon probeerde 
hij een wedstrijdje als scheids-
rechter mee te pikken.

Wat wij binnen de vereni-
ging niet wisten was dat de 
ziekte Cor enorm gesloopt 
had. Wij zagen hem meestal 
op de “goede momenten” en 
uiteraard niet als Cor volop 
behandeld werd. Wat we 
ook niet wisten was dat Cor 
sinds januari 2013 “uitbe-
handeld”was. Dat hoorden 
we pas later omdat Cor had 
besloten dat tegen niemand 
te zeggen.

Cor is op zondag 1e Paasdag 
overleden en is (maar) 64 jaar 
oud geworden.

In
Memoriam

Enige tijd geleden gonste het gerucht dat Braakhuizen een tribune kon overne-
men van onze buren. Echter door een samenloop van omstandigheden kan dat 
niet (meer) doorgaan en zijn die plannen niet meer uitgewerkt.

We hebben ooit eerder de leden gevraagd met ideeën te komen voor nieuwe 
investeringen. Daarbij staan nu nieuwe dug-outs en een electronisch scorebord 
bovenaan. Daarnaast moeten we aan een nieuwe verwarmingsketel en komen er 
nieuwe (LED)-lampjes in het plafond van de kantine.

Kortom, we zitten nog steeds niet stil en we horen graag van onze leden sugges-
ties voor investeringen!!

Zoals u in een eerdere magazine hebt kunnen lezen hee   onze vereniging 
een nieuwe (bestuurs)structuur. In die structuur is een ledenraad opgeno-
men. Het is de bedoeling dat die ledenraad gevraagd en ongevraagd het 
hoofdbestuur van advies kan dienen over allerlei dingen die binnen de vere-
niging leven. 

Het is sowieso de bedoeling dat het hoofdbestuur de ledenraad 2 à 3 keren 
per jaar bij elkaar roept om te klankborden. Heb je onderwerpen die bij jou 
of je team leven dan kan je daarmee uiteraard rechtstreeks je leider of een 
bestuurslid aanspreken doch je kan het ook (vooral als het iets is wat de hele 
afdeling of vereniging aan gaat) neerleggen bij een vertegenwoordiger in de 
ledenraad.

De bedoeling is dat de leden van de ledenraad hun oren te luisteren leggen 
bij hun achterban (wat lee   er, wat houdt de mensen bezig). Dat kunnen 
posi  eve dingen zijn (wat is er goed gegaan) of ook dingen die we kunnen 
verbeteren. 

De ledenraad bestaat uit:

Jeugd 
Monique Philippart
Rene Vermel  oort 

G-afdeling 
Angelo Damen
Marcel Trum

Afdeling vertegenwoordig(st)er: 

Veteranen 
Henk van Heyst
Jos van santvoort

Senioren
Tommie Pasveer
 Jan Wolters

NIEUWE BESTUURSSTRUCTUUR

De eerste bijeenkomst van de ledenraad zal binnenkort belegd worden.
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Braakhuizen veteranen A 
lijdt gevoelige nederlaag 
in Borkel en Schaft.

Na de prima overwinning van vorige 
week tegen Dommelen stond vandaag 
de uitwedstrijd tegen BES uit Borkel 
en Schaft op het programma voor het 
elitekorps.

Nou hoor ik U denken Borkel en Schaft? 
Het toeval wil dat ik met grote regelmaat 
vertoef in dit pittoreske dorpje en ik kan 
u mededelen dat dit dorpje bevolkt wordt 
door zo’n 1500 inwoners en een elftal 
voetballers. Bijna Belgie, dus de man-
schappen van Th eo en Gerrit hadden een 
aardig reisje voor de boeg.

Het lijkt wel alsof de veteranen A zich 
steeds minder op hun gemak gaan voelen, 
naarmate ze verder moeten reizen om 
hun wedstrijdje te spelen, getuige het feit 
dat met name coach Th eo alle mogelijke 
moeite heeft moeten doen om een 13 
tal fi tte spelers op te trommelen. Het is 
sowieso lastig om bij de veteranen A van 
Braakhuizen 1 fi tte veteraan te vinden, 
laat staan zo ongeveer 13.

Toen de mannen van coach Th eo en 
Gerrit om 15.30 aan de aftrap versche-
nen stonden er 11 spelers op het veld 
en hadden beide coaches ook nog de 
beschikking over 2 wissels. Bovendien 
was de gemiddelde leeftijd behoorlijk 
omlaag gegaan, omdat Th eo 2 snotneu-
zen had opgetrommeld, die zich naadloos 
aanpasten aan het veteranen A niveau 
te weten Wimke van Lieshout en Little 
Melvin Willemsen, inderdaad de zoon 
van. Nou hadden zij ook het geluk dat ze 
qua uiterlijk en intelligentie niveau niet 
onderdeden voor de rest van de ploeg.

De 3e gastspeler was Frank Ven, hij 
maakte zijn rentree na een aantal jaren 
niet voetballen, en eerlijk is eerlijk hij 
koos niet de gemakkelijkste weg. Respect 
voor zijn moed, het valt niet mee om aan 
te pikken aan het vaak ongrijpbare vetera-
nen A niveau, hij kweet zich met verve 
van zijn taak en kan zijn debuut geslaagd 
noemen, enig smetje op zijn optreden was 
het feit dat hij in de 3e helft verzuimde.
Een echte veteraan mist nooit de 3e helft, 
maar hij heeft enig krediet opgebouwd.

Tot zover de perikelen vooraf, dan naar 
de opstelling, wederom een tactisch hoog-
standje van het illustere trainersduo.
Op doel, hoe kan het ook anders Gerard 
vd Sanden (niet meer weg te slaan in de 

3e helft), de verdediging werd gevormd 
door Little Melvin Willemsen, Bert met 
de lelijke schoenen Dekker, Patrick zever-
klep Verrijt en Wimke van Lieshout.
Een vijftal om van te watertanden, de 
middenlinie werd gevormd door nieuw-
komer Frank Ven, die waarschijnlijk best 
een aantal dagen last gehad zal hebben 
van zijn optreden, Bert, voor deze wed-
strijd beide knieen in de steigers Appelhof 
en Th om, hij raakt altijd iets Ronde.

Een trio wat elke tegenstander tot wan-
hoop zou kunnen drijven, de voorhoede 
werd gevormd door Pittbull Pierre Mark-
graaf, alias Hertog Pierre, sprintkanon, 
nog steeds gewapend met een rotte knie 
die hem maar weinig parten speelt Frank 
van Moorsel en Jos Pietertje van Sant-
voort, een trio om bang van te worden.

De bank werd bevolkt door sprintkanon 
Twan Janssen en Ronnie ook te zwaar 
van Gerwen. Een duo om je vingers bij af 
te likken, bovendien werden zij met raad 
terzijde gestaan door de geblesseerde nog 
steeds te zware reserveaanvoerder Wim 
Mennen en kilometervreter en weer bijna 
fi tte Floor Overmeire.

Zoveel voetbal vernuft bij elkaar op een 
paar vierkante meter, wat een genot voor 
de echte voetballiefhebber. Het had beide 
coaches zoveel moeite gekost een repre-
sentatief elftal op de been te brengen dat 
het thema wat wekelijks wordt verzonnen 
er bijna bij inschoot. Uiteindelijk werd 
het thema de Gammele Geit, heeft niets 
met voetbal te maken maar geeft wel aan 
hoe een neutrale toeschouwer tegen het 
veteranen A elftal van Braakhuizen zou 
kunnen aankijken.

De veteranen van BES hadden totaal geen 
boodschap aan de goede bedoelingen van 
Braakhuizen en veegden uiteindelijk de 
vloer aan met het elitekorps.

In de 12e minuut al stond het 1-0, in 
de 22e minuut werd de Braakhuizen 
defensie op snelheid geklopt en omdat 
ook doelman Gerard vd Sanden niet zijn 
allerbeste dag had was het al 2-0, wat ook 
de ruststand was.

Gelukkig voor de manschappen van Th eo 
en Gerrit was de ploeg al veilig, kon het 
niet meer degraderen en had het de pun-
ten dus niet echt nodig.

In de rust werden Bert Appelhof en Pierre 
Markgraaff  gewisseld, zij werden vervan-
gen door sprintkanon Twan Janssen en 
Ronnie ook te zwaar van Gerwen.

Als coach hoop je dan met deze wissels 
enig eff ect te sorteren, niets van dit alles 
BES scoorde er vrolijk op los, in de 42e 
minuut werd het alweer 3-0. 

Hierna vond Bert met de lelijke schoe-
nen Dekker het genoeg, hij simuleerde 
een ernstige blessure en moest vervan-
gen worden door Bert, inderdaad met 
beide knieen in de steigers Appelhof. 
En inderdaad ook deze wissel had geen 
enkel eff ect, want 3 minuten later was het 
alweer 4-0.

Ongetwijfeld zal coach Gerrit in de 52e 
minuut dan toch zijn boekje hebben 
moeten pakken waarin hij alle hoogte-
punten opschrijft (op het voetbalveld wel 
te verstaan). In al die jaren heeft hij nog 
geen bladzijde kunnen vullen met hoogte-
punten, toch viel er vandaag dus 1 te 
noteren. Frank Ven luisterde zijn debuut 
op met een fraai doelpunt op aangeven 
van sprintkanon Frank v Moorsel, een 
minuut later was het echter 5-1.

In de 57e minuut moest coach Gerrit 
weer naar zijn boekje grijpen en het 2e 
hoogtepunt van de wedstrijd noteren.
Coach Th eo, tevens assistent scheidsrech-
ter in deze eenzijdige wedstrijd ging zich 
persoonlijk met de wedstrijd bemoeien, 
hij stopte ruim voor dat de bal over de 
zijlijn ging, op technisch perfecte wijze 
een bal die zijn richting op kwam, u raadt 
het al ook dit hoogstandje, wat in de ogen 
van de scheidsrechter niet bestraft hoefde 
te worden, zette geen zoden aan de dijk.

Vlak voor tijd werd de eindstand door 
een 6e doelpunt van BES bepaald en 
waren de veteranen van Braakhuizen een 
illusie en een paar ons lichter. Gelukkig 
voor het elitekorps stond er niet veel 
meer op het spel, een slechte periode was 
immers al binnen en er kon de ploeg niet 
veel meer gebeuren.

Vanwege het ietwat vreemde thema 
de Gammele Geit voelden een aantal 
veteranen zich verplicht die avond hun 
sportieve uitspatting bij de Gammele Geit 
uitgebreid na te bespreken en te analyse-
ren.

Conclusie van die avond het was niet best 
maar Hertog Jan maakte alles goed.
Bij deze is iedereen zaterdag 4 mei 
wederom uitgenodigd om zich te komen 
vergapen aan het zootje ongeregeld, ook 
wel het veteranen A team van Braakhui-
zen genoemd.

Ed Pielage
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Een elfta

Een el  al vragen

Team:
Braakhuizen B2

Spelers: 
Kim van Gils, Joey van Heugten, Do-
menique Rene  e, Joey Sanders, Jessie 
Slaats, Mar  jn de Vries, Bryan Kwaks, 
Maartje Coppens, Kisten Beverdijk, Nick 
Scheutjens, Jamie van Berkem, Bjorn 
Wijnants, Philip Houtepen, Casper van 
Hoof, Ibrahim Sjeik, Roy Sweegers en 
Ronny Kleinkiskamp

Trainers/ leiders:
Roy Philippart, Peter Beverdijk en Frans 
van de Kemenade

Tijdens de warming-up van de laatste 
wedstrijd van het seizoen tegen Berge-
ijk treff en wij Braakhuizen B2. 

Vraag 1. Wat maakt Braakhuizen B2 
zo bijzonder? 

Het is vooral een gezellig team en 
daarnaast is het een vriendengroep. We 
kunnen behoorlijk mopperen op elkaar, 
maar dat is na de training of wedstrijd 
snel vergeten.
Ook voetballen er 2 dames bij ons in 
het team, dat gaat erg goed samen. Er 
worden wel eens wat grapjes over en 
weer gemaakt, maar het zegt genoeg 
dat een van de dames de aanvoerders-
band draagt!

Vraag 2. Hoe is jullie team tot stand 
gekomen? 

De meesten voetballen al een jaar of 
5 samen of kenden elkaar van buiten 
het voetbal. Dit jaar bestaat het team 
voornamelijk uit eerstejaars B-spelers. 
Volgend jaar blijven we grotendeels 
compleet, aangevuld met een paar 
nieuwe spelers. 

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

We hebben een redelijk wisselvallig 
seizoen gehad. De eerste seizoenshel   
waren we kansloos, de tweede hel   
was een stuk beter. We hebben zelfs 
nog even meegedaan voor het kam-
pioenschap! Dat is het voordeel van 2 
aparte compe   es spelen per jaar! 
Helaas hebben we enkele weken terug 
het kampioenschap verspeeld doordat 
we van de concurrent verloren hebben.

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

Dat was kampioen worden! Helaas 
moesten we dat voor de eerste sei-
zoenshel   dras  sch bijstellen. De 
tweede hel   kwam het behalen van de 
doelstelling dichterbij.

Vraag 5. Wat zijn jullie sterke pun-
ten? 

Respect hebben voor elkaar, dat is voor 
ons toch wel het belangrijkste! We pro-
beren iedereen mee te laten voetballen 
en we kunnen goed combineren. 

Vraag 6. Wat zijn jullie zwakke 
punten?

Concentra  e! We maken veel plezier en 
dat gaat (vooral op trainingen) nog wel 
eens ten koste van de concentra  e. 
Daarnaast kunnen we, als we achter ko-
men te staan, nog wel eens ‘de koppies 
laten hangen’.

Vraag 7. Winnen of gezelligheid?

We hebben veel plezier samen, al is het 
bij winst wel een stuk gezelliger! Wat 
het resultaat ook is, we blijven al  jd wel 
even samen in de kan  ne zi  en. 
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al vragen
Vraag 8. Wat vinden jullie van de 
trainingen?

We hebben goede trainers. Nee, dat 
zeggen we niet omdat ze er nu bij 
staan…maar omdat we dat ook echt 
vinden! De trainingen zijn gevarieerd en 
leuk. Je kunt zien dat ze goed voorbe-
reid worden. 

Vraag 9. Kunnen jullie een komi-
sche situa  e in jullie team beschrij-
ven?
We hebben een keer een wedstrijd met 
24-0 gewonnen! Vooraf maakte een van 
de spelers een weddenschap met de 

trainer, waarbij hij beloofde die wed-
strijd te scoren. Vervolgens scoorde hij 
met een handsbal en won de wedden-
schap! Hier lachen we nog wel eens om!
Binnenkort spelen we een wedstrijd 
tegen de trainers en ouders, wie weet 
brengt dit een aantal nieuwe komische 
situa  es! 

Vraag 10. Als je aan Braakhuizen 
denkt, dan denk je aan?
Gezelligheid staat voorop. Er heerst 
al  jd een pre   ge sfeer. Ook denken 
we aan de vriendschap die we hebben 
opgebouwd.

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

Het is vaak erg gezellig, soms gaat dit 
ten koste van de concentra  e op de 
trainingen. Wij vinden het leuk om de 
jeugd wat bij te brengen. Respect voor 
elkaar, voor de scheidsrechter en voor 
de tegenstander staat voorop! We doen 
dit nu al jaren samen en zijn van plan 
hier voorlopig niet mee te stoppen.

Wij bedanken de B2 voor dit interview. 
Allemaal heel veel succes voor het ko-
mende seizoen. 

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 redac  e@braakhuizen.eu
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Interview met...Interview met...  
The Henson Family!The Henson Family!

Beroep: Colin: Scholier. Ronald: Be-
drijfsleider/ Hoofdpor  er. Peter: Na 
40 jaar Philips (ontwikkeling kleu-
rentelevisie) en vele andere baan-
tjes, fabriceer ik momenteel houten 
schu   ngen.

Partner: Colin: Geen behoe  e om 
dat kenbaar te maken. Ronald: 
Natasja Hanssen/ Hendrikx. Peter: 
Beppie Wolters.
 
Kinderen: Ronald: Mijn 3 helden, 
Jay, Colin en Noah. Peter: Ronald & 
Robbie, misschien bij sommige men-
sen wel bekend.

Club Nederland: Colin: Ajax (wij 
zijn de beste). Ronald: Ajax (wij zijn 
echt…de beste). Peter: Ajax, als sinds 
1969.

Speler Nederland: Colin: Siem de 
Jong. Ronald: De beste Nederlandse 
speler nu is Van Persie, beste Neder-
landse speler aller  jden is uiteraard 
JC. De beste en talentvolste speler 
die in de eredivisie rondloopt is naar 
mijn mening Adam Maher. Peter: 
Robin v. Persie, meest onderscha  e 
speler Siem de Jong en speler aller  j-
den Johan Cruyff . 

Club buitenland: Colin: Barcelo-
na maar Bayern is ook erg goed. 
Ronald: Barcelona net als Colin maar 
ben erg onder de indruk van Bayern 
München. Ik denk dat zij de komen-
de jaren vele prijzen binnen zullen 
harken. Dit seizoen beginnend met 
de Tripple… Peter: Barcelona.

Speler buitenland: Colin: Lionel 
Messi. Ronald: Lionel Messi. Peter: 
Lionel Messi.

Beste coach: Colin: Frank de Boer. 
Ronald: Frank de Boer. Peter: Rinus 
Michels.

Mooiste wedstrijd: Colin: Bayern 
München vs Barcelona (Champions 
League). Ronald: Alle overwinnin-
gen van Ajax op PSV. Peter: Ajax 
– Panahthinaikos 2-0 (1971 Finale 
Europacup 1).

De vorige edi  e gaf Peer van Ger-
wen het interview door aan “the 
Henson Family” o  ewel de familie 
Hanssen. Drie genera  es trouwe 
Braakhuizen aanhangers in één 
interview.

Naam: Colin Hanssen, Ronald Hans-
sen en Peter Hanssen.
 
Woonplaats: Allemaal in Geldrop

Geboren: Colin: 15 januari 2003. 
Ronald: 23 september 1973 op de 
autoloze zondag. Ze wisten dat er 
die dag herrie genoeg zou zijn…en 
nog steeds. Peter: 11 Maart 1949 in 
Den Haag (Wie had dat gedacht?)
 
Lid van Braakhuizen sinds: Colin: 
Sinds 2007 (gestart bij de mini’s). 
Ronald: Sinds mijn 6e levensjaar. 
Door mijn intrede bij het korps ma-
riniers ben ik tussen  jds even weg 
geweest maar nooit lid geweest van 
een ander clubke! Peter: Ik weet niet 
zeker ik dacht 1970,  jdje gestopt 
en in 1981 weer lid geworden, door 
aandringen van Frans Rekelhof.

Func  e bij Braakhuizen: Colin: 
Voetballer. Ronald: Vanaf aanko-
mend seizoen mede Coach/ Assistent 
van veteranen C. Daar waar ik kan, 
ondersteuning geven waar ik kan en 
behoe  e aan is. Vooral bij feestelijk-
heden…ik snap ook niet waarom. Pe-
ter: Geen (wel veel func  e’s gehad).

El  al: Colin: E3 (1e klasse). Ronald: 
Nu het 3e, volgend jaar The Veterans 
(C)harlie. Peter: geen, wel gespeeld 
in de selec  e, comingback brh.4, 
daarna gepromoveerd naar de vete-
ranen.

Mooiste doelpunt: Colin: Solo van 
Messi (19jr) startend op eigen hel   
tegen Getafe. Ronald: Nagenoeg alle 
goals van Dennis Bergkamp, door 
zijn puntgave techniek van uitzon-
derlijke schoonheid, die op 2 maart 
2002 tegen Newcastle in het bijzon-
der… Peter: Marco v. Basten 1988 in 
de fi nale tegen Rusland.

Verwach  ngen seizoen 2013/2014: 
Colin: Dat ik me als speler en lei-
der sterker ontwikkel. Ronald: Dat 
Braakhuizen zich in de 3e klasse 
handhaa   en ik met een paar 
gabbers het 4e kampioenschap van 
Ajax in Amsterdam zal vieren. Peter: 
Alle el  allen veel voetbalplezier met 
goede resultaten. 

Jeugdidool: Colin: Mijn papa. 
Ronald: Klinkt misschien gek maar 
mijn jongere broer, Robbie Hanssen. 
Peter: Rachel Wells.

TV: Colin: Nickelodeon. Ronald: Dis-
covery/ Na  onal Geographic. Peter: 
Sport en humor.

Muziek: Colin: Swedish House Ma-
fi a. Ronald: Ik heb een uitgebreid 
repertoire maar een stevig stukske 
housemuziek ken eigenlijk al  jd wel. 
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Peter: Rock and roll, met als favoriet 
The Rolling Stones.

Boek/  jdschri  : Colin: Donald Duck 
(mijn peetoom El Rico brengt hem 
elke week). Ronald: Ik lees eigenlijk 
niet al teveel omdat ik daar geen 
geduld voor heb. De krant op zijn  jd 
is eigenlijk alles. Peter: boek geen in-
teresse, wel het maandblad Ajax-life.

Je kan me s’nachts wakker maken 
voor: Colin: Om mij en de rest mee 
op vakan  e te nemen. Ronald: Dat 
wordt een beetje te persoonlijk… 
Peter: Dat ik de staatsloterij heb 
gewonnen.

Wat ik zeker nog wil doen in de 
toekomst: Colin: Bij Barcelona in het 
Nou Camp spelen. Ronald: Naar mijn 
zoon Colin kijken in het Nou Camp, 
een beetje dromen mag toch. Peter: 
Van me pensioen gaan genieten.

De club Braakhuizen: Colin: Is een 
goede maar vooral leuke club. Ro-
nald: Braakhuizen zit in mijn hart en 
kleurt Rood Zwart. Veel plezier, jolijt 
en fi jne mensen!!! Peter: Gezellige 
club, ik heb ooit het idee dat de ge-
zelligheid voor het voetballen gaat.

Mooiste herinnering Braakhuizen: 
Colin: Toen ik met F1 tegen Braban-
 a vanachter de linkerfl ank passeer-

de en de bal op grote afstand hoog 
binnenschoot. (eigenlijk als voorzet 
bedoelt maar papa zei dat ik dat 
nooit moet zeggen…hahaha) Ronald: 
Voor mij was dat denk ik de promo  e 
in 2008, op mijn 35e maar ook met 
mijn 17e vanuit de A jeugd direct 
kampioen met het 2e en in hetzelfde 
jaar ook de promo  e van het 1e was 
een leuke ervaring. Peter: Dat ik tot 
erelid werd onderscheiden.

Kampioenschap 1e-el  al Braakhui-
zen: Colin: Het 1e hee   dit seizoen 
goed gespeeld en zijn daarom ver-
diend kampioen. Ronald: Een unieke 
beleving, vele leden van Braakhuizen 
hebben nog nooit een kampioen-
schap van het vaandelteam mee 
mogen maken. Ik ben dus erg trots 
op deze groep. Peter: Mooie pres-
ta  e, alleen jammer dat er weinig 
“Geldropse” jongens in staan en nu 
maar hopen dat ze in de derde klasse 
blijven, liefst boven de middenmoot.

Hecht team: Colin: Snap de vraag 
niet helemaal…? Ronald: Dat wordt 

de Veteranen C, de maatjes worden 
weer herenigd. Peter: Natuurlijk 
veteranen A, na de wedstrijd in de 
kan  ne.

3e Hel  : Colin: De derde hel   bij 
Braakhuizen betekent voor mij lekker 
na-voetballen met mijn (voetbal) 
vriendjes. Ronald: Zeker net zo be-
langrijk als de eerste en tweede hel  . 
Ik zeg hard werken, daarna hard 
ontspannen. Peter: Zijn alle el  allen 
goed in bij Braakhuizen.

Wat ik nog kwijt wil: Colin: Dat we 
aankomend seizoen nog harder 
werken om toch een kampioen-
schap binnen te halen. 2 jaar op rij 
2e worden is niets. Ik weet nu wat 
PSV voelt… Ronald: Ik wil alle leden 
tevens aanhang van Braakhuizen 
een warm hart toedragen. Zij zijn het 
kloppend hart van deze club…Cha-
peau!! Peter: Laatst vroeg iemand 
aan mij wanneer was jij func  onaris 
bij Braakhuizen? Toen antwoord-
de ik ben wel func  onaris geweest 
bij de veteranen, ik heb de gouden 
en zilveren speld van het NKS, de 
gouden en zilveren speld van de 
KNVB, de vrijwilligerspenning van de 
gemeente Geldrop, ik ben lid van ver-
dienste en ik ben erelid, maar geen  
func  onaris van Braakhuizen.

Wij geven dit interview door aan: 
Willem v.d. Voort (de Vlim), omdat 
hij wat vele mensen niet weten veel 
voor Braakhuizen hee   gedaan, en 
nog steeds in func  e is.

3 Braakhuizen generaties

Familie Hanssen 

BEDANKT
voor dit interview,

en voor al jullie inzet

voor ons clubske

Braakhuizen. 
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Vrijdagavond 19 april om 20.00 uur 
melden zich 26 deelnemers voor dit 
vijfde toernooi bij Braakhuizen. Ieder 
kreeg een “stack” van 5.000 fi ches 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  jd 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 . Slechts 6 spelers hadden voor 
half  en al gebruik gemaakt van de “re-
buy”, waaronder Twan Mertens wat op 

zich opvallend was omdat hij vooraf aan 
had gegeven de volgende pokerkam-
pioen te worden. Om half  en was het 
pauze en kon iedereen die er nog niet 
af was geweest 5.000 fi ches bijkopen. 
Daarmee liep het prijzengeld leuk op en 
kon het echte werk beginnen.
Degene die er deze keer als eerste af 
lag was zeer verrassend diezelfde Twan 
Mertens!!. Zo zie je maar dat er tussen 
theorie en prak  jk veel verschil kan 
zi  en. 

De ene na de andere viel af en om-
streeks 1.00 uur waren de laatste acht, 
de fi naletafel bekend. Na een spannen-
de fi nale was uiteindelijk, de winnaar: 
Lucas Segers. Naast prijzengeld won hij, 
net als de nummers 2 en 3 een bier-

kaart van Café-biljart Schonmoeder. De 
tweede prijs winnaar was net als bij het 
3de toernooi Hasan Isik. Derde was Joep 
Dams. 

Wederom een gezellige ouderwetse 
Braakhuizen avond. Iedereen vond het 
super. Ook onze dank aan het barperso-
neel, top. De hapjes en drankjes waren 
super verzorgd. 

Tot de volgende keer, eens kijken of 
Lucas zijn  tel kan prolongeren. 

Rest ons om de hoofdsponsor, Kees 
Brouwers, van dit evenement te bedan-
ken. 

Kees bedankt!!

Eindstand:

1. Lucas Segers
2. Hasan Isik
3. Joep Dams
4. Alex Smulders
5. Johan van Osch

13. Yusuf Oner
14. Bas de Bruijn
15. Kees Winters
16. Richard v.d. Rijt
17. Rens Goossens
18. Chris Maartens
19. Jan van de Meerendonk

20. Twan Moors
21. Kevin Verberne
22. Rene Vermel  oort
23. Paul van Gerwen
24. Eric Sanders
25. Richard van Hoof
26. Twan Mertens

6. Yanko Heywegen
7. Henk van Heijst
8. Peer van Gerwen
9. Ne  o Stokmans
10. Peter Beverdijk
11. Mustafa Bulca
12. Tim van Beek

5de pokertournooi

De activiteitencommissie bestaat uit de volgende personen.

Wilma Wolters, Ferry van Rooij, Twan Jansen en Dick Nagel. 
Daarnaast krijgen we waar nodig steun van Leo Engelen.

We zijn echter wel op zoek naar 2 nieuwe leden. 

Kortgeleden is Adrie Boeijen gestopt. Ook Twan Jansen stopt 
vanaf het nieuwe seizoen. De activiteiten vinden meestal 
plaatst op vrijdagavond en beiden kunnen dat helaas niet meer 
combineren met andere werkzaamheden. Vind je het leuk om 
activiteiten te organiseren voor de jeugd van Braakhuizen neem 
dan a.u.b. Contact op met een van de leden.

We hebben ons als doel gesteld om 2 keer per jaar een activiteit 
te organiseren voor alle jeugdleden van Braakhuizen. Afgelopen 
jaar hebben we o.a. dartavonden, een discoavond, een 
spelletjesavond, een discoavond met breakdance wedstrijd en 
een puzzeltocht gehouden. Bij alle activiteiten met een wed-
strijdelement hebben de winnaars een prijs gewonnen.

Het nieuwe seizoen

We hebben aan de deelnemers gevraagd wat zij leuk vinden 
zodat we het volgend seizoen het nog beter kunnen doen. We 
hebben de indruk en dat hopen we natuurlijk ook dat de deel-
nemers plezier hebben beleefd aan de diverse activiteiten. Daar 
doen we het tenslotte voor.

We streven ernaar dat er volgend seizoen nog meer leden deel 
zullen nemen aan de activiteiten. We doen dan ook een beroep 
op de leiders en de trainers. We hebben jullie hulp als motivator 
en eventueel begeleider op prijs gesteld en hopen dat we het 
komend seizoen weer op jullie kunnen rekenen.

Alle activiteiten komen in het nieuwe seizoen op de site van 
Braakhuizen te staan. Kijk dus regelmatig op de site. Daar-
naast ontvangen de leiders voor aanvang van een activiteit een 
deelnemerslijst, waar de leden zich kunnen opgeven. Ook in de 
kantine zullen we per activiteit affi  ches ophangen. 

Leuke suggesties zijn altijd welkom

Ten slotte. We hebben een beperkt budget en kunnen helaas 
niet alles organiseren. Maar misschien heeft iemand een sugges-
tie voor een leuke activiteit. Natuurlijk staan we daarvoor open 
en we zullen dan bekijken of het kan.

Je kunt dan rechtstreeks contact opnemen met een van de leden 
of je mag ook een mail sturen naar thenail@gmail.com. 

Dit mailadres is ook gebruiken om je aan te melden voor de 
activiteiten of als je je wilt aanmelden als lid van de commissie.

Wilma, Ferry, Twan, Dick en Leo

Kennismaken met: onze jeugd-activiteiten-commissie
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Aangekomen bij het volgepakte sta-
dion (54.000 toeschouwers!) werd 
er voor Duitse begrippen een nor-
maalles halve liter bier gedronken , 
terwijl ene E.S. te G. alleen maar aan 
eten dacht (verschillende broodjes 
curryworst werden door hem gecon-
sumeerd).

Het niveau van de wedstrijd eve-
naarde het speels  jl van onze eigen 
Mannscha   , des ondanks was de 
sfeer uitstekend; 90 min werd er ge-

zongen en getrommeld, kunnen we 
nog iets van leren in Nederland!.

Helaas werd onze Mannscha   F95 
verslagen met 1-4 Er werd besloten 
om onze nederlaag te verwerken en 
naar de Altstad van Düsseldorf af te 
reizen om de horeca te sponseren.
De Altstad is in Düsseldorf een soort 
Stratumseind, maar dan in het 
groot.

Het eerste kroegje was een labyrint 
van gangen en klein zaaltjes en voor 
we het wisten stonden we alweer 
buiten haha.

Het derde barretje zijn we blijven 
hangen, het leek wel lady`s night. 
Helaas pakte P. S. te G. in een nog 
nuchtere toestand (God vergeve 
hem) niet moeders mooiste eruit 
en toonde zijn dance moves. (waar-
mee hij overigens heel de kroeg s  l 
kreeg). 

Zaterdag 30 maart zijn de heren 
van Vet B voor de tweede keer naar 
Düsseldorf afgereisd.

Op het programma stond Fortuna 
Düsseldorf – Bayer Leverkusen. (nr.3 
tegen nr.15). Vorig jaar zijn de vete-
ranen B ook naar Düsseldorf afge-
reisd; toen om de plaatselijk Fortuna 
tegen Eintracht Braunschweich te 
bekijken. In tegenstelling tot 2012 
(nog 1ste Liga) ging het dit keer om 
een Bundesliga-duel.

Zaterdag om 09.30 waren 16 uitge-
slapen koppen fi t voor een lange dag 
en nacht aangekomen bij het hotel 
dat op 150 meter van onze stam-
kroeg Schumachers lag.

Zelfs P.J. moest er aan geloven geen 
wit bier maar gedwongen om Altbier 
te drinken.

Na een paar uur daar vertoe   te 
hebben vertrokken we met de 
U-Bahn naar het Esprit stadion. 
Ene zekere H.v.H te G. (we noemen 
geen namen) maakte meteen vrien-
den in de metro, bij een tussenstop 
van de metro greep hij een invalide 
wagentje vast waardoor het mandje 
voorop a  rak . 

In zijn beste Duits zei ie toen “Ent-
schuldigung mein freund”. 
Een zinnetje dat onze veteranen 
inmiddels standaard uit de kop 
kennen…..

Hoe later de avond, hoe fi  er de ve-
teranen werden , sommigen althans.
Dit werd gedemonstreerd door W. L. 
te G.

Hij solliciteerde hiermee openlijk 
voor het komende seizoen om als 
hangende spits te fungeren. 

Tegen het eind van de avond was 
er een slapende rechtsbuiten R. M. 
te H. en een dolende stratenmaker 
M.d.G te G. Met andere woorden 
het werd  jd om iedereen te ver-
zamelen, maar eerst nog wat eten 
bij de plaatselijke snackbar en toen 
rich  ng het hotel.

Na een late nacht werd er lekker 
ontbeten (2 nie ). Die hadden geen 
erg in de zomer  jd.

Tijdens het ontbijt kon men een spelt 
horen vallen, oorzaak onbekend 
haha, waarna we om 12.00 uur weer 
rich  ng Geldrop reden.

Hierop terugkijkend weer een 
geslaagd uitstapje, we kijken nu al 
weer uit naar volgend seizoen. Of ze 
dan nog Bundesliga spelen of 1ste 
Liga, maakt niet uit, de Altstad zal er 
dan nog wel zijn….

De Vet B. 

Alte heren B 
zum tradition nach F95
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Het seizoen begon met een prachtig 
herfstkampioenschap voor de D2. 

Ook onze D1 liet zich niet onbetuigd. 
Zij eindigden glansrijk op een eerste 

plaats.

Al snel na de winterstop werd 
duidelijk dat onze A1 kampioen ging 

worden.

Waar we alleen van hebben kunnen dromen is het afge-
lopen succesvolle seizoen gebeurd. Het begon met een 
prachtig herfstkampioenschap voor onze D2.

Een vervolg hierop was, wat al snel na de winterstop 
duidelijk werd, dat onze A1 kampioen ging worden. Ze 
stonden namelijk op de ranglijst al mijlenver voor op de 
naaste concurrentie!

Vervolgens lieten onze D1 én E3 zich ook niet onbe-
tuigd. Want zij eindigden glansrijk op de eerste plaats!
En of dat allemaal nog niet genoeg was! E1, E3 én F1 
werden vervolgens ook nog eens bekerkampioen!

Al met al was het voor onze jeugdafdeling een heel 
succesvol seizoen 2012-2013 geworden. Een resultaat 
waar we allemaal heel trots op mogen zijn. We danken 
iedereen die hierbij z’n steentje aan bijgedragen heeft.

Op de volgende pagina’s uitgebreid aandacht voor het 
kampioenschap van de F1, E5 en D1. En natuurlijk meer 
foto’s van onze kampioenen.

Iedereen alvast een hele fijne zomer gewenst. We hopen 
dat volgend seizoen weer heel mooi mag worden met 
wederom veel leuke en spannende wedstrijden en wie 
weet (nu we de smaak toch te pakken hebben) met 
wederom veel kampioenen!

Braakhuizen feliciteert 
ook al onze kampioenen 

van de jeugdafdeling
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We waren in het najaar tweede geworden achter Woenselse Boys 
E6. Toen we de nieuwe indeling kregen voor het voorjaar waren 
we opnieuw ingedeeld met Woenselse B. en verder ook nog 
met andere kampioenen dus het zou een moeilijke competitie 
worden. We begonnen de competitie met een thuiswedstrijd 
tegen Nieuw Woensel E3: deze wedstrijd eindigde in een 6-3 
overwinning. De tweede wedstrijd moesten we wederom thuis 
tegen Gestel E4 .Op deze dag was het ijskoud maar de wedstrijd 
ging gewoon door. Ook deze wedstrijd wisten we te winnen 
met 2-0. De derde wedstrijd moesten we uit naar Eindhoven av 
E7 ook deze dag was het wederom ijskoud,en ook deze wisten 
we te winnen met 3-5. Na drie wedstrijden spelen stonden we 
bovenaan samen met Woenselse B.

De vierde wedstrijd was thuis tegen Woenselse B .Het was zeer 
slecht weer maar een van onze sponsers [Camperglass] was zo 
slim om een partytent neer te zetten voor onze supporters .Na 
ongeveer 10 min. wedstrijd schoot Woenselse B raak en stonden 
we 0-1 achter. Na de rust kregen we een corner die in eigen goal 
werd geschoten 1-1. De hele wedstrijd ging het op en neer onze 
sterker wordende verdediging hield stand Joran, Bart en Devon 
tot aan de laatste min. Na een mooie solo van Lars v. Genugten 
die alleen op de keeper afging en beheerst de 2-1 binnenschoot, 
klonk het eindsignaal en onze vierde zege was een feit. 

Braakhuizen E5 ongeslagen Kampioen !!

Braakhuizen F1 wint de bekercompetitie

Onderste rij van links naar rechts: Kevin van der Elst, Lars 
van Genugten, Luuk van den Nieuwenhof en Devon Rijkers. 
Middelste rij van links naar rechts: Diablo Maertens, Lars 
van Lieshout, Niels Fredriks, Bart van Vliet, Joran Bakermans 
en Gino Brok. 
Achterste rij van links naar rechts: Willie Brok, Jack van den 
Nieuwenhof en Hans Rijkers

Wie had dat nu kunnen denken ? 
Geheel onverwachts heeft Braakhui-
zen F1 de bekercompetitie gewon-
nen. Voor zowel de spelertjes als 
begeleiding kwam dit als een com-
plete verrassing. 
 
Dit jaar is de bekercompetitie een 
beetje raar verlopen door de vele 
afgelastingen. We zijn de beker-
competitie al op 25 augustus 2012 
begonnen met een uitwedstrijd tegen 
UNA F3. Deze wedstrijd is wat ik me 
kan herinneren verdiend gewonnen 
met 2-4. Vervolgens hebben we de 
2e bekerwedstrijd op 1 september 
gewonnen met 6-3 tegen het altijd 
lastige SBC F3. 
 
Terwijl we al bijna de na- en voor-
jaarscompetitie hadden afgesloten, 
volgde dan toch nog op 27april de 
laatste bekerwedstrijd van de poule 
tegen Brabantia F2, waar niemand 
eigenlijk meer rekening mee hield.
Na een ware galavoorstelling hebben 
we deze wedstrijd met 14-7 gewon-
nen en zijn de spelertjes na afloop 

huizen 1 tegen LSV 1. Al met al weer 
een mooie ervaring voor de kids en 
een moment van trots voor de trai-
ners/leiders en ouders.
 
Dat er nog maar vele sportieve 
hoogtepunten mogen volgen!

gehuldigd in de kantine waar ze een 
echte beker en certificaat hebben 
ontvangen (waarvoor dank aan 
jeugdbestuur).
 Als klapper op de vuurpijl zijn de 
spelertjes ook nog gehuldigd vooraf-
gaande aan de wedstrijd van Braak-
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was zo goed, dat wij als begeleiders en supporters hiervan heb-
ben genoten. De negende wedstrijd was de kampioenswedstrijd 
thuis tegen Eindhoven av. De spanningen waren zichtbaar bij de 
kinderen en ouders. Na ongeveer 18min spelen kwamen we op 
een voorsprong door Luuk 1-0. De tegenstander was niet onder 
de indruk van ons en bleef ook gewoon lekker voetballen en 
maakte voor de rust 1-1. De tweede helft ging het op en neer en 
zag je aan de spelers van Braakhuizen dat ze echt zenuwachtig 
waren. De bal werd op goal geschoten door Luuk en van dicht 
bij maakte Diablo de 2-1. Deze stand werd ook de eindstand. 
Dat betekende dat Braakhuizen E5 KAMPIOEN was gewor-
den. Met 9 wedstrijden gespeeld 27 punten en nog een wedstrijd 
te gaan, gevolgd door Woenselse B 9 met 22 punten.

Dit kampioenschap hebben we gevierd in de kantine van Braak-
huizen.

De laatste wedstrijd moesten we uit naar Woenselse B. De 
tegenstander waar wij vorig jaar van verloren, waren niet van 
plan om ons te laten winnen. Woenselse B startte goed en ze 
maakten 1-0. Kort daarna maakte Luuk met een afstandschot 
1-1. Na de rust en wat gedronken te hebben gingen we weer 
voetballen. We namen de aftrap en nu hadden we de wind mee. 
Na ongeveer 10 min. in de tweede helft schoot Luuk wederom 
van afstand raak: 1-2. Woenselse B gaf nog niet op en maakte er 
2-2 van. We kregen een corner en deze werd wederom in eigen 
goal geschoten 2-3 [dit gebeurde ook in de thuiswedstrijd]. Ook 
deze wedstrijd werd winnend afgesloten.

10 wedstrijden gespeeld 30 punten, dus terecht KAMPIOEN. 
Iedereen is geweldig gegroeid als voetballer met soms mooie 
technieken. PROFICIAT.

Jullie trotse begeleiders : Willie Brok,
Jack vd. Nieuwenhof, Hans Rijkers en Fred Fredriks.

Graag wil ik, langs deze weg, de volgende sponsers bedanken. 
Want zij hebben het voor ons dit seizoen allemaal mogelijk 
gemaakt:

Camperglass : voetbaltenue’s/tassen
ASP : trainingspakken
MM Schilderwerken : bekers/schaal
Glascentrale R. van Rhee : Bidons/tas
Fam. van Genugten : voetbalsokken

     De vijfde wedstrijd moesten we uit tegen Nieuw Woensel E3 
ook deze dag was het zeer koud. We kwamen vrij snel op 0-1 
door een mooie goal van Lars v Genugten, maar onze tegenstan-
der bleef hard werken en maakte nog voor rust 1-1. De tweede 
helft kwamen we op 1-2 door een mooi afstandschot van Luuk. 
Nieuw Woensel kwam weer terug in de wedstrijd door 2-2 te 
maken. Met nog vijf minuten te spelen ging Luuk over links 
met de bal twee man voorbij en schoot de bal binnen 2-3 . Deze 
stand bleef staan tot het eindsignaal mede door goed keepers-
werk van Lars v Lieshout. 

Nu moesten we onze zesde wedstrijd thuis tegen RPC E7. Dit 
was een tegenstander waar we nog niet tegen gespeeld hadden. 
We kwamen vrij snel op 1-0 door Lars en ook Niels wist een 
goal te maken nog voor de rust 2-0. Na de rust ging Lars v. G. 
opnieuw alleen op de goal af en scoorde 3-0. Na zes wedstrijden 
stonden we bovenaan met 6 gespeeld 18 punten, gevolgd door 
Woenselse B 6 gespeeld 15 punten. 

De zevende wedstrijd moesten we uit naar RPC E7 en al snel 
werd er gescoord door Lars v. G. 0-1. De wedstrijd was heel erg 
rommelig totdat Diablo de bal aan nam en zich in een draai op 
goal schoot en in de bovenhoek kwam 0-2.Na de rust liepen 
we veel teruguit wat resulteerde in een goal van RPC 1-2. 
Maar onze Luuk wist wederom na een soloaktie 1-3 binnen te 
schieten. RPC werd steeds gevaarlijker en maakte de aanslui-
tingstreff er 2-3. Dit konden we ook over de streep trekken. Na 
de wedstrijd werden we verast door de uitslag van Woenselse B., 
die hadden namelijk gelijk gespeeld tegen Gestel 2-2 waardoor 
wij weer twee punten uitliepen. 

Braakhuizen: 7 gespeeld, 21 punten Woenselse B.: 7 gespeeld, 
16 punten. 

Onze achtste wedstrijd moesten we tegen Gestel E4 die dus 
gelijk hadden gespeeld tegen Woenselse B. Deze wedstrijd was 
op papier dus een hele moeilijke. Maar we gingen goed van start 
met een goal van Lars v. G. 0-1. We kregen een corner, geno-
men door Luuk die door Kevin werd binnen gekopt 0-2. Ook 
Niels maakte een mooie goal 0-3. En nog voor de rust kwamen 
wij op 0-4 door een goal van Gino. De tweede helft gingen we 
gewoon door met de tegenstander onder druk te zetten en ook 
Luuk wist het net te vinden 0-5 met zijn rechterbeen.Diablo 
wist ook met zijn linkerbeen te scoren 0-6 . In het slotoff ensief 
was het Kevin, die er 0-7 en 0-8 van maakte. Deze wedstrijd 
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Allereerst een compliment aan 
de spelers van D1. Ze hebben dit 
seizoen laten zien dat ze alles in het 
team hebben om kampioen te wor-
den…, en dat is dan ook gelukt!!

Even over het begin van de huidige 
D1. Als eerste jaar D spelers in het 
seizoen 2011/2012 is het grootste 
deel van dit team vanuit de E1/E2 
direct het vaandel team van de D 
pupillen geworden. Dit zorgde voor 
nogal wat hobbels en uitdagingen 
in ons eerste jaar. Zo was het om te 
beginnen al intimiderend voor onze 
spelers om te zien dat de tegenstan-
ders in ieder geval de lengte hadden 
om al op een brommer te mogen 

teamgenoten weer te motiveren voor 
een “onmogelijke” opgave. Namelijk 
wedstrijden winnen van spelers die 
1 - 2 jaar ouder zijn en fysiek de 
bovenliggende partij zijn.

Maar goed, na een moeilijk jaar 
begon het seizoen 2012/2013. Er 
vertrokken een aantal spelers naar 
de C en zodoende kwamen er een 
paar verse krachten bij. We zijn dat 
jaar voortvarend gestart en na de 
eerste helft van het najaarsseizoen 
hadden we een goed uitzicht op het 
kampioenschap. Dit seizoen hadden 
we in ieder geval het geluk dat de 
tegenstanders net zo oud waren. Qua 
lengte konden we het nog niet win-
nen, maar dat compenseerde we met 
mooi combinatievoetbal en inzet.

De 2de helft van het 

rijden of zelfs al geslaagd waren voor 
hun rijbewijs. Kortom, dit eerste jaar 
was mentaal erg zwaar en vroeg ont-
zettend veel van het team om elkaar 
te blijven steunen. 

We hebben wedstrijden gespeeld 
waarbij we voetballend de betere 
ploeg waren maar de tegenstander 
ons fysiek overklaste. Ondanks een 
voor sommige spelers, begeleiders 
en ouders teleurstellend seizoen ( 
als het gaat om de resultaten), ben 
ik van mening dat we in het seizoen 
2011/2012 deels de basis hebben 
gelegd voor het kampioenschap. 
Er is namelijk niets moeilijker, om 
als speler, iedere week jezelf en je 

Niet alleen 
de E5 doet 

goede zaken 
De E1 en E3 

mogen de 
grote beker 

in ontvangst 
nemen!

Braakhuizen D1 Voorjaarskampioen 2013.
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najaarsseizoen werd het wat moei-
lijker, op een aantal beslissende 
momenten gaven we niet thuis. 
Zodoende grepen we langs het kam-
pioenschap. Het belangrijkste wat we 
geleerd hebben is dat we zeker wel 
kunnen voetballen, als we maar voor 
elkaar willen werken, de moed niet 
opgeven en als team voetballen. We 
hadden nu ook een betere balans 
tussen bepaalde type spelers.

En toen kwam het voorjaarsseizoen 
van 2013………. De laatste kans om 
voor een groot deel van de groep als 
D spelers nog iets te laten zien. Bij 
het begin van het seizoen gaf Melvin 
aan te stoppen met voetballen en 
Stan raakte uit de roulatie vanwege 
een blessure. De spoeling werd zo 
wel dun maar dankzij de hulp van 
D2 konden we toch iedere week met 
voldoende spelers aan de wedstrijd 
beginnen. 

We begonnen super sterk. De eerste 
2 wedstrijden allebei met 6-1 gewon-
nen!!!! Daarna een van de mooiste 
wedstrijden van dit seizoen, thuis 
tegen Best vooruit waar we vorig 
jaar ook 2 mooie wedstrijden tegen 
gespeeld hadden. Het begin van de 
wedstrijd was niet best; we kwamen 
zelfs met 0-2 achter. Maar wederom 
door werklust, het besef dat je het 
samen moet doen en verzorgd com-
binatie voetbal, bleven de punten in 
Geldrop: 7-4 gewonnen !!!! 

Tegen alle verwachtingen in waren 
onze moeilijkste wedstrijden tegen de 
nummer laatst, Tongelre D1. Thuis 
tegen Tongelre speelde we tegen 10 

deze wedstrijd. Zeker vanwege de 
manier waarop. 

Maar er was nog niets aan de hand. 
Als we de volgende wedstrijd uit 
tegen Best-Vooruit zouden winnen 
waren we kampioen. Appeltje-eitje. 
Dit moest dus de mooiste wedstrijd 
van het seizoen worden. Bij winst wa-
ren we direct kampioen, we moesten 
minimaal gelijk spelen en dan in 
de laatste wedstrijd nog een punt 
pakken tegen Nuenen. Op zich goed 
te doen. Het was mooi weer en er 
waren genoeg mensen langs de lijn 
om ons mentaal te ondersteunen. 

Voor de wedstrijd, in de kleedkamer, 
konden we de spanning van de 
gezichten aflezen. Zodoende be-
gonnen we ook veel te krampachtig 
aan de wedstrijd en zoals al eerder 
dit seizoen moesten we eerst op 
achterstand komen om te beginnen 
met voetballen. Uiteindelijk pikte ze 
in de 2de helft het vertrouwde spel 
weer op en waren we ook niet meer 
te stoppen; met een 1-4 overwinning 
haalde we het dikverdiende kampi-
oenschap binnen.

Het behaalde kampioenschap moest 
natuurlijk gevierd worden. Na een 
huldiging in de kantine waarbij ieder-
een een welverdiende beker kreeg 
zijn we met het hele team inclusief 
ouders, broertjes en zusje bij het 
Uilenest gaan paintballen. Dit alles 
werd afgesloten met een goed ver-
zorgde BBQ. Hiervoor dank aan Phil-
ly, de dames van de kantine en de 
stichting “vrienden van Braakhuizen” 
voor de financiële ondersteuning.

Al met al een geweldig seizoen en 
een mooie afsluiting van de D-pe-
riode voor het grootste deel van 
de groep. Ik wil graag alle spelers 
bedanken voor het mooie seizoen. 

Ryan, Daan, Robin, Joep, Oisin, 
Rinske, Tommie, Ryan, Colin, Bas, 
Daymerick, Aaron, Bas, Lars, Luuk 
en Stan dank je wel en op naar een 
volgend kampioenschap. 

Ronnie, Geert-Jan, Eric en Ferdi 
bedankt voor het trainen, de leiding 
en support. Alle ouders en overi-
ge supporters bedankt voor jullie 
aanmoedigingen, commentaar en 
ondersteuning.

Tot volgend seizoen!!!!!

man en wonnen we nipt met 3-2 na 
een 0-1 achterstand. Dit was mis-
schien wel de slechtste wedstrijd van 
het seizoen. 

De week daarop speelde we meteen 
de uitwedstrijd tegen Tongelre en dus 
tijd voor revanche. Het voetbal was 
beter maar Tongelre had een gedre-
ven en technisch vaardig team wat 
het ons weer moeilijk maakte. Ge-
lukkig namen we op het allerlaatste 
moment de punten mee naar huis.
Na 7 wedstrijden stonden we dus 
bovenaan met het maximaal aantal 
punten. Het kampioenschap kwam 
steeds dichterbij……….

RPC uit, thuis redelijk eenvoudig 
gewonnen maar RPC deed nog mee 
voor het kampioenschap. Als ze van 
ons zouden winnen hadden ze een 
goede kans. Eerste helft gespeeld en 
2-0 achter! In de 2de helft komen we 
knap terug op 2-2 en begonnen we 
de wedstrijd te controleren, winst was 
in zicht. Het is stuitend en verbazing-
wekkend dat bij jeugdwedstrijden 
een scheidsrechter de wedstrijd zo 
naar zijn hand zet. Deze wedstrijd 
zijn we er vakkundig ingefloten 
door een, door de KNVB opgeleide, 
scheidsrechter. Als je een penalty 
geeft als iemand door toedoen van 
de tegenstander in het eigen straf-
schopgebied struikelt, wat op zich 
geen overtreding was, daardoor de 
bal over je lichaam en arm rolt en dit 
door de scheidsrechter gezien wordt 
als handsbal?????? Bij mijzelf en 
vele met mij ging toen even het licht 
uit. Uitslag 3-2 en daarmee onze 
eerste verlies wedstrijd. Jammer van 
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De C2 reist naar 
Bosnië & Herzegovina.
13 augustus 2013 vertrekt s.v. Braakhuizen C2, gesteund 
door de Stichting Out of  Area, naar Bosnië & Herzegovi-
na.

Stichting Out of  Area zet zich al jaren in voor kinderen in 
Bosnië & Herzegovina.
Dat doet zij door een aantal jaarlijks terugkerende projec-
ten te organiseren. Onder het motto ´Laat ze maar lachen 
en alles komt goed` probeert Stichting Out of  Area iets 
voor kinderen te betekenen.

Het is fantastisch om te merken dat met de inzet van velen 
ook echt dingen gebeuren. En de dank is groot, want met 
iedere lach heelt een stukje van de ellendige gevolgen van 
een oorlog waar zoveel kinderen nog last van hebben in 
hun dagelijks leven.
De spelers van s.v. Braakhuizen C2 zijn allen super gemo-
tiveerde spelers die een week lang de handen stevig uit de 
mouwen gaan steken voor de kinderen in Bosnië & Her-
zegovina. Naast dat zij voetbalwedstrijden zullen spelen 
tegen plaatselijke jeugdelftallen, nemen zij ook actief  deel 
aan een maatschappelijk project. Dit zal zijn in de vorm 

van het opknappen van een gymzaal en het organiseren en 
uitvoeren van sportactiviteiten voor de kinderen.

Voor zo´n geweldig initiatief  is natuurlijk geld nodig. Geld 
dat de spelers samen met de Stichting Out of  Area gaan 
inzamelen door allerlei sponsoractiviteiten te organiseren. 
Waaronder een sponsorloop tijdens de verenigingsdag op 9 
juni aanstaande!
Vindt u ook dat deze spelers, onze jeugd, goed werk doet? 
Sponsor ons dan! Elke Euro die u geeft komt rechtstreeks 
ten goede aan het project.

U kunt uw donatie storten op projectrekeningnummer: 
13.59.30.596 ten name van Stichting Out of  Area onder 
vermelding van Braakhuizen4Bosnië en uw eigen naam.

Alle informatie over s.v. Braakhuizen en Stichting Out of  
Area kunt op vinden op:
www.braakhuizen.eu en
www.outofarea.nl

Voor vragen en opmerkingen kunt u mailen naar de pro-
jectleider:
Lex van Bergen, 
l.van.bergen@outofarea.nl

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Stichting Out of Area
de Tienden 19 Nuenen

T.  040 291 33 22

E.  l.van.bergen@outofarea.nl

W.  www.outofarea.nl

Steun onze spelers bij het 
helpen van anderen!

Het s.v. Braakhuizen4Bosnië project kan 
alleen maar door stand komen als u ons 
financieel een handje helpt, dus steun 
onze gemotiveerde spelers.

U kunt uw donatie storten op projectreke-
ningnummer: 13.59.30.596 ten name van 
Stichting Out of Area onder vermelding 
van Braakhuizen4Bosnië en uw naam.




