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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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Wat enkele jaren een beetje als grap is begonnen blijkt 
nu een vast rubriek aan het worden. We hebben bij de 
vereniging een aantal bezige bijtjes! Naast de maandag-
morgenploeg zijn dat ook een aantal andere vrijwilligers 
die geregeld klaar staan om een handje te helpen als er iets 
aangepakt moet worden.

Zo zijn er onlangs de volgende zaken gerealiseerd:

- Nieuwe dug outs met goede afrastering en tegelwerk;
- Een fraai nieuw scorebord (geïnstalleerd door EKS);
- Een nieuwe verwarmingsketel;
- Een nieuwe beamer met groot scherm!;
- Een nieuwe oven/kookplaat in de keuken;
- De bestuurskamers zijn opgeknapt.

Gesteld kan worden dat deze investeringen niet mogelijk 
waren zonder bijdragen van de stichting Vrienden van s.v. 

Braakhuizen. Een bijzonder fraai geschenk is de professio-
nele beamer waardoor we voetbalwedstrijden op een groot 
scherm in scherp Full HD kwaliteit kunnen uitzenden. 
Inmiddels hebben we al kunnen genieten van enkele ere-
divisiewedstrijden doch straks bij de WK belooft het wat 
als we landenwedstrijden kunnen gaan tonen!! Inmiddels 
wordt er volop nagedacht hoe we ver weg van Brazilië toch 
een fraai zuid-Amerikaans sfeertje kunnen gaan creëren in 
onze kantine!
Behalve het organiseren van een –tijdelijk- WK-sfeertje 
moeten we ook nadenken over de verdere toekomst. Bij 
het bestuur komen steeds meer geluiden binnen dat men 
de kantine niet “warm” vindt. Dat heeft niets te maken 
met de verwarming (want er is inmiddels een betere CV-
ketel) doch “men” vindt e.e.a. “koel” afgewerkt/aange-
kleed. 

Mochten er binnen onze vereniging mensen zijn die ideeën 
hebben over (niet al te dure) aanpassingen die kunnen 
bijdragen tot een gezelligere uitstraling; neem dan gerust 
even contact op met een van de bestuursleden. Uiteraard 
kan dat ook per mail: info@braakhuizen.eu

Opnieuw heeft de stichting Vrienden van s.v. Braakhuizen 

groot aantal zaken (zoals hierboven is vermeld) te doneren. 
De vereniging is dank ook weer veel dank verschuldigd aan 
de stichting!!

Binnen elke vereniging is dat 
weer jaarlijks zo’n verplicht 
nummer; de ledenvergadering. 
Als bestuur van onze vere-
niging hebben we ook voor 
dit jaar weer bedacht welke 
onderwerpen verplicht (vol-
gens onze statuten) bespro-
ken moeten worden en welke 
belangrijke onderwerpen er 
aan de leden kunnen worden 
voorgelegd. 

Dit jaar hebben we dan ook 
op de ledenvergadering een 
redelijk principieel onderwerp 
besproken, clubtenues voor 
onze vereniging. Hierover 
later meer. Uiteraard is het 
ook goed hier te vermelden 
dat alle interim-bestuursle-
den (vanaf de jaarwisseling 
2012-2013) besloten hebben 
zich “voor vast” verkiesbaar 
te stellen. Op de ledenver-

gadering zijn allen gekozen 
en de periodiek aftredende 
bestuursleden zijn ook weer 
herkozen. Gesteld kan wor-
den dat “de drive” van een 
aantal bestuursleden (om zich 
verkiesbaar te stellen) vooral 
komt doordat men steun van 
elkaar ervaart en het gevoel 
heeft er als “team” de klus te 
kunnen klaren. Voor de exacte 
samenstelling van het bestuur 
kan je op de site klikken op het 
organogram; daar vind je alle 
namen en functies. 

Hoewel we als vereniging 

we op de ledenvergadering 
ook moeten constateren dat 
we het afgelopen jaar met 
een verlies te maken hebben 
gehad. Na een analyse is 
geconstateerd dat met name 
het verlies komt door vermin-

derde kantine-opbrengsten. 
Iets wat in een tijd van econo-
mische crisis wellicht niet zo 
gek is doch we willen er wel 
alles aan doen om niet elk jaar 
in de rode cijfers terecht te 
komen. Er is daarom (en dat 
geldt ook voor u als lezer) op 
de ledenvergadering opgeroe-
pen om met ideeën te komen 
voor meer mogelijkheden om 
inkomsten te genereren. 

In andere rubrieken kon je al 
lezen dat we veel te danken 
hebben aan de stichting. Een 
aantal investeringen die zij 
hebben gedaan zijn ook be-
doeld om meer kantine-op-
brengsten te krijgen. Hopelijk 
lukt dat in de toekomst zodat 
we geen vervelende besluiten 
hoeven te nemen om op ande-
re manieren voldoende inkom-
sten te krijgen.

Verslag van de jaarvergadering september 2013
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Inmiddels heeft Peer Mertens het 
stokje van de voorzittershamer (van 
de stichting) definitief overgeno-
men van Toon van Dijk die onlangs 
in de ledenvergadering is gekozen 
als voorzitter van het verenigings-
bestuur. Immers, Toon zou 2 
petten op hebben als hij voorzitter 
zou blijven van zowel stichting als 
vereniging.

Dat betekent dus ook dat verzoeken 
om een bijdrage van de stichting 
niet (meer) aan Toon doch aan Peer 
gericht moeten worden. Ook kan 
je een van de andere stichtingsbe-
stuursleden aanspreken (Peer van 
Gog, Martien Geeven, Peer van 
Gerwen of Hennie Doreleijers). 
Toon blijft nog wel met de stichting 
samenwerken voor de veiling die 
elke 2 jaren wordt georganiseerd.

Bij de overgang van de voorzitters-
hamer is tevens een bijeenkomst 
gehouden met de leden van het 
verenigingsbestuurs en stichtings-
bestuur samen. Met name bedoeld 
om de klokken weer eens gelijk 
te zetten (het beleid van de stich-
ting met het elkaar te delen). Dat 
betekent nog steeds dat de stichting 

primair het doel heeft activiteiten 
te ondersteunen die bijdragen tot 
een goed “verenigingsgevoel”. Dat 
kunnen faciliteiten zijn (zie ook de 
rubriek “we zijn nog niet uitge-
bouwd”) of initiatieven van een 
elftal, afdeling of de hele vereniging 
om samen iets te ondernemen dat 
bijdraagt tot saamhorigheid binnen 
de vereniging. Een voorbeeld van 
zo’n initiatief was de mogelijkheid 
om een interland van het Neder-
lands elftal bij te wonen. Weliswaar 
was de belangstelling voor die trip 
gering doch de stichting zou in dat 
geval de bus hebben betaald naar 
de Amsterdam Arena. Dat soort 
dingen maakt dat de (financiële) 
grens om een initiatief te ontplooi-
en naar beneden kan. 

Heb jij ideeën voor een dergelijk 
initiatief of wil je sponsor worden 
bij de stichting; neem dan even 
contact op met een van de be-
stuursleden of schrijf een mailtje 
naar info@braakhuizen.eu

De verenigingssecretaris zorgt 
dan dat het berichtje bij de juiste 
persoon komt.

Nieuws van onze stichting
- Vrienden van Braakhuizen -

Hetzelfde 
clubtenue 

voor de hele 
vereniging

Vrij uniek was dat de leden is gevraagd 
in te stemmen met een nieuw clubtenue 
(hetgeen de leden hebben gedaan). Het 
besluit betekent dat we een werkgroep 
(onder leiding van Jan van Bussel) aan 
de slag laten gaan om te zoeken naar 
mogelijkheden om in de toekomst te 
komen tot een eenduidig clubtenue (van 
de F-jes tot het urste, veteranen, dames 
en de G-afdeling). Dat betekent zéker 
niet dat de huidige tenues de prullenbak 
in kunnen! De invoering van een nieuw 
clubtenue heeft nog een (lange) weg 
te gaan. De stappen die we nog door 
moeten zijn:

1. Een aanbeveling voor een merk/
type shirt, trainingspakken e.d. door de 
werkgroep; 
2. Een aanbeveling van de werkgroep 
voor een leverancier; 
3. Het besluit van het Hoofdbestuur 
(op basis van die aanbevelingen); 
4. Stapsgewijze invoering.

Die “stapsgewijze” invoering betekent 
dat als een elftal een nieuw tenue nodig 
heeft; de leden zelf of een sponsor 
enkel nog het dan gekozen clubtenue 
kunnen aanschaffen (pas als het besluit 
voor dat clubtenue is genomen). Wij 
verwachten dit najaar een keuze te 
gaan maken voor het clubtenue. De 
eerste teams die dus een “versleten” 
tenue gaan vervangen zullen dat naar 
verwachting pas in het nieuwe seizoen 
gaan doen. Een team dat dit jaar nieuwe 
tenues heeft aangeschaft kunnen dat 
gerust blijven dragen tot het versleten 
is; pas dan hoeven zij over te gaan naar 
het nieuwe clubtenue.

De kosten voor de aanschaf van het 
nieuwe clubtenue zijn nog niet bekend. 
We kijken uiteraard wel welke voor-
delen dat voor onze leden kan ople-
veren door grootschalige(re) inkoop. 
De leden zullen die inkoopsprijs gaan 
betalen en geen dubbeltje meer! Daar-
naast, en eigenlijk het meest belang-
rijke, is dat een clubtenue de represen-
tativiteit van de vereniging ten goede 
komt.

de carnavalszondag.

De opbrengst van de loterij komt volledig ten bate van de jeugdafdeling waaronder 
het aanstaande jeugdkamp; 16, 17 en 18 mei 2014

Allerlei soorten prijzen; van groot tot klein. Alles is welkom, mits “nieuw”
-

len, sportspullen, tegoedbonnen, etc. etc.

U kunt de prijzen afgeven bij één van de oraganisatoren van het jeugdkamp of … 
gewoon aan de bar.

Bij voorbaat hartelijk dank!! Prins Francois en zijn gevolg

GEZOCHT! GEZOCHT! GEZOCHT!
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Eindstand periodekampioen 

Ook dit seizoen zijn er weer 3 periodetitels te vergeven (a 60 consumptiebonnen) in de onderlinge compe-
titie tussen alle senioren, veteranen en dames teams. 

De 1ste periode gaat over 6 wedstrijden, de 2de en 3de periode over 7 wedstrijden; daar ons 2de, 4de en 
6de elftal slechts met 11 teams in hun poule zijn ingedeeld.

De 1ste periode is glansrijk gewonnen door ons 5de elftal aangevuld met de door de wol geverfde routi-
niers Renee en Richard. Met de 
maximale score van 18 punten 
uit 6 wedstrijden en een doelsal-
do van +27 doen ze tevens volop 
mee voor het kampioenschap 
evenals ons 2de, 4de en 6de 
team.

Houden zo dus; misschien dat 
we dan op het eind van het 
seizoen weer het een en ander 
te vieren hebben!! Niks mis mee! 
Alvast veel succes toegewenst!

Plaats  Team   Gespeeld Punten  Doelsaldo

1ste   Braakhuizen 5  6     18       40-13
2de   Braakhuizen 2  6     14       29-6
3de   Braakhuizen 4  5     10       18-11
4de   Braakhuizen 6  6     10       16-14
5de   Veteranen A   6     10       13-13
6de   Veteranen C    6     10       14-19
7de   Veteranen B   6     9       15-18
8ste   Braakhuizen 1  6     9       11-17
9de   Braakhuizen 3  6     7       17-12
10de    Dames 1   6     0        3-26

Onze vereniging hoopt in mei 2014 
haar 65-jarig jubileum te vieren. 

Reden voor een feestje!!!!!

Inmiddels is o.l.v. van onze “opper-
feestmeester” Peer van Gerwen een 
commissie aan het nadenken hoe 

Inmiddels is bekend dat we er 3 

mei 2014. 

Op zaterdag 24 mei 2014, ergens in 
de middag, zal “het urste” het opne-
men tegen onze buren; het urste van 
v.v. Geldrop. Uiteraard mits beiden 

iets dergelijks.

-

het programma op die dagen; neem 
dan contact op met Peer (hij is 

geregeld te vinden 

onze vereniging) of mail 
even naar 
info@braakhuizen.eu

voor de oudere jeugd of de jeug-
dige oudere. Mits vergunning van 
de gemeente zijn we rond met “de 

onze jubileumdagen op het parkeer-

rondjes gaan draaien!

Onlangs hebben we met de eigenaar 
van “de hobbelende geit”; Hans 

-

“Braakhuizen”. Reden waarom hij 
voor een redelijke prijs 3 dagen 
komt draaien. Kortom, nostalgie bij 
ons clubke! 

Tja, toen moesten we natuurlijk ook 

om “de hobbelende geit” te kunnen 

Sjarel van Mechelen hebben beslo-

dragen! Heren, langs deze weg alvast 
héél veel dank namens de leden. 

Het is nog niet bekend hoe we e.e.a. 
gaan regelen met de entree voor “de 
hobbelende geit”. Door de sponso-

-
prijs zeker niet duur gaan worden!!! 

Wij zullen u t.z.t. over een eventuele 
ritprijs en de rest van het program-
ma gaan informeren.

Braakhuizenjubileum
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kunt horen knauwen; onze dames 1 won 
n.l. in de allerlaatste minuut met 1-0 
via een afstandschot van de middenlijn! 
Smakelijk!!

voor deze dames waarvoor ook zij zich 
hadden opgegeven… zo werd het dus 

… en misschien tot volgend seizoen.

werd dat ik een oud speler vergeten was 
te vermelden, naast ons Peerke en Jan-

Wist u dat … nu

berispt werd vanwege het feit dat hij 
géén scheenbeschermers droeg… en 
zelfs zijn sokken op half 11 had hangen, 

meer zal overkomen daar hij sinds kort 
op scheidsrechterscursus zit… via de 

-
de… terwijl hij helemaal niets fout had, 
raar maar waar!!

doordat hij eigenlijk dingen weet die 
je niet kunt weten en dingen ziet die je 

strange”!!

Derks” wel een 10 kreeg, daar die een 
stuk minder zag en daardoor dus ook 
niet zoveel hoefde te weten. Logisch 
toch?!?

evenals de rest van de aanwezige cur-
sisten, waaronder diverse andere leden 

de top!

een heuse topper op het programma 
stond: El Classico tussen onze Dames 1 
en special Guests; Tivoli Dames 1 

-
verzekerd waren van het eindresultaat 
van deze wedstrijd; ze zouden hun 
voetbalschoenen opeten mochten ze dit 

toch ook echt 44 jaar geleden kampioen 
was geworden met ons clubke en last 
but not least… ook hij nog steeds zéér 

besloten…. Om het toch zo te moeten 
laten …. Want er staat volgens hun toch 

that!

moeten respecteren; maar ik persoon-
lijk het niet over mijn (vernieuwde!?) 
hart krijg om deze speciale trainer, 
speler, entertainer, pokerkoning en … 
bamikenner bij uitstek, alsnog te be-
noemen. Bij deze dus: Kees ook gij hurt 

zijn briljante 65-jarig bestaan viert met 

… van s’morgens tot s’avonds laat.

-
zorgd hebben dat de Hobbelende Geit 
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Herkent u ze nog?

Als eerste het antwoord uit de 
vorige editie, op de bovenste 
foto staan:

Bovenste rij van links naar rechts: 
Wil Haans, Jeroen de Greef, Sjef 
Raaijmakers
Onderste van links naar rechts: 

-

Ten tweede natuurlijk de vraag, 
wie staan er op de onderste foto?

Antwoorden kunnen gestuurd 
worden naar 

 of doorgeven worden aan één 

willen we graag plaatsen in ons 
magazine.

dat hij de spelerspassen vergeten was, 
daar hij een wel erg zwaar weekend 
achter de rug had… met als hoogtepunt 
zondags s’middags naar de musical 
André Hazes… maar helaas.. in slaap 
gedommeld!!

-
se jeugdkamp weer gepland staat en … 
met aan zekerheid grenzende waar-
schijnlijkheid dit de laatste keer wordt 
voor opperhoofd Frans

weer vele jeugdleden zullen aanmel-

afscheid te geven… en nog éénmaal wat 
te vervelen… alvorens hij zijn toverstok-

-
ten.

worldwide veteranen veteranen toer-

is geworden… en daarom ook zeker 
terug zal keren op de voetbalkalender

teams hebben aangemeld… maar dit 
uitsluitend vanwege het overheerlijke 

gemaakt door Jacqueline en Marian (be-
dankt!!) aangevuld met de overgebleven 
kladjes van de veilingavond

-
nen C waarschijnlijk dachten dat het 
toernooi in het buitenland gespeeld zou 

op geen velden of wegen te bekennen 
waren

de eer ging strijken (zelfs ongeslagen); 
veteranen A viezemeister werd… en het 

stek op het podium in beslag nam

Los Amos, vernoemd naar een oud 
Surinaams stopscorer; geschonken door 

van om en de nabij de € 1500 

van de veteranen B, achter het glas in 
de dugout… waarna hij weer netjes de 
kluis ingaat.

(niet te verwarren met die van Kees) 
alle 3 de dagen te bewonderen is op ons 
sportpark; inclusief de legendarische 

van Hanske Fabri waarschijnlijk door 
diezelfde twee geopend zal worden… in 
aangepaste veiligheidskleding… van 65 
jaar terug… en uiteraard in de hoogste 
versnelling!!

bleef ie toch?!) hebben vernomen dat 
onze suikerooms nu al bezig zijn met het 
binnenslepen van Park Hilaria voor het 
70-jarig jubileum van onze S.V. 

-
maal voor 10 dagen zou kunnen i.v.m. 
het beperkte aantal snipperdagen van 
enkele van onze bestuursleden.

-
-

kend lang gaan duren, lijkt me!

niet helemaal wakker was dinsdags 
s’avonds voor de uitwedstrijd tegen 
Wilhelmina 26 voor de brabantcup (3-3, 
Braakhuizen W.H.S.)

boekte uit bij de kampioenskandidaat 
nummer 1; de veteranen van R.P.C.

hierin eerlijk gezegd wel een heel grote 
rol speelde door de angel… nou, zeg 
maar gerust de complete hommel uit 
R.P.C. ‘s spel te halen, al dan niet met 

zelfs nog een show in de show gaf als 
-

reisde supporters … en familieleden

40 seconden de gehele trukendoos 
opentrok; van salto mortale tot een 

rietburger speciaal, achterwaarts

Rico er goed in ging bij de veteranen A, 
B en C .. en enkele late gasten van het 
eeneind .. ondanks de vertraging van 
enkele uurtjes

-
kelijk moeilijk te traceren was.. maar na 

-

open gedraaid… ja, wie komt daar nou 
op!?!

hierna nog even gezellig langs gingen bij 
Grand Café De Gammele Geit om het 
percentage foute mannen aldaar lichtjes 

-
gen “vlekkeloos” verliep mede dankzij 
DJ, entertainer en 3-sterrenkok Ralf 
Smulders (toepasselijke naam trou-
wens!) geassisteerd door gepensioneerd 
en gediplomeerd undercover zwemle-
raar Leike Cromawidjojo

-

toernooi door simpeltjes met 5-2 te 
-

is… dus houdoe en bedankt!

Op de volgende pagina meer wist u 
datjes over de jaren ‘81 t/m ‘85.
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Interview met... 
Willem van de Voort

Speler buitenland: 

Beste coach:

Mooiste wedstrijd: 

Mooiste doelpunt: 

-
-

Jeugdidool:

TV: 

Muziek: -
-

Je kan me s ‘nachts wakker maken 
voor: 

Wat ik nog zeker wil doen in de 
toekomst: 

Naam: 

Woonplaats: 

Geboren:

Lid van Braakhuizen sinds: 

-

Beroep:

Partner:

Kinderen: 

Club Nederland: 

Speler Nederland: -

Club buitenland: -

De club Braakhuizen: 

Mooiste herinnering Braakhuizen: 
-

-

Hecht team: 
-

-

Veteranen: 

-

Wat ik nog kwijt wil: 

-

Aan wie geef ik dit interview door: 
-
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Een elfta

Team:
Braakhuizen 2

Spelers:
Mike van den Nieuwenhuijzen, Jordi 
van den Nieuwenhuijzen, Mike Snoeien, 
Geert van Meerendonk, Rudy Wolters, 
Johan van Osch, Jan Wolters, Geert van 
Tongerlo, Maarten Elsendoorn, Twan 
Mertens, Nicky van Gerwen, Wesley 
van Hoof, Timmy van Beek, Richard van 
Moorsel, Joey Sweegers, Mark Tiele-
mans, Eric Joosten, Michael Moors, 
Mark Zomers

Leiders/Trainers:
Frank van Moorsel, Bert Appelhof, 
Johan Hagens, Floran van Overmeire

Vlagger:
Peter Beverdijk

spreekt met de spelers van het 2e, vlak 
nadat zij de topper tegen RPC gewon-
nen hebben en hiermee steviger aan 
kop staan. Wat zal seizoen 2013/2014 
voor het 2e gaan brengen?

Vraag 1. Wat maakt Braakhuizen 2 
zo bijzonder?

groep! Ondanks onkunde van zowel de 
spelers als de technische staf, staan we 
toch bovenaan.

Vraag 2. Hoe is jullie team tot stand 
gekomen?

We zijn allemaal net niet goed genoeg 
-

ren willen ons ook niet, dus zo hebben 
we elkaar gevonden. 

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

Het is de bedoeling dat we, na het 
teleurstellende seizoen van vorig jaar, 
weer terugkeren naar de 3e klasse! 

Vraag 4. Kunnen jullie de 
doelstelling van jullie team 
beschrijven?

Kampioen worden natuurlijk! Ook 
willen we de technische staf naar een 

Vraag 5. Wat zijn jullie sterke 
punten?

Verschillende spelers noemen zichzelf 
als sterkste punt. Ook worden hak en 
sloopbedrijf Wolters, scorende verde-
digers, foets en een laag percentage 

genoemd. Daarnaast hebben we een 
-

wenhuijzen!

Vraag 6. Wat zijn jullie zwakke 
punten?

Hak en sloopbedrijf Wolters, Timmy 
Lurling en Ollie Mertens.

Vraag 7. Winnen of gezelligheid?

hooligans van familie Jansen en Albers 
zorgen overal voor rumoer en gezellig-
heid! 

Vraag 8. Wat vinden jullie van de 
trainingen?

De uitgebalanceerde warming-up van 
Bert zorgt voor een goed begin van de 
trainingen! Jaja…de lol zit hem in de 
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al vragen
herhaling!

Vraag 9. Kunnen jullie een komi

ven?

Moeten we hier een apart hoofdstuk 
over Timmy schrijven?
Maar ook: onderbroekenlol in de dou-

mopke vertelde tegen de scheidsrech-
ter, deze kon het echter niet waarderen. 

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

Bier, gezelligheid en slap geouwehoer! 

-
organiseerd bij braakhuizen; weekend-

nodige optredens op zondag, allemaal 
dankzij alle sponsoren en vrijwilligers!

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

van Braakhuizen (inclusief begeleiding), 
ten tweede het meest hongerige! 

RESPECT 12
Het idee is simpel. Als we nu eens 
samen met de tegenstander op-
trekken om een voetbalwedstrijd 
respectvol te laten verlopen. 

Doordat vertegenwoordigers van 
beide teams, zoals leiders, grens-
rechters, ouders en toeschou-
wers hetzelfde hesje aantrekken. 
Zodat zij met elkaar de 12e man 
vormen bij de wedstrijd en zor-
gen voor een goed verloop ervan.
Zou dat helpen? Na een aantal 
testdagen bij het jeugdvoetbal bij 

deelnemers enorm gewaardeerd 
te worden. En daarom doen er 
nu mogelijk 27 verenigingen in 
Eindhoven en omgeving mee om 
het idee te testen. Inclusief PSV!
Respect 12 pretendeert niet 
om de oplossing te zijn voor alle 
misstanden langs het voetbal-
veld. Respect 12 wil wel een 

al die mensen die het goed voor 
hebben met het spelletje. Het 
voornaamste doel is om bewust-

die van voetbal houdt.

Boverstaande tekst komt van 
www.respect12.nl Hier is meer 

Op 7 november hebben we 
als jeugdbestuur besloten ons 
ook aan te melden. Dankzij 

Braakhuizen kunnen we binnen-
kort beschikken over het “vere-
nigingspakket”. Ook PSV draagt 
overigens 25% van de kosten! 

Het verenigingspakket zal op 

wedstrijd Jong PSV-S.V. Eindho-
ven in het Philips-stadion aan ons 
worden uitgereikt. Omdat we 
besloten hebben mee te doen 
zijn we met de hele jeugdafdeling 
te gast bij deze wedstrijd!

Het hoofdbestuur wenst het 
jeugdbestuur, trainers, bege-
leiders, spelers en ouders veel 
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Eindstand:

6de Braakhuizen 
POKERTOERNOOI
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Op 15 juni 2013 is de jaarlijkse 
veteranendag gehouden. De orga-

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

en voor niks verzorgd door Kees 
Brouwers. Bedankt Kees.

gestapt en na enige onderhandelin-
gen om 12.15 vertrokken naar de 
Venbergse watermolen. Ondanks de 
valse start van de weergoden heb-
ben we het weer gekregen wat we 
verdienden. Zon en winderig. 

Ondanks een lekke band (gerepa-

goedkope niet geladen elektrische 

Valkenswaard. 
Helaas had het bevoorradingsteam 
een goedkope tomtom en waren 
een half uur te laat. Met heel veel 

-
nemers zover gekregen om op het 
terras wat te drinken. 

Nadat de bus gearriveerd was ont-
ving iedereen een survivalpakket als 
voorbereiding op de kanotocht op 
de Dommel. De busreis verliep met 
enige vertraging. Benny v.d. P was 

zoeken. Die zat echter allang in de 
bus.

De kanotocht verliep geweldig. 1 
team vond het te warm en sprong 
spontaan in de dommel. 

Vanwege de opgelopen vertraging 
waren we om half 5 uur allemaal te-
rug en konden we nog even genieten 
op het terras van het weer en een 
drankje. De terugreis verliep in een 
tempo waar menig wielrenner ja-
loers op zou zijn. De kopvrouw reed 

in Geldrop waren.

Nadat iedereen zich thuis had op-
geknapt, hebben we de dag afge-
sloten met een leuk discofeestje in 
de Brabantse Boerin. Vooraf had 
de wokkok gezorgd voor een lekker 
wokmenu. 

Na alweer enig oponthoud, nu van 
de DJ,s barste om half negen het 
discofeest los. Walter Frijters werd 
uitgeroepen als winnaar. Hij had 
het mooiste tenue van iedereen 

beschikbaar gesteld door Brom en 
rijwielhandel Pauwke van Lieshout. 
Ondanks alle inspanningen die over-

gedronken, gelachen en gebuurt.
Echte bikkels die veteranen niet 
kapot te krijgen.

Het was een kei leuke dag. Op naar 
volgend jaar.

Kees, Herman, Jimmy, Dick, Jos en 
Bert. 

Veteranendag 2013

-
-
-

-

-

Braakhuizen veteranen A 
opnieuw spekkoper.
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Als men de juiste letters hieronder in de hokjes plaatst, dan leest men dat er bij 
iedere thuiswedstrijd van Braakhuizen 1, deze jeugd speler(ster) aanwezig is.

Horizontaal: 1. bekende voetballer, 6. 
voetbalclub in Mierlo, 12. match, 13.ve-
dette, 15 voetbalterm,
18. Italiaanse voetbalclub serie B, 20. 
peer, 21.familielid, 23.Veilig Verkeer 
Nederland, 24.opgeld, 26.Grieks plein, 
28.talent, 29.een der muzen 31.idee, 
33.inwendig orgaan, 34. rivier in Oos-
tenrijk, 36.kalmaan, 38.walm. 41.kleur, 
43.sprong, 45.jut, 47.indien, 49.insect, 
51.bio (milieu), 52.voetbalclub uit Arn-
hem, 55.inktvis, 58.plaats in Amerika, 
59.rivier in Afrika, 60.land in Noord-A-
merika, 61.bevel aan de hond.

Verticaal: 2.uitgave, 3.onder (Latijn) 4. 
Bijbels figuur, 5.eiland (Frans), 7.berg 
op Kreta, 8.lange rij, 9.latijnse groet,10.
walvisachtig dier, 11.Indonesisch 
eten, 14.huisvesten, 16. lichaamsdeel, 
17.embleem, 18.gelijk van waarde, 19. 
voetbalclub uit Maastricht, 22.Middel-
baar Onderwijs, 25.muziekinstrument, 
26.aardbol, 27.kooplust, 28.snelle draf 
30.vochtmaat, 32.insect, 35.sierplant, 
36.voetbalclub uit Eindhoven 37.wa-
terkant, 38.graanafval, 39.doelman, 40 
voetbalt bij VFL.Wolfsburg, Bas ….., 42. 
profeet, 44. muzieknoot, 46.voorloper van 
de euro, 48.Egytische godin, 50.autoped 
53.bijbels figuur, 54.droog, 56. voetbalbe-
ker, 57. plaats in Portugal

KRUISWOORDRAADSEL

-

-

-

-

-
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De wat oudere leden van onze vereniging 
kennen ‘m allemaal; “legendary Henk 
Kuipers”.

Henk werd ruim 50 jaar geleden lid 
van onze vereniging. Aanvankelijk was 
Henk, tot z’n 18 jaar, een verdienstelijk 
voetballer doch vanwege blessureleed 
moest Henk op veel te jonge leeftijd 
zijn kicksen aan de wilgen hangen.

Gelukkig bleef Henk voor onze 
vereniging behouden. Hij was zowat 
letterlijk 1 van de eersten die ons hui-
dige sportpark betrad. In die tijd had 
Henk de sleutel van een grote zware 
toegangspoort (stond toen ter hoogte 
van de ingang parkeerterrein) en als 
de jeugd dan moest trainen dan werd 
eerst door Henk dat zware ding van 
het slot afgehaald.

Henk heeft door de jaren heen (hij 
is vorig seizoen gehuldigd vanwege 
zijn 50-jarig lidmaatschap) diverse 

functies binnen onze vereniging vervuld.

Tijdens het eerste jaar dat ons sportpark 
geopend werd was Henk de eerste con-

troleur van het hoofdveld, hij hield mensen 
achter de draad (was toen nog nodig) en 
werd al vrij snel de vaste grensrechter van 
het 1ste elftal.

Henk werd vervolgens jeugdleider van (dat 
heette toen nog) “de Welpen” en begeleidde 
o.a. verenigingsmensen als Hans Peper, 
Eddy Pielage en Peerke van Gerwen. Henk 
werd vervolgens jeugdleider bij de D-pupil-
len en de A-jeugd. Daarnaast volgde Henk 
ook met goed gevolgd de scheidsrechters-
cursus. Adrie de Beus, Henk Bosmans en 
Ad de Kinderen moeten goede herinne-
ringen aan Henk hebben omdat zij, als 
spelers van het 2e elftal, promoveerden 
omdat Henk als leider van het 4e met dat 
elftal kampioen was geworden. Dat terwijl 

Henk in dat jaar óók jeugdleider was van 
de A-jeugd.

De meeste mensen kennen Henk echter als 
Terreinknecht. Liefst 17,5 jaar heeft Henk 
die functie in z’n uppie vervuld. In die 
tijd kon je het niet maken na de training 
bij ‘m terug te komen met minder hesjes 
of ballen dan dat je meegekregen had; 
dan ging je maar net zo lang zoeken tot 
het gevonden was (en moeders de vrouw 
maar denken dat we te lang in de kantine 
hadden gezeten….).

Waar Henk het vandaan haalde weet 
niemand doch Henk was een verdienste-
lijk EHBO-er. Sterker nog, in “’t Anneke” 
kende dr. Van de Brekel en dr. Bannenberg 
Henk goed. Deze (in die tijd) beroemde 
“bottendokters” waren vol lof als er iemand 
geblesseerd van de Braakhuizen-velden 
in het ziekenhuis werd binnengebracht. 
Henk had dan altijd de blessure dusdanig 
“stabiel” gemaakt dat de heren dokteren 
hun werk makkelijker konden doen.

Degene die daar het best over mee kan 
praten is onze huidige voorzitter. Als 
jong volwassene speelde hij het klaar om, 
tijdens het voetballen, tussen z’n 15e en 
22e levensjaar liefst 5 x z’n linkerpoot te 
breken. Toeval of niet doch elke keer was 
Henk dan in de buurt. Hij had, waar het 
vandaan kwam weet niemand, voor die 
tijd een innovatieve brace (we kenden toen 
het woord amper…). Enfin, als er dan een 
beenbreuk was gooide hij dat ding om je 
been en pompte ‘m op. Daarmee kwam 
door de druk het gebroken bot al vrij snel, 
na de fractuur, weer een beetje op z’n plek 
terecht.

Helaas is Henk enkele jaren geleden met 
z’n gezondheid gaan sukkelen en moest hij 
stoppen met zijn hobby. Henk volgt onze 
vereniging nog op de voet en we hopen 
‘m eerdaags weer “life” op het sportpark te 
kunnen begroeten. Zeker om hem nog een 
keer in het zonnetje te kunnen zetten met 
bijbehorend bloemetje!

Deze keer in het zonnetje: Henk Kuipers
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Verenigingsdag 2013

Activiteitenlijst 

Het bestuur stemt samen met alle 

onderafdelingen af wat, wie, wan-

neer oppakt. Dit geeft meer over-

zicht voor iedereen en taken blijven 

niet te lang liggen. Hiernaast een 

gedeelte van de laatste update van 

de kalender, voortgekomen uit de 

vergadering van 2 november.

Actiepunt

Sinterklaasavond Mini’s + F afd. + kinderen functionarissen/sponsoren

Contractbesprekingen met trainer selectie

Feestavond senioren

Jubilarissen uitnodigen voor nieuwjaarsreceptie

Jubilarissen bekend maken op de site (voor de nieuwjaarsreceptie)

Pokeren 

Check op noodzaak verlengen/aanpassen verzekering

Controle brandblusmiddelen

Nieuwjaarsreceptie bij s.v. Braakhuizen

Zaalvoetbaltournooi Veteranen, de Kievit, aansluitend nieuwjaarsborrel

Zaalvoetbaltournooi Senioren
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Datum

nov

okt-dec

nov

nov

nov

dec

dec

jan

jan

jan

jan

Verantwoordelijke

Monique Philippart (inpakken) + div. vrijwilligsters

Voorzitter en 1e penningmeester

Actviteitencoördinator

2e penningmeester

2e penningmeester

Activiteitencoördinator

1e Penningmeester

Hoofd accommodatiebeheer

HB

Vrz. Veteranen

Activiteitencoordinator Peer

Uitvoerder

Div. JC

Volgens manifest

Peer

Marielle

Marielle

Peer

Cor

Martien

HB

Paul

Peer

Datum

21-11-2013?

Uiterlijk 1 januari

15-nov

15-nov

16-nov

13-dec

15-nov

1-jan

9-jan

4-jan

5-jan



22

Gemeente Geldrop Mierlo heeft met behulp van een rijksimpuls gezorgd dat er geld is 
gekomen voor het aanstellen van 3 buurtsportcoaches. Deze 3 buurtsportcoaches gaan in 
de wijken in Geldrop en Mierlo aan de slag om het sportaanbod verder te ontwikkelen 
en zullen de verbindende factor zijn tussen buurt, onderwijs en sport. We zullen ze even 
kort aan u voorstellen:

Volg ons via Facebook: Buurtsportcoach Geldrop-Mierlo of twitter: bsc_levgroep.

Met de sportieve groeten, 

Team buurtsportcoaches Geldrop-Mierlo

Onze buurtsportcoaches

Mijn naam is Jos Sijkens en ik ben specifiek verantwoordelijk 
voor de wijken Coevering, Oranjeveld, Braakhuizen- Noord 
en Zuid, ik ben 26 jaar en een echte geboren en getogen Gel-
droppenaar. Ik ben opgegroeid in de Coevering en heb daar ook 
op school gezeten. Na de HAVO heb ik de opleiding Speciaal 
Bewegingsonderwijs gevold aan de Fontys Sporthogeschool. Dit 
betekent dat ik van origine leraar lichamelijke opvoeding ben met 
een extra aantekening om werkzaam te kunnen zijn in het speci-

aal onderwijs of instellingen. Bij mijn vorige werkgever heb ik veel ervaring opgedaan in 
het organiseren van evenementen en het opstarten en structureren van (nieuw) sport-
aanbod. Ik zie de uitdaging daar liggen om te reageren op de (specifieke) vraag vanuit de 
omgeving en daardoor gebruik te maken van expertise, ondersteuning en samenwerking 
om samen met anderen tot een goed eindresultaat te komen. Ik heb het er naar mijn zin 
als buurtsportcoach. - Jos - 

Mijn naam is Erwin Dams, 39 jaar en woonachtig in Eindhoven. 
Met mijn CIOS diploma ben ik begonnen als fitness instructeur 
waarna ik als clubmanager mezelf verder ontwikkeld heb binnen 
de fitnessbranche. 5 jaar geleden ben ik bij de gemeente Eindho-
ven aan de slag gegaan in de functie ‘Combinatiefunctionaris’. 
Hier heb ik ervaring opgedaan met het wijkgericht werken als het 
gaat om het uitzetten van sportprojecten. In mijn vrije tijd ben 
ik nog steeds zeer actief. Ik hockey in competitieverband en geef 

al ruim 12 jaar skiles bij een indoorskibaan. Daarnaast doe ik graag mee aan hardloop-
wedstrijden en mountainbike regelmatig. Als buurtsportcoach bij de LEVgroep ben ik het 
aanspreekpunt voor de wijken Zuid en West Geldrop (Akert, Zesgehuchten, Genoenhuis, 
Skandia en centrum). - Erwin -

Mijn naam is Yuri Engels, ik ben 27 jaar en kom uit Tilburg. Ik 
heb gestudeerd aan de Fontys Sporthogeschool in de richting Li-
chamelijke opvoeding. In 2010 ben ik daar afgestudeerd en daar-
na ben ik bij ‘Buro voor Bewegingsontwikkeling’ gaan werken 
in Tilburg. Mijn werkzaamheden daar waren onder andere het 
sportaanbod verzorgen in de kinderopvang/bso en allerlei clinics 
geven op bso’s en scholen, waaronder free-runnen. Via ‘Buro voor 
bewegingsontwikkeling’ heb ik ook in Eindhoven een aantal gast-

lessen verzorgd op het Suma College. Zelf ben ik een actief lid van de atletiekvereniging 
in Tilburg en een fanatiek wintersporter. Binnen het team van buurtsportcoaches ben ik 
verantwoordelijk voor Mierlo. - Yuri -

- OPROEP -
Beste buurtbewoners,

Elke maandag aan het einde 
van de dag, gaf Jan van Zelst 
voetbaltraining aan kinderen 
op het veld aan Peulland/
Winnensland; sinds afge-
lopen wijkfeest bekend als 
VV ’t Veldje! Zoals jullie 
misschien al wel weten is Jan 
voorlopig niet meer in staat 
deze trainingen te geven. 
Het zou zonde zijn als deze 
sportuurtjes verloren gaan en 
de inspanningen voor niets 
geweest zijn. Daarom wil ik, 
als buurtsportcoach, kijken 
of we deze trainingen samen 
met de buurtbewoners kun-
nen voortzetten!

Kortom: ik zoek ouders, 
buren, grote broers of zussen 
die dit voetbaluurtje samen 
willen oppakken. Wil jij ook 
meehelpen of ken je iemand 
die dit hartstikke leuk vindt? 
Laat het mij dan weten! Bel 
op nummer 06-16498849 of 
of mail naar 
erwin.dams@levgroep.nl 

Hopelijk tot snel!

Sportieve groet, Erwin Dams
Buurtsportcoach Geldrop 
LEVgroep
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was moeilijk om vooraf een winnaar te 
voorspellen. 
We zijn aangenaam verrast door de 
opkomst en het enthousiasme waarmee 
werd deelgenomen door de spelers en 
de begeleiders. We denken dat dank-
zij de opkomst en het enthousiasme 
het een geslaagde dag genoemd mag 
worden.

Het voetballen op kleine veldjes door 
de F en de E was een leuke ervaring. 
Misschien kunnen we dit nog een keer 
herhalen maar dan met wat kleine aan-
passingen.

Tot Slot: Helaas was het niet mogelijk 
om de sporthal langer te huren, maar 

-
commissie in samenwerking met het 
Jeugdbestuur een middag georgani-
seerd voor de afdelingen F,E,D en C van 
Braakhuizen.

gehouden met een kleine prijs voor de 
winnaars. De spelertjes van de E en de 
F hebben zich ook nog kunnen verma-
ken met spelletjes. Blokjes schieten en 

Alle aanwezige spelers werden per 
afdeling door elkaar gehusseld. Resul-

-
de wedstrijden gespeeld werden. Het 

Met gepaste trots werd op 3 november voorafgaand aan het competitieduel van ons vaandelteam tegen Rood Wit Veldhoven de nieuwe 
sponsor bekendgemaakt voor onze F1.

Om deze samenwerking met McDonald’s Geldrop kracht bij te zetten werd symbolisch het nieuwe shirt overhandigd door vestigings-
manager Ronald Guntlisbergen aan aanvoerder John Lamers. Nadat alle spelers hun shirts in ontvangst hadden genomen werd er 
gelijk nog een teamfoto gemaakt , alvorens onze sterren van de toekomst een wedstrijd speelden tegen de F1 van onze tegenstander van 
vanmiddag. 

Helaas werd deze wedstrijd met 5-1 verlo-
ren maar dit mocht de pret niet drukken.

Nadat onze jongens aan de hand van 
onze eerste elftal spelers het veld betraden 
mochten ze op uitnodiging van hun nieu-
we sponsor nog een heerlijke happy meal 
komen nuttigen.

McDonald’s Geldrop, nieuwe shirtsponsor voor Braakhuizen F1

Jeugdactiviteiten
we hebben de indruk dat de meeste 
spelers het toch een leuke dag hebben 
gevonden. Dat is ook waar we het voor 

meegewerkt aan deze dag: spelers, 
begeleiders, ouders , scheidsrechters, 
terreinbeheerders en overigen. 

Verder nog een compliment voor Schon-

hapje en drankje tegen een schappelijke 
prijs voor Braakhuizen.
 

Wilma, Ferdy, Dick

p.s. We kunnen nog leden gebruiken in 
de commissie




