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deur uit en de eerste aanmeldingen zijn 
reeds binnen. We hopen dat we voor 
iedereen een fraai toernooi kunnen 
organiseren. 

Aanmelden kan via toernooien@braak-
huizen.eu 
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1 juni 2014
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teams en aanmelden voor de feest-
avond en barbeque volgt snel. 
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16 - 17 - 18 mei 2014
Jeugdkamp 

23 - 24 - 25 mei 2014 
Feestelijkheden rondom het 65 jarig 
jubileum van Braakhuizen

vieren? Of wilt u uw steentje bijdragen 

Peer van Gerwen of Jan van Bussel of 
via een email naar info@braakhuizen.eu 

 

24 mei 2014
Jeugdtoernooi F en E 

Op 24 mei organiseert RKSV Braakuizen 

alle niveaus. De uitnodigingen zijn de 

De redactie

Onze redactie heeft een kleine 
metamorfose ondergaan. De vaste 
kern van Peer van Gerwen, Paul 
van Gerwen, Marjolein Brouwers, 
Susanne Beliën, Twan Moors, Toon 
van Dijk en Arjan de Man bedanken 
Jan Wolters, Mark Tielemans en 
Gordon Heyzer voor hun inzet bij 
het maken van de vorige edities.

Daarnaast verwelkomen we Eric 
Joosten, Robin Sweegers en Tijn 
van Vlerken.

En bedanken we Peter Hanssen, 
Eddie Pielage en Jan van Bussel 
voor hun bijdrage in verschillende 
edities.

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@braakhuizen.eu.

Inbreng van leden

Teksten en foto’s ontvangen we 
het liefst digitaal. Wij kunnen 
alleen foto’s plaatsen met de juiste 
kwaliteit. Om die reden ontvangen 
we het liefst 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
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Dankzij de sponsoren en de op-
brengsten van de veiling van vo-
rig jaar lukt het de “vrienden van 
s.v. Braakhuizen” nog steeds om 
investeringen te doen om onze 
accommodatie te verbeteren. 

Zo heeft u kunnen zien dat er 
opnieuw gewerkt wordt aan de 
kantine. We willen graag de sfeer 
verbeteren en daardoor worden er 
stapje voor stapje verbeteringen 
doorgevoerd. Inmiddels hangt er 
een nieuwe (grote) TV waarop 
continu fotobeelden te zien zijn 
van (oud)leden en evenementen 
die bij onze vereniging hebben 
plaatsgevonden. Heeft u nog leu-
ke oude foto’s? Leen ze even uit 
aan René Vermeltfoort! Hij scant 
ze dan in en u krijgt de originelen 
snel weer terug. Daarna zijn die 
foto’s te zien op bedoelde TV.
Verder is men bezig met leuke 

schildjes voor bij de bar, is er 
een extra likje verf aangebracht 
en zijn er –als deze Magazine 
uitkomt- nieuwe praattafels met 
rood/zwarte krukken.

Zoals de mannelijke leden al een 
tijdje hebben ondervonden is ons 
herentoilet bij drukte niet altijd 
bestand tegen het “aanbod”. Dat 
komt niet alleen door een heftig 
plassende ex-veteraan (die met 

doch een samenspel van factoren 
(afvoer/aanbod plas/urinoirs etc.). 

Kortom, we zijn aan het onder-
zoeken of we de afvalstoffen 
van onze mannelijke urinerende 
bezoekers beter kunnen gaan 
faciliteren. 

Heeft u daarvoor suggesties/idee-
ën; laat dat dan even weten aan 

iemand van het bestuur. U hoeft 
daarvoor niet persé een “zeikerd” 
te zijn!

Deze keer niet door de “vrien-
den” doch naar aanleiding van 
een verzoek van ons bestuur aan 
de gemeente zal naar alle waar-
schijnlijkheid (het College van 
B&W is akkoord, het vermoeden 
is dat de Raad ook in zal stem-
men) in 2015 een nieuwe (LED) 
lichtinstallatie worden aangelegd 
op het hoofdterrein. 

Dat betekent dat de lichtwed-
strijden dan met (veel) meer 
kwalitatief licht kunnen worden 
gespeeld!

Heb jij nog ideeën/suggesties 
voor verbeteringen aan onze ac-
commodatie? Laat dat dan weten 
aan 1 van de bestuursleden!

Er is in ieder geval één iemand die nooit is uitgebouwd. 
Zie hier onze Peer van Gerwen in actie. 

Hij is overal te vinden; op de velden, in de kantine, bij 
vergaderingen, hand en span diensten. 

Superlid, Toporganisator, jaja Multifunctioneel en ON-
MISBAAR voor ons clubke. We zeggen het denk ik niet vaak genoeg maar bij deze nogmaals; Peer bedankt voor alles wat 
jij voor Braakhuizen doet!!

Maar ook de Vrienden van Braakhuizen 

dragen weer hun steentje bij
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NEWS-        - 
Makkelijk clubinfo opvragen:

Wilt u gegevens van een club opvra-
gen? Bijvoorbeeld voor het adres en de 
route naar de club? 

Kijk dan eens op www.vierdehelft.nl 
en zie hoe handig dat kan zijn.

Bestuur eensgezind over lange 
termijn visie: 

Woensdag 26 februari is op een 
bijzondere hoofdbestuursvergadering 
gesproken over de visie en cultuur 
van onze vereniging voor de langere 
termijn.
 
Het gaat er met name om dat we 
langzaam maar zeker gaan proberen de 
clubcultuur in die zin te veranderen 
dat meer mensen binnen de club be-
slissingen kunnen en durven te nemen 
en niet alles maar geëscaleerd wordt 
naar het hoofdbestuur en met name 
naar de voorzitter die mede om die 
reden het voornemen had zijn functie 
neer te leggen. 

Het credo wordt “beslis mee, en 
fouten maken mag”. Verder is er ge-
brainstormd over de mate van kritiek 
van leden en hoe we dat beter kunnen 

kanaliseren naar de verantwoordelijken 
van het bestuur. 

Door de afspraken die er gemaakt zijn 
is er het volste vertrouwen ontstaan 
dat het hoofdbestuur als een team de 
komende tijd die aanpassingen zal 
kunnen begeleiden en de bijbehorende 
uitdagingen daarbij niet uit de weg zal 
gaan. 

We doen hierbij tevens een beroep op 
alle leden om het bestuur daarbij te 
ondersteunen.

Braakhuizen loot Real Lunet 
om de Omroep Brabant Cup:

De 1/8 finale om de omroep Brabant 
Cup zal Braakhuizen 1 het op moeten 
nemen tegen Real Lunet uit Vught.

Dus na de mooie overwinning op Best 
Vooruit, eersteklasser (3-3, wns) mo-
gen we het opnemen tegen een vierde-
klasser. Real Lunet staat 7 punten los 
in de 4e klasse G, de klasse waar wij 
ook jarenlang in gespeeld hebben. Zij 
hebben 43 punten behaald uit 17 wed-
strijden, 4 x gelijkgespeeld, nog niets 
verloren en een doelsaldo van 72-20. 

Kortom, er ligt weer een flinke kluif 

voor ons eerste om een ronde verder 
te komen. De wedstrijd zal gespeeld 
worden op 18 maart, aanvang wordt 
nog bekend gemaakt.

Beter Ballen, laat voetballers 
beter voetballen: 

Enkele weken geleden is www.Beter-
Ballen.nl gestart door enkele andere 
voetballiefhebbers. Zonder commer-
ciële bedoelingen, gewoon omdat zij 
denken dat voetbal beter kan en we 
daar graag hun steentje aan bijdragen. 

En te zien aan de honderden Fa-
cebook-likes die zij inmiddels hebben, 
zijn er veel voetballers die beter willen 
worden. 

Op de site wordt alle kennis verzameld 
die handig en nuttig is voor een wed-
strijd of een training. Wetenschappe-
lijke onderzoeken, super slow motion 
analyses, tips uit andere sporten, nieu-
we uitvindingen en ook interessante 
(trainings-) filmpjes (zoals deze over 
de vrije trappen van Van Hooijdonk) 
waarvan zij denken dat iedereen ze wel 
kan gebruiken: alles komt voorbij voor 
de voetballer met iets meer ambitie. 

Kennis uit andere sporten (wat kun-
nen voetballers leren van de strafcor-
ner?)

PERIODEKAMPIOEN Na een uiterst spannende race tussen maar liefst 
de en laatste speeldag de 

2de

de team binnen gesleept.

Ons 2de de en 5de

1ste  Braakhuizen 2  7 18 22-6

2de  Braakhuizen 5  7  16 45-22

3de  Braakhuizen 6  7 16 22-10

4de  Veteranen C   7 16 22-11

5de  Braakhuizen 3  7 16 23-14

6de  Braakhuizen 1   7 9 13-16

7de  Veteranen B  7 9 23-29

8ste  Braakhuizen 4  7  7 20-15

9de  Veteranen A  7 7 15-20

10de   Dames 1  4 3     3-10
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Senioren 
zaalvoetbaltournooi 
2013/2014 

enthousiaste supporters was het deze dag smullen 
(gevulde koeken en paprika chips) geblazen, maar 
bovenal voor de uitbater van Cafe Bar/Zaal/Bodega 
Schonmoeder die na 2 dagen geld tellen weer met 

van harte gegund!

Het was echt topamusement van de bovenste plank; 
het massaal opgekomen (uitverkocht) publiek werd 
op zijn wenken bedient. Met sprankelend, dynamisch 

in de ene, en ……veelal slecht gesoigneerde 
spataderen met her en der een verzakte prothese 
tot op de klompschoen, in de andere poule, was 
het contrast groot maar groeide het toernooi des 
te meer uit tot een van de mooiste spektakels sinds 
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Braakhuizen zou Braakhuizen niet 
zijn als ze het 65 jaar bestaan niet 
zouden vieren, het zit nou eenmaal 
in ons bloed. 

Er is een commissie gevormd die de 

en alle afdelingen zijn daarin verte-
genwoordigd. Er is een aparte groep 
mensen vanuit de jeugd volop bezig 

te organiseren en het gaat ze wa-
rempel ook nog lukken.

Al 53 teams hebben zich inmiddels 
ingeschreven succes is dus al bijna 
verzekert. 

Het feest start op vrijdagavond 23 
mei dan spelen de A en B jeugd hun 
wedstrijden en daarna is het feest in 

dankzij de vrienden van braakhuizen. 
Op Zaterdag 24 mei vind dan het E-F 

opening plaatsvinden en het toer-

Daarnaast spelen alle senioren, 
dames en veteranen een wedstrijd 

en natuurlijk aansluitend groot feest 
tot in de late uurtjes. 

Op Zondag 25 mei is de G afdeling 
en de jeugdafdeling aan de beurt 

op het normale voetbalveld maar 
op het levend tafelvoetbalspel. Ook 
andere teams kunnen daar nog aan 

deelnemen, maar hoe of 

het breed stormen. 

Daarnaast hebben we nog iets bij-
zonders. Alle dagen is de hobbelen-
de geit aanwezig jawel gesponsord 

zich dus 3 dagen niet te vervelen 

kunt zijn en zelfs de mogelijkheid 
geboden word om uw kater weg te 
spelen of te hobbelen. 

Hou dus de website goed bij voor de 

dan proberen wij er voor te zorgen 
dat het 65 jaar bestaan een onverge-
telijk moment wordt.

Het feestcomité

65 jaar s.v Braakhuizen 
Reden voor groot feest!

In de middagpoule werd, zoals voorspeld door de 
in groten getale aanwezigen louche bookmakers en 
undercover bel chinezen, zo n beetje de normaal te 

uur) werden de gedoodvergde favorieten; de frivole 

bonkige,vast geroeste Veteranen A en B.

Voor de Veteranen B was het zelfs alweer het 2de 

gewonnen,op onze thuis basis SV Braakhuizen.

Veteranen A werd overigens op beide tournooien tot 

nog enig geroezemoes geconstateerd toen bekend werd 
dat Veteranen B ook nog eens de rest van de te verdelen 
prijzen in de wacht had gesleept, zoals; algeheel kampioen 
(op doelgemiddelde), minst gepasseerde keeper, minst 
gepasseerde verdediging, minst gepasseerde team en als 
klapper op de vuurpijl bleken ze ook nog eens de minste 
goals tegen te hebben. Maar aangezien de standenlijst 
nooit liegt was hier geen speld tussen te krijgen. 

Het bevreemde de aanwezigen echter wel dat ook nog 
eens een speler van Veteranen B tot speler van het 
tournooi werd uitgeroepen, terwijl deze toch slechts 25 
seconden had mee gedaan, waarna hij geblesseerd uitviel. 

gelederen. 

Maar al bij al was achteraf ook hier iedereen (Veteranen B 
en ook deze kastelein, reden bekend) weer dik tevree.

Sjoske zijn (volgens Veteranen B) dik verdiende bierkaart 
aan de laatste aanwezigen in de pretwinkel…..toevalliger 
wijs…..U raad het al…. maar ik durf het niet meer te 
zeggen……!!! 

Op de volgende pagina vind u de volledige eindstand. 
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Als men de juiste letters hieronder in de hokjes plaatst, dan leest men wat er bij RKSV 
Braakhuizen. Op 23, 24, en 25 mei aanstaande staat te gebeuren.

KRUISWOORDRAADSEL Horizontaal: 1. voertaal in Chili, 
6. doelman, 12. voertuig, 13.boom 
of plant, 15. voetbalclub uit de 
eredivisie, 18. voetbalclub uit de 
eredivisie, 20. beet, 21. plaats in 
Drenthe, 23. twijg, 24. werk van 
een componist, 26.voetbalclub uit 
Vught Real ….., 28. kloosteroverste, 
29. bel,31. bladeren, 33.gang, 34. 
priem, 36. kleinste voetballertjes bij 
Braakhuizen, 38.stilstand. 41.humor, 
43. ….. Presley, 45.insect, 47. 
bijzonder, 49.gezichtsoorgaan, 
51.bedorven, 52.voetbalclub uit de 
eredivisie, 55.uniek, 58. voormalig 
onderwijstype (afk), 59. leegte, 60.in 
de zon liggen, 61.dartel.

Verticaal: 2.eiland in het IJselmeer, 
3. alstublieft (afk), 4. Egyptische 
godheid, 5. heden, 7.voetbalclub 
uit Lieshout, 8. eetlepel (afk), 9. 
voorkeur,10. vogel, 11. straf….. 
14. Belgische rivier, 16. vierhandig 
zoogdier, 17. Spaanse voetballer, 
18. niet weinig, 19. plaaggeest, 
22. onbekend, 25. schaduw, 26. 
bloem, 27.deel van een piano, 
28. voetballer bij Barcelona, 30. 
plaats in Belgie, 32. nagerecht, 
35. verzamelboek, 36. voetbalclub 
Mifano komt uit ……, 37. kasteel, 
38. Engelse titel, 39. voetbalclub 
E.F.C komt uit ……, 40. bijbels 

onderen (afk), 46. kleine vlinder, 48. 
fotokopie, 50. lange rij 53. lidwoord, 
54. op welke wijze, 56. kleinigheid, 
57. vokswagen golf …

Eindstand: Senioren Zaalvoetbaltoernooi 2013/2014

Ochtendpoule:  

Middagpoule:  

Mocht ook u de vele nieuwe 

in onze goed gevulde prijzenkast, 

kunt u vrijblijvend een afspraak 
maken met een van onze zeer 
trotse leiders. 

aanbevolen,zeker de moeite 

(voorlopig). 
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-
-

Naam:  

Woonplaats:  

Geboren: 26 aug. 1956 in  
 

Lid van Braakhuizen sinds:

-

Op dit 

-

Beroep: 

Interview met... 
Frans van de Kimmenade

Partner:
-

ter..

Kinderen: 

Club Nederland:

Speler Nederland: 

Club buitenland:
-

se clubs.

Speler buitenland: 

Beste coach: 
-

ten.

Mooiste wedstrijd: 

Mooiste doelpunt: 

 

Jeugdidool: 

TV: 

Muziek: Nederlandstalig

-

Je kan me s ‘nachts wakker maken 
voor: 

-

Wat ik nog zeker wil doen in de toe-
komst: 

De club Braakhuizen: 

-

Mooiste herinnering Braakhuizen: 

-

Hecht team: 

Wat ik nog kwijt wil:

Aan wie geef ik dit interview door: 
-
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e 

de manschappen van coaches Theo 
en Gerrit weer eens de kicksen 
onderbinden, met noppen deze keer.
Immers hadden de mooi weer 
voetballers der veteranen van 
Braakhuizen in de maand januari de 

opgezocht.

Als nauwgezet volger van de 

elitekorps, de A ploeg had ik al direct na 
e sessie in de zaal mijn grote twijfels, 

of dit wel de juiste voorbereiding zou 
zijn.

Als je zoals ik 2 uur lang het gepriegel cq 
gestuntel moet aanschouwen, dan kan 
ik u vertellen dat je daar niet echt vrolijk 
van wordt.

zaalvoetbalsport gestoeld op technisch 
vaardige snelle spelers, het elkaar 
blindelings kunnen vinden en dus de 

wanhoop drijven.
Als je deze terminologie los laat op de 

kun je naar mijn mening best spreken 
van een mislukte voorbereiding.

De enige veteraan die ondanks een 
berg lichamelijk ongemak een goed 

Brouwers, hij zag zijn omzet op 

Genoeg over de mislukte voorbereiding, 

plaats tussen roodzwart en roodwit, 
Braakhuizen - vv Riethoven.

mij de opstelling, echter is mij door de 

in het verslag over te slaan en wie ben ik 
om dit advies in de wind te slaan.

Dus bij deze geef ik u alleen de namen 
van de wisselspelers, zodat er nog wat 

Verrijt, Twan tobscoorder Schrurs, Frank 

Santvoort plaats nemen op de bank, aan 
u de schier onmogelijke taak hieruit de 
opstelling af te leiden.

Voor de echte volgers moet dit te 
doen zijn. Mogelijk hebben beide 
zwaargewicht coaches deze maatregel 
afgekondigd om zichzelf in te dekken, 

Genoeg over de niet bekende opstelling, 
over naar de enige serieuze mededeling 
in dit verslag, alvorens er afgetrapt 

genomen vanwege het overlijden van 
de hr v Dijk sr, wij wensen familie en 
vrienden sterkte met dit verlies.

De wedstrijd begon veelbelovend, 
namelijk in de 3e minuut al wist 
sprintkanon Twan op aangeven van de 

openen, beiden stonden dus in de basis.

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor de 
roodzwarte brigade van Theo en Gerrit, 

e minuut toen Bert met de 
lelijke schoenen de spreekwoordelijke 
pijp aan Maarten gaf en plaats moest 
maken voor Patrick, met alle gevolgen 
van dien.

Direct na deze wissel sloeg roodwit 
toe en verschalkte doelwachter 

de verhouding in. Immers was het 
elite korps tot aan dat moment de 

keek kreeg je ook zomaar de indruk 
dat bijvoorbeeld Big John en vieze 
aanvoerder Wim normaal gesproken 
een van de zwaarste pionnen op het 

veld als lichtgewichten over het veld 
dansten. Deze veronderstelling werd 
mogelijk veroorzaakt door het feit dat 

het zakje deed.

e minuut herstelde alleskunner 

toeschouwers in vervoering met zijn 

voor de roodzwarte brigade, tot aan de 
e minuut, toen doelwachter Geert voor 

de 2e keer gepasseerd werd en de stand 
weer in evenwicht was en bleef tot aan 
de rust.

Zoals te doen gebruikelijk drukten beide 
coaches hun onmiskenbare stempel op 
de wedstrijd, door Twan en Florent naar 
de kant te halen ten faveure van Frank 

en Twan onze onbetwiste tobscoorder.

Ik kan deze 2e

doe ik dan ook want ik wil u een hoop 

het was niet best.

Dat de ruststand van 2-2 ook de 
eindstand was, was logisch omdat de 
spreekwoordelijk pijp bij beide ploegen 
vrij snel leeg was, beide ploegen wisten 
niet meer te boeien in de 2e

toeschouwers slaakten een zucht van 

iedereen hiermee uit het lijden verloste.

Het mooie van het voetbalspelletje is wel 
het feit dat je na elke beroerde wedstrijd 
de week erop een nieuwe kans krijgt het 
beter te doen, ik heb mijn twijfels maar 

het elite korps thuis tegen jawel Rood 
wit, deze keer uit Veldhoven.

Gr Ed Pielage

Braakhuizen veteranen A en VV Riethoven 
houden elkaar in evenwicht.

De roemruchte 
harde bijzonder 
lelijke kern van 
de veteranen A
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Een elfta

Team:
D

Speelsters:
Priscilla van Hal, Kim Bust,  

 
Denise de Moor, Astrid Kardol,  
Felicia Kessels, Myra Vervoort,
Jessica Reijns, Angela van Rooij,
Sylvira Reijns, Kim van Gils,

Leiders/Trainers:

Vraag 1 : Wat maakt het 

We zijn een leuk en gezellig damesteam 

zijn we ook het enige damesteam van 
Braakhuizen. Dat maakt het toch wel 
bijzonder. 
 
Vraag 2 : Hoe is jullie team tot 

Een aantal oud leden van Braakhuizen 
wilde een nieuw dames team oprichten, 
via via zijn er steeds nieuwe speelsters 
bijgekomen. 

Vraag 3 : Wat maakt dit seizoen 

We worden steeds meer een hecht 
team, en dankzij de trainingen boeken 
we ook meer vooruitgang de laatste 

Vraag 4 : Kunnen jullie de 
doelstelling van jullie team 

We willen graag een gezellig 

op het veld behalen. 

Vraag 5 : Wat zijn jullie sterke 

we accepteren elkaar zoals we zijn en 
kunnen elkaar goed aanvullen. 

Vraag 6 : Wat zijn jullie zwakke 

Af en toe hebben we ook niet genoeg 
speelsters, ´Dus dames die zich 
geroepen voelen, meldt je aan!´
 

Gezelligheid staat bij ons voorop en de 
winst is mooi meegnomen.  

Vraag 8 : Wat vinden jullie van de 

De trainingen zijn afwisselend en we 
maken samen veel lol.  

met z´n alle! 

Vraag 9 : Kunnen jullie een 
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al vragen
haar eigen voeten valt en een koprol 
maakt. Felicia met haar slidings, 

Vraag 10 : Als je aan braakhuizen 

Een gezellige club waar iedereen 
welkom is. 

Vraag 11 : Vraag aan de leiders/
trainers: Wat maakt het coachen 

De uitdaging om van een aantal dames 
een hecht team te maken. En om naar 
de vrouwen te kijken.

Hetzelfde 

clubtenue 

voor de hele 

vereniging

In het vorige magazine hebben 
we al kunnen lezen dat er een 
eenduidig clubtenue komt 
voor de hele vereniging.

Er is hierover, op het moment 
dat het magazine gemaakt 
werd, nog geen definitief 
besluit genomen. Waarschijn-
lijk is dat inmiddels wel gebeurt 
en we beloven dan ook dat we 
er in het volgende magazine 
uitgebreid op terugkomen.

Zoals jullie eerder hebben 
kunnen lezen worden de 
tenues stapsgewijs ingevoerd.

betekent dat als een elftal een 
nieuw tenue nodig heeft; de 
leden zelf of een sponsor enkel 
nog het dan gekozen club-
tenue kunnen aanschaffen. 
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 voordelen 
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 
belangrijke, is dat een club-
tenue de representativiteit 
van de vereniging ten goede 
komt.
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respecteren dat Jeroen de aangeboden 
kans, om bij ‘zijn geliefde club’ aan de 
slag te kunnen, niet wilden afslaan’. Wat 
maakt Braakhuizen dan zo geliefd bij 
jou?

Ik vind dat Braakhuizen in vele opzichten 
een hele mooie club is. Een goede 
organisatie staat er denk ik (o.a. bestuur, 
stichting) en er is meer ambitie. Dat merk 
ik vooral vanuit de spelersgroep en vanuit 
de gesprekken die ik met William Van 
Moorsel heb gehad. Verder hangt er denk 
ik een hele goede sfeer binnen de club. Ik 
waardeer het heel erg dat hij Braakhuizen 
naar dit niveau heeft gebracht.

Hoe zou je jezelf willen beschrijven als 
voetbaltrainer? 

Ik ben overal als trainer heel ambitieus 
en verwacht dat ook van alle spelers in 
de selectie. Ik heb er een bloedhekel aan 
als selectiespelers een slechte discipline 
hebben. Ik probeer altijd verzorgd te 
voetballen van achteruit en heel aanvallend 
waarbij ik spelers veel vrijheid geef in het 
veld. Er moet bij iedereen elke wedstrijd de 
wil zij om te winnen, en elkaar vel plezier 
geven in maar ook buiten het veld.

Je staat bij sommige mensen bekent als 
een harde maar rechtvaardige trainer, 
klopt dat?

Ik merk dat ik in de loop der jaren milder 
ben geworden. Ik zie ook in dat spelers 
voortaan veel meer andere prioriteiten 

‘Ik merk dat ik in de  
loop der jaren milder  

ben geworden’

hebben, maar ik vind als je in een selectie 
elftal voetbalt dat je daar ook wat voor 
moet laten. Natuurlijk gaan werk, studie 
en privésituaties voor.

Heeft u een bepaalde speelstijl? Zien 
wij na een paar wedstrijden al ‘de hand 
van Van der schoot’ in het spel van 
Braakhuizen?

Ik probeer wel altijd heel verzorgd te 
voetballen van achteruit. Ook probeer ik 
steeds meer mensen in te laten schuiven 
zodat we overal op het veld een overtal 
situatie hebben. Ik verwacht bij elke 
wedstrijd dat spelers zich niet verstoppen 
en we agressiever en feller zijn dan de 
tegenstander. Wat vooral heel belangrijk is, 
is dat we elkaar respecteren in het veld en 
elkaars tekortkomingen accepteren. Verder 
is het noodzakelijk dat het 1e, 2e en de 
A1 (eventueel ook B1) op dezelfde manier 
voetballen. Spelers die overkomen vanuit 
de jeugd zijn dan al meteen gewend aan 
het systeem. Verder ben ik ook realistisch, 
als een voorsprong de laatste minuten 
verdedigd moet worden, dan moet je ook 
concessies aan je speelstijl doen, maar in 
principe ga ik altijd van onze eigen kracht 
uit.

U heeft voor 1 jaar getekend. Zit daar 
een bepaalde gedachte achter?

Ik denk dat voor beide partijen het beste 
is als een trainer steeds voor 1 jaar tekent. 
Ik heb bij HVV Helmond meegemaakt 
dat ik daar vier jaar heel fijn met een 
geweldige spelersgroep en een fijn bestuur 
samengewerkt had. Maar in het 5e jaar 
kwam er een nieuwe voorzitter met andere 
ideeën en ik was blij dat het seizoen toen 
voorbij was zodat ik naar een andere club 
kon.

Mogen wij voorstellen

Jeroen Van der Schoot 
de nieuwe trainer van Braakhuizen 1

Voor de mensen die u (nog) niet kennen, 
wie bent u, wat doet u, getrouwd, 
kinderen?

Mijn naam is Jeroen Van der Schoot. Ik 
ben 51 jaar, getrouwd met Karin en we 
hebben samen 2 dochters, Michelle(20) en 
Jessie(16). Zelf ben ik werkzaam bij Post 
NL.

Je hebt zelf ook bij Braakhuizen 
gevoetbald, wat herinnert u zich nog 
van de club of heeft u nog bijzondere 
herinneringen?

Ik heb bij Braakhuizen 27 jaar geleden mijn 
vrouw leren kennen, inmiddels zijn we 
ruim 22 jaar getrouwd. Sportief gezien viel 
het toen tegen, we speelden een bescheiden 
rol in de vierde klasse. Met het materiaal 
wat we toen hadden konden we makkelijk 
minimaal een klasse hoger spelen.

Je was halverwege het jaar bij Maarheeze, 
hoe ben je erbij gekomen om volgend 
jaar bij Braakhuizen te gaan trainen?

Laat ik voorop stellen dat Maarheeze een 
schitterende club is waarbij ik toch al snel 
wegga. De spelers van de selectie daar kan 
ik goed mee overweg, alleen ik mis daar 
de ambitie bij een heel groot gedeelte 
van de spelersgroep om beter te willen 
worden. Daar hoort bij dat je bijna op elke 
training aanwezig moet zijn en dat je ook 
vakanties, weekend tripjes etc. tijdens het 
seizoen zoveel mogelijk moet beperken. 
En dat geeft bij mij frustraties en ik zie 
daar geen verbetering in helaas. Daar 
komt natuurlijk bij dat ik in Geldrop vaak 
mensen tegenkom van Braakhuizen en dat 
we beide interesse toonden om een gesprek 
aan te gaan.
Op de site van V.V. Maarheeze stond: ‘We 

Zoals als vele al wisten gaat Jeroen Van der Schoot volgend jaar het eerste van 
Braakhuizen trainen. Van der Schoot volgt daarmee William van Moorsel op die 
na dit seizoen vertrekt naar DVS. Jeroen die zelf ook al voor Braakhuizen voetbalde 
kon deze aangeboden kans, om bij ‘zijn geliefde club’ aan te slag te kunnen gaan, 
niet afslaan.

‘Ik ben zeker niet vies van de  
derde helft en verwacht dat  

ook van de spelers’
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Braakhuizen staat ook voor veel 
gezelligheid, bent u zelf ook niet vies van 
een derde helft of een feest avondje?

Ik ben zeker niet vies van de derde helft en 
verwacht dat ook van de spelers. Hoe beter 
en gezelliger de derde helft is, hoe beter de 
sfeer in het veld is. Iedereen heeft dan ook 
net dat beetje extra’s voor elkaar over.

Bent u buiten het trainerschap ook nog 
zelf sportief bezig?

Om zelf fit te blijven jog ik veel en speel als 
ze me nodig hebben bij Maarheeze ook nog 
wel eens mee in een lager elftal.

HVV Helmond heeft u van de 3e Klasse 
naar de 1e Klasse geloodst, zou u dat 
kunstje nog een keer kunnen flikken?

Als je een prijs kunt pakken dan moet je 
dat doen en ik loop er absoluut niet voor 
weg. Met HVV Helmond dachten we 
ook dat dat nooit zou lukken. Maar de 
spelers en ik hadden een vreselijke grote 
ambitie, trainingsopkomst was fantastisch 
en de randzaken werden door de leider en 
het bestuur de eerste vier jaar zeer goed 
geregeld. Je zag het elftal groeien, spelers 
wilden beter worden. We hebben er 
allemaal het uiterste uitgehaald.

Zijn er al langzaam doelstellingen 
besproken of is dat nog te vroeg?

Ik hoop dat Braakhuizen in de 3e Klasse 
blijft, maar daar zullen ze nog heel hard 
voor moet knokken. Verder hoop ik dat het 
2e kampioen wordt en dan wordt de kloof 
met het 1e hopelijk kleiner. In het begin 
van het seizoen kunnen we denk ik pas een 
doelstelling uitspreken. We weten dan op 
welk niveau we starten en hoe de selectie is 
samengesteld.

Heeft u buiten de ranglijst heeft u nog 
doelstellingen voor de selectie?

De hele selectie kwalitatief beter maken! 
De mensen die voor Braakhuizen veel werk 
te doen en de supporters trots te laten zijn 
op hun club.

Wilt u nog iets zeggen aan de leden van 
Braakhuizen?

Ik hoop op een fijne samenwerking en veel 
plezier. Iedereen bedankt voor de positieve 
reacties bij mijn aanstelling. Verder bedank 
ik nu al enkele mensen voor alle info die ik 
heb gekregen. o.a. Appie, Ed Pielage, Frans 
Van de Heuvel en Tiny Haans.

links- in plaats van rechts om had laten 
mengen zodat de verf wel erg stroef 
smeerde.

gepland; doordat onze Hoofdsponsor 
even voor had gedaan hoe het eigenlijk 

met spoed gevuld moest worden met 
 

te fatsoeneren.

ook nog zeer goed van pas kwam, want 
ondergetekende dokter Snuggles had 

drogen.

T-shirts verder, de ton weer zowat leeg 
was en gelukkig alsnog de Inbev gebeld 
kon worden voor een lekker koud 
bierke.

benieuwd zijn wanneer de kleuren weer 
veranderd moeten worden…… Als het 
maar niet groen-wit dient te worden……

-
aan wel erg hoog van de toren blaast…..

zo ongeveer!!!

-
nieuwd…..alhoewel…..het leek wel of 
iemand een lamp met groene zeep had 

lamp!!!!

verzekering af te sluiten, enkel en alleen 

zijn 2 assistenten (stunt en co), om een 
eventueel faillissement voor te blijven.

Wist u dat … nu

jaar gaat trainen, en wel op Sinterklaas-
avond, daar hij er eigenlijk toch niet 

 
helemaal het vertrouwen is kwijtgeraakt 
in onze goed heiligman.

had vermeldt dat hij graag eens met 

worden.

enorm moet zijn geweest voor onze 
 

voetbalschoentje, afzender Sinterklaas 
Kapoentje.

kijken of de Goede Sint
misschien als nog zijn Bestel Piet langs-
stuurt met een aangetekend pakketje.

de openhaard, Sinterklaas liedjes zingt, 

Hoor de wind waait door de bomen, het 
word mij zelfs iets of wat te veel; laat 
die Pakjespiet op zijn scooterke zo snel 
mogelijk komen, want ik krijg zo langza-
merhand wel een erg droge keel.

termijn ook in Spain bezorgd kan wor-
den, desnoods al zwemmend via het 
kanaal.

zoveelste keer iets meer kleur hebben 

toch het gezegde.

meer werk hadden dan ze aanvankelijk 
gedacht hadden, ondanks de extra hulp 
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Herkent u ze nog?

Stuur uw antwoord naar redactie@braakhuizen.eu of  geef  het door 
aan één van onze redactieleden.

 
      geplaatst, speciaal om (voetbal 

-
nen we ze graag voor u in, of u kunt ze 
zelf digitaal aanleveren. Alvast Bedankt.

speler, die met groots machtsvertoon, 
het laatste pokerevent op zijn naam 
schreef; maar mocht ik er alsnog  
opkomen dan zal ik het volgende keer 
zeker met terugwerkende kracht ver-
melden.

dat we onze Twan, de hoofdredacteur 
van het magazine, rond de klok van 

zou bij God niet meer weten waar voor 
eigenlijk…..Oh ja…..volgens mij was zijn 

en Twan.

toevallig op vrijdagavond, bij de Griek) 
-

trainer, al vrij snel spontaan in slaap 
sukkelde, al snurkend op Zorba’s dans 
muziek.

-
kingen…..of zal het toch gewoon, zoals 

hebben….hij blijkt weleens alcohol in 
het bier te doen.

lang schrijven en typen, wat helaas niet 
ons sterkste punt is; wa wel eigenlijk???
Dan kunnen we er de volgende keer 
weer met frisse (tegen) zin tegenaan!
Bye Bye…..
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Kennismaken met …. 
de veteranen 
activiteitencommissie 

De veel besproken veteranen afdeling bestaat al jaren en 
hebben sinds kort ook een 3e elftal. Veel veteranen zijn 
binnen Braakhuizen ook actief als vrijwilliger, een positief 
punt voor de vereniging. We gaan kennismaken met de 
organisatie van de veteranen A & B. 

Namens de veteranen organiseren Frank sprintkanon van 
Moorsel en Toon microfoon van Dijk jaarlijks een groot 
aantal ‘uitjes’! De veteranen gaan jaarlijks op wintersport 
en maken samen veel activiteiten mee. (we hebben al 
menig artikel en fotootje zien langskomen in vorige maga-
zines) 

Veteranen B is het oudste elftal van de veteranen en 
won afgelopen seizoen van de veteranen A. Daarnaast 
heeft het B-elftal weer van de C afdeling gewonnen. Is de 
oudste ploeg dus ook de beste ploeg? 

De veteranen afdeling is een bijzondere afdeling, op 
oudere leeftijd voetballen ze samen nog een leuk potje 
voetbal met respect voor elkaars ledematen. Maar vooral 
het sociale aspect maakt het zo leuk, er wordt veel 
georganiseerd. Kenmerkend voor de veteranen is: je kunt 
alles zeggen, doen en denken. Het is een eensgezinde 
groep mensen. 

Elk jaar vinden er tal van activiteiten plaats bij de 
veteranen. Op een actieve manier leert iedereen elkaar 
beter kennen. Vaak is het alleen maar lachen, lachen en 
nog eens lachen. In de periode dat we weg zijn lachen 
we meer dan in de periode van een maand thuis. Zo 
zijn de veteranen nu al bezig met de organisatie voor 
de wintersport van aankomend seizoen met maarliefst 3 
veteranen elftallen.

Hilarische momenten zijn er teveel om op te noemen, 
ze lachen zich iedere week kapot. Anekdotes van Beter 
Beverdijk, de humor van Kees Brouwers en Ronnie van 
Gerwen zijn van grote waarde voor de veteranen. 

De kleedkamer humor is iets wat de gemiddelde 
voetballer zijn leven lang meeneemt. Zo hield een van 
hen zijn sluitspieren niet bij elkaar en werd Gaston van 
Zandvoort kaalgeschoren, Kees Brouwers maakte er direct 
een pruik van.
 
De verstandhouding tussen de veteranen is prima, 
er heerst een gezonde concurrentie. Tijdens uitjes 
en trainingen is de verstandinhouding perfect. Maar 
de onderlinge wedstrijden blijven de belangrijkste 
wedstrijden van het seizoen.
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Tijdens het weekend van 23,24,25 
mei viert Braakhuizen haar 65-jarig 
jubileum, een onderdeel daarvan is het 
E+F Toernooi. Dit grootse toernooi is 
op zaterdag 24 mei. In totaal zijn er 56 
teams uit Nederland, België en Duitsland 
die deelnemen aan het toernooi. Het 
doel van het toernooi is dat we samen 
als Braakhuizen zijnde er een mooie 
en gezellige dag van gaan maken voor 
iedereen!

Het grote E+F Toernooi zal beginnen met 
een spectaculaire opening die rond 9:15 
uur begint. De teams worden opgesteld 
op het parkeerterrein waarna ze per 
vereniging het hoofdveld op marcheren 
met grote vlaggen. Op het hoofdveld gaan 
de verschillende verenigingen in een halve 
cirkel rondom het publiek staan en van 
daar uit gaat de opening beginnen met 
zang, dans en een voetbalshow van Hasan 
Isik van het eerste. 

Na de opening is het de bedoeling dat 
de eerste wedstrijden beginnen rond 
10:00 uur. De laatste wedstrijden van 
het toernooi worden naar schatting rond 
16:00 uur gespeeld. Tussen de wedstrijden 
door maakt een externe fotograaf foto’s 
van alle teams en alle spelers. Hiervoor 
komt een speciaal Duits 
bedrijf om de teamfoto’s te 
maken en ze daarna uit te 
werken voor de ploegen 
met hun club logo erbij. 
De individuele foto’s van 
de spelers zijn daarna 
ook nog bij de fotograaf 
te bestellen. Natuurlijk 
lopen er ook mensen 
van Braakhuizen rond 
die zelf foto’s maken 
van de wedstrijden en 
die komen dan op de 
Facebook-pagina van 
het toernooi. Nadat 
de wedstrijden zijn 

gespeeld en de prijsuitreiking is geweest 
komt Braakhuizen 1 om 17:15 uur in 
actie tegen vv Geldrop 1 op het hoofdveld 
van Braakhuizen.
Al onze velden zijn in gebruik tijdens 
het toernooi maar ook een aantal velden 
van vv Geldrop worden gebruikt, om 
precies te zijn: alle velden tot en met het 
trainings-kunstgrasveld van vv Geldrop. 
De F afdeling zal eerder klaar zijn want 
dat is in totaliteit een iets kleiner toernooi 

met iets minder teams. Dus op de velden 
die dan vrij zijn spelen de senioren 
elftallen hun wedstrijden i.v.m. het 
jubileum. 

Ook op ons toernooi is er natuurlijk een 
penaltybokaal! Er is druk overleg om een 
gerenommeerde keeper te regelen die in 
de finale op doel zal staan. Het moet nog 
uitgewerkt worden maar de contacten en 
de ideeën zijn er zeker! 

De Toernooicommissie bestaat dit toernooi 
uit zes man: Ton vd Broek, Arjan De Man, 

Schmidke en Jimmy van Werde. Zij kregen 
de opdracht van het bestuur om dit te gaan 
organiseren want Braakhuizen heeft altijd 
de naam gehad van het Euro-Toernooi. 
De doelstelling is nu ook dat we weer 
terug willen naar een groot respectabel 
toernooi dat jaarlijks terug gaat keren. Wij 
als Braakhuizen moeten dus ook een goede 
indruk achterlaten, de opening moet goed 
zijn, een lekker weertje is welkom etc. 
Zodat de teams kunnen terugdenken aan 
Braakhuizen met dat ene gezellige toernooi. 
De verenigingen moeten de volgende jaren 
heel graag terug willen komen, zodat het 
jaarlijks bij de clubs in de agenda staat. 

De toernooicommissie is de afgelopen 
maanden geregeld bij elkaar gekomen om 
te vergaderen zodat dit een fantastisch 
toernooi kan worden voor Braakhuizen. 
Maar ze zijn er nadrukkelijk van bewust 
dat ze dit niet alleen kunnen, iedereen 
moet zijn steentje bijdragen want we 
willen uitstralen dat dit ‘het toernooi van 

Braakhuizen’ is, we willen een familiegevoel 
uitstralen. Het toernooi is één onderdeel 
van het feestweekend dat in het teken 
staat van het jubileum van Braakhuizen. 
We willen heel onze club erbij betrekken. 
Zo helpen ouders, hogere jeugdspelers, 
senioren en veteranen. Er zijn ook al 25 
scheidsrechters vastgelegd uit o.a. de A1, de 
senioren en de veteranen. Het ‘Wij-gevoel’ 
van Braakhuizen moet overheersen, dat we 
met heel onze club een fantastisch toernooi 
neer gaan zetten. Maar we hebben nog 
steeds hulp nodig! Dus als je interesse hebt 
om samen met ons een mooi toernooi neer 
te zetten dan ben je van harte welkom. 

Wij denken in totaal zo’n 40 vrijwilligers 
nodig te hebben. Dan moet je denken 
aan Kantinemensen, Scheidsrechters, 
wedstrijdsecretariaat, opvang voor teams, 
mensen die buiten staan, noem maar op. 

Ook tijdens het toernooi draait de 
‘Hobbelende Geit’ voor de kantine op 
de parkeerplaats. De teams krijgen een 
aantal munten die ze kunnen verdelen 
en zo kunnen ze gebruik maken van deze 
attractie. Als de ploegen daarna nog een 

‘De doelstelling is dat we weer terug 
willen naar een groot respectabel toer-
nooi dat jaarlijks terug gaat keren’

Internationaal 
E+F Toernooi 
Braakhuizen



19

keer willen gaan kunnen ze tegen een 
kleine vergoeding meer munten kopen.

Richting vv Geldrop komen ook 
drink- en eettentjes waar mensen 
wat lekkers kunnen halen want we 
kunnen de verwachte 1200 bezoekers 
niet allemaal kwijt in onze kantine. 
In het gebouw moet de fotograaf ook 
natuurlijk voldoende ruimte krijgen en 
het wedstrijdsecretariaat moet zich er 
vestigen. Ook het parkeerterrein willen 
we zo veel mogelijk vrij houden voor 
activiteiten, hulpdiensten, hobbelde 
geit, hamburgertent. Dus roepen wij 
mensen op om door het kleine poortje te 
komen bij de spaarpot als ze met de auto 
komen of om bij vv Geldrop te parkeren. 

7de Pokertoernooi
Vrijdagavond 13 december 2013 om 
20.00 uur melden zich 22 deelnemers 
voor dit zevende toernooi bij Braakhuizen. 

en een speelkaart om te bepalen aan 
welke tafel je mocht starten. Op het grote 
scherm was een pokerklok te zien die 
precies aangaf hoe veel de inzet was, de 
resterende tijd voor de volgende ronde, 
prijzengeld enz.

Start was om 20.30 uur en tot 21.30 
mocht iedereen die er af was zich 1x 
inkopen . Slechts 7 spelers hadden voor 
half tien al gebruik gemaakt van de “re-
buy”. Om half tien was het pauze en kon 
iedereen die er nog niet af was geweest 

prijzengeld leuk op en kon het echte werk 
beginnen. Degene die reeds klaar waren 
met het toernooi begonnen aan een 
andere tafel een nieuwe wedstrijd waar 
zich gaande weg de avond steeds meer 

8ste Pokertoernooi 
Vrijdagavond 14 februari 2014 waren 
er slechts 15 deelnemers. Achteraf ook 
nogal logisch want wie organiseerd er 
nou zo’n mooi avondje op Valentijsdag!! 
Start van het toernooi was ook wat later 
maar de eindtijd was desondanks als alle 
vorogaande edities weer in de vroege 
uurtjes. 

De derde plek was net als bij de 7de editie 
Rein Stokmans, knap hoor 2x op rij.
Tweede plek was voor Alex Smulders 
die van alle deelnemers in alle edities de 
meest constante is, iedere keer als hij 

bij de prijswinnaars. Dat is geen geluk dan 
kun je gewoon goed pokeren!!

De eerste plek is eindelijk wegegelegd 
voor iemand van de organisatie. Alhoewel 
er toch wel enig commentaar is geweest 
over zijn deelname, hij kwam namelijk 
pas binnenvallen toe het toenooi al in 

volle gang was. Eric Sanders vond het 
wel goed en daar zijn nog steeds enkele 
mensen niet over te spreken!!

was dat de kinderen ziek thuis waren maar 
ik (en ik kan het weten) weet dat dat niet 
helemaal 100% leugenvrij is. Het was 
tenslotte Valentijnsdag en de winnaar had 
namelijk toch wel een beetje spijt van zijn 
organisatieblunder qua datum!! Het is dat 
zijn vrouw zei dat hij het niet kon maken 
om niet te gaan dat hij alsnog, zei het een 
stuk later, aan kon sluiten bij de wedstrijd.
Als tegenprestatie mocht zijn vrouw, 
we noemen haar voor het gemak even 
Jacqueline, van zijn prijswinst iets leuk 
voor haar zelf kopen. Deze extra motivatie 
was voldoende om inderdaad het toernooi 
ook als winnaar af te sluiten!! Zijn naam, ik 
ben het zelf, Twan Moors. 

Ook deze editie wederom onze dank naar 
onze hoofdsponsor voor dit evenement, 
Kees Brouwers (wie kent hem niet).

Tot de volgende keer, eens kijken of ik 
(Geert is het zoals we inmiddels weten 
niet gelukt) de titel kan prolongeren!!

Persoonlijk hoop ik dat Rene Vermeltfoort 
of Eric Sanders van de organisatie een 

al een keer tweede geworden en ikzelf, tja 
dat verhaal is bekend…

Succes allemaal en tot de volgende keer!

Kortom het wordt volle bak die dag bij 
Braakhuizen en we gaan er met z’n allen 
een gezellige dag van maken!

Zoals eerder al gezegd komen de ploegen 
niet uit Nederland maar ook uit België 
en Duitsland. Maar in Nederland komen 
de ploegen ook van ver: Tilburg, Katwijk, 
Zeeland etc. We willen het daarom ook 
heel internationaal aan gaan pakken. 
Ploegen ontvangen, werken volgens een 
heel takenpakket, toernooiboekjes (zowel 
papier als digitaal), sponsering etc. Alle 
teams krijgen ook een herinnering mee 
naar huis. Dat worden vaantjes voor elke 
speler en een beker voor elk deelnemend 
team. Alle teams krijgen sowieso een 
grotere vaan mee naar huis van de 
vereniging Braakhuizen.

De naam Braakhuizen moet weer op de 
kaart komen! Het moet ‘HET’ toernooi 
van het jaar worden en we maken er een 
super gezellige dag van met z’n allen!

‘we gaan er sa-
men één groot 
feest van maken’

afvallers melden.
De ene na de andere viel af en omstreeks 
1.00 uur waren de laatste acht, de 

van de Meerendonk. Naast prijzengeld 
won hij, net als de nummers 2 en 3 een 
bierkaart van Café-biljart Schonmoeder. 
De tweede prijs winnaar was voor Lucas 
Seegers. Derde was Rein Stokmans.

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

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

Rest ons om de hoofdsponsor, Kees 
Brouwers, van dit evenement te 
bedanken. 

Kees bedankt!!
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In memoriam

SV Braakhuizen introduceert 

“het RESPECT12 hesje”

Het RESPECT12 hesje heeft als doel het 
jeugdvoetbal positief te stimuleren met het 
oog op een veiligere sportomgeving. 

Bekijk ook de video (mocht u die nog niet 
gezien hebben), waarin het initiatief geïntro-
duceerd wordt, op internet.  
www.youtu.be/fr2_Ww9lwSQ

Omdat SV Braakhuizen dit iedere zaterdag 
gaat hanteren, willen wij u en de leiders / 
trainers vragen om medewerking te verle-
nen aan dit initiatief. Uiteraard zullen wij de 
betrokkenen zo goed mogelijk informeren 
over het initiatief en wat er van hen wordt 
verwacht.

Na elke wedstrijd kunnen dragers van 
het RESPECT12 hesje, leiders / trainers, 
grensrechters, aanvoerders en supporters 
een evaluatieformulier invullen, zodat we de 
uitvoering goed kunnen evalueren.
Voetbalplezier staat natuurlijk voorop.

Alvast een prettige en “respectvolle” wed-
strijd.
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Deze keer in het zonnetje: een geweldig drietal

In het kort

voetbal en wel bij de super 

Van Theo kunnen we zeggen 
dat hij op zijn lauweren aan 
het rusten is , na jaren en 
jaren bij de dames in allerlei 

de kascommissie.

van de dames geworden. Rond deze 
periode is Ruud door toedoen van zijn 

leider / vlagger toen voetbalde onze 
dames nog hoofdklasse. 

Hennie Dorelijers en Ruud Moeskops en 
laatst but not least Theo Voesten. 

Deze keer zijn het een drietal personen 
die bij de meeste ouderen wel bekend 
zijn, maar bij de jongeren misschien 
vraagtekens oproept. 

Hennie, Ruud en Theo hebben jarenlang 
succesvol meegelopen bij de dames.
Hennie doet nog veel achter de 
schermen zoals penningmeester van de 
vrienden van Braakhuizen en als er iets 
mis is met de technische dingen zoals 
computers beamer en dergelijke. 

Ruud is nog het meest te zien en te 

In deze periode onder dit drietal 
hebben de dames nog eredivisie dames 
gevoetbald en zijn er verschillende 

Brabant-beker ------- district- beker ------

2e

Naam:    Hennie Dorelijers                                  
Status:    getrouwd met Corrie  
Leeftijd:    65 jaar  
Hobby’s:    tennis en computers   
Levensspreuk:  in balans met de omgeving       
Woonachtig:    Geldrop  

Naam:    Ruud moeskops  
Status:    getrouwd met Lieske  
Leeftijd:    53 jaar  
Hobby’s:    voetbal        
Levensspreuk:  YOLO ( you only live once )                                   
Woonachtig:    Mierlo-hout    

Naam:    Theo Voesten 
Status:    vrijgezel(lig)   
Leeftijd:    54 jaar  
Hobby’s:    concerten bezoeken   
Levensspreuk:  geen  
Woonachtig:    Mierlo-hout     
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Onder dit drietal zijn verschillende 

zelfs in Turkije wezen voetballen in een 

werden ze achterna gezeten door de 
plaatselijke paparazzi, werden ze uit 
genodigd door de burgemeester en 
zijn ze zelfs op de Turkse tv geweest. 

voortduren van de plaatselijke pers dan 

Amsterdam. 

Hoe krijgt men een team op scherp dat 
was de toenmalige trainer goed gelukt 

Deze trainer had een krantenknipsel 
nagemaakt en daarin stond dat het 
wel een makkie zou gaan worden voor 
de KFC dus die meiden waren super 

stokje over gaf aan Ruud en Theo kwam 
er een nieuwe impuls door toedoen ook 
van hun nieuwe hoofdsponsor Kempen 

O.G. vastgoedbeheer.

Een komische aspect voor Hennie was 

werd getest om bij de veteranen te 

                                                         

Carnaval / Skieën

Theater of concert
The voice of
Holland’s got talent
Hotel of Camping
Fitness of Spining
Discotheek of 
bruin café

Restaurant
Drank
Favoriete gerecht

Niet te pruimen

Doel
Bestemming
Stad

buitenland

Ontspanning

Geld

Boek
Concert
The voice

Camping
Fitness
Bruin café

Parlement (Helmond)
Bier
Biefstuk

Bier
Zuurkool

Ontspanning

Praag
Smartphone

Geen van beide

Concert (pop)
The voice

Hotel
Fitness
Bruin café

Irodion
Guinness
Varkenshaas met 
champignons
Kaas
Olijven

Bergbeklimmen
Himalaya
Istanbul
Smartphone
Cd lokale muziek

Boek
Concert (pop)
Ik kijk nooit tv

Camping
Fitness
Discotheek

Vegetarisch
likeur 43
Bonenschotel

Tomato frito
Vlees

Hennie

Favourites  vakantie / do’s en dont’s / culinair

Ruud Theo




