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Interesse in één van de bovenstaande 

Toon van Dijk (06-53252094 of 

En we zoeken ook nog,

willen versterken!

iemand die die dan ook om de 6 weken 

Voor meer info over deze vacatures kunt 
u terecht bij Sander Hüsken

18 augustus 2014
begin training jeugd: 

Het nieuwe trainingsschema en de nieu-

13-18-23 juni 2014

voor haar leden om voetballen te 

andere dagen, als er een aantrekkelijk 
-

alvast de dagen dat het Nederlands 

-

-
-

De redactie

De redactiewerkgroep bestaat uit 
Peer van Gerwen, Paul van Ger-
wen, Susanne Beliën, Twan Moors, 
Toon van Dijk, Eric Joosten, Robin 
Sweegers, Tijn van Vlerken en Arjan 
de Man.

Daarnaast zijn er onze vaste schrij-
vers die ons steeds van een leuk 
artikel voorzien. Dat zijn Ed Pielage 
met een wedstrijdverslag van de 
veteranen en Peer Hanssen met de 
puzzel. 

Marjolein Brouwers willen we 
bedanken voor alle artikelen die 
ze heeft geschreven. Met name de 
rubriek “interview met…” werd door 
Marjolein gemaakt en is een vast 
onderdeel van ons blad vanaf de 
eerste editie in december 2010!!!

Inbreng van leden

Wilt u deel uit maken van de 
werkgroep of heeft u een leuk 
idee om in het volgende magazine 
te plaatsen? Alle op- of aanmer-
kingen, vragen. en ideeën kunt u 
sturen naar 

redactie@Braakhuizen.eu

Let op dat wij alleen foto’s kunnen 
plaatsen met voldoende kwaliteit. 
Daarom ontvangen wij het liefst de 
originele digitale fotobestanden.

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 / Vacatures
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Woensdagavond voorafgaande aan het 
feest werd de hobbelende geit opge-
bouwd. Dankzij een paar vrijwilligers 
lukte dat in een razend tempo.

Vrijdagmiddag begon een groep 
vrijwilligers met het gereed maken 
van de velden, het klaar maken van de 
kantine en omgeving en het ophalen 
van de benodigde materialen die nodig 
waren voor het laten slagen van dit 
evenement. 

Vrijdagavond speelde onze A en B 
jeugd een wedstrijd en draaide de 
hobbelende geit op volle toeren. Rond 
20.30 uur begon de kantine langzaam 
vol te lopen, Toen puntNL begon te 
spelen kwam het feest snel op gang er 
werd volop meegezongen en gedanst, 
met het glas bier in de hand zodat de 
vloer al snel veranderde in een ietwat 
plakkerige massa.

Omdat het ook buiten een aangename 
temperatuur was en de glazen wand 
van de rookruimte open was konden 
ook daar vele gasten verblijven. 

Wat later op de avond toen de jongere 
jeugd naar bed was maakte de oudere 
jeugd gebruik van de hobbelende geit. 
Ja het was gratis dank zij de sponsors 
Martien Geeven en Sjarel van Me-
chelen. Tot in de late uurtjes bleef het 
leuk en gezellig zodat het weer een 
geslaagde avond was.
Zaterdagmorgen om 8.00 uur waren 
er al vele mensen actief bezig op en 
rondom het veld om alles klaar te ma-
ken voor het grote E-F Toernooi. Ook 

buiten het complex 
stonden vele vrijwilli-
gers om de deelnemende 
ploegen naar de parkeer-
plaatsen te loodsen. 56 Teams 
namen er deel waaronder ploegen 
uit België en Duitsland. 

Om 9.15 uur stonden alle ploegen 
klaar op het hoofdveld voor de ope-
ningsceremonie.

Onze voorzitter Toon van Dijk kwam 
als eerste het hoofdveld op gereden 
met 5 mensen van de organisatie. 

van Sjarel van Mechelen kwam met 
Frans Evers het veld opgereden en hij 
opende het toernooi met het lied You 
never walk alone. 

Om 10.00 uur begonnen de wedstrij-
den op de 6 x 2 velden. Pink reclame 
had gratis zeer mooie borden gemaakt 
waarop de uitslagen konden worden 
vermeld. Hij had alle bordjes gratis 
geleverd met de namen van de teams 
nummers van de kleedlokalen en 

voor alle teams mooie herinnering 
bordjes. 

McDonald’s had 
ranja gesponsord 
en ook daar werd 
dankbaar gebruik 
van gemaakt. 

Geert Koppen 
die in het orga-
nisatie team zat 
had de geluid 

installatie uitgebreid 
zodat hij overal goed 

hoorbaar was. 

Zo begonnen en eindigde de wed-
strijden precies op tijd en verliep alles 
gesmeerd. Braakhuizen kan dan ook, 
dank zij de toernooi commissie, terug-
zien op een zeer geslaagd toernooi. 

Wat later in de middag speelde alle 
senioren en veteranen een wedstrijdje 
met als hoogtepunt Braakhuizen 1 
tegen Geldrop 1. Na de rust werd 
duidelijk waarom alcohol niet op de 
dopinglijst staat. Maar een club uit 
Geldrop won uiteindelijk met 5-1. 

Natuurlijk nam onze voorzitter 
Micro-Toon na de wedstrijd het 
woord om afscheid te nemen van 
Wiliam van Moorsel onze hoofdtrai-
ner. Hij wist ons naar de 3de klasse te 
loodsen en daar was Braakhuizen hem 
zeer dankbaar voor. 

Ook werd afscheid genomen van 
enkele spelers die elders gaan spelen. 
Jammer is ook dat Tini Haans en Ap-
pie Dirks de begeleiders van het team 
hebben besloten om te stoppen, maar 
blijven wel aan ons clubke verbonden.

Frank van Moorsel die het tweede elf-
tal vakkundig naar het kampioenschap 
leidde werd door Toon bedankt voor 
zijn inzet samen met Peter Beverdijk. 

Daarna werden Wilma Wolters, 

65 jaar s.v Braakhuizen
samen terugkijken op een geslaagd feest!

Daarna trad B4 Real van sportschool 
Hennis op en Hasan Isik de baltove-
naar van ons eerste elftal. De dochter 
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Peer van Gerwen en Frans v.d. 
Kimmenade naar voren gehaald en 
benoemd tot lid van verdienste. Wat 
deze drie personen voor Braakhuizen 
hebben betekend en hebben gedaan 
kan alleen in een aparte magazine 
vermeld worden. 

Deze personen hebben mede gemaakt 
wat Braakhuizen nu is. Een sociale 
vereniging waar gezelligheid en spor-
tiviteit hoog in het vaandel staat. Tot 
slot werd Cor van de Kemenade nog 
benoemd tot erelid van de vereniging. 

Cor is al jaren onze penningmeester 

en een onmisbare schakel binnen de 
vereniging. Hij is er bijna altijd, welke 
dag je er ook binnen loopt Cor is 
bijna altijd aanwezig

Gelukkig woont hij vrij kort bij het 
voetbalveld anders zou de contributie 
veel hoger moeten zijn omdat hij nu 
geen kilometers declareert. 

Cor is dan ook mede het boegbeeld 
van onze vereniging en zijn benoe-
ming als erelid is dan ook volkomen 
terecht.

Na al deze huldiging kwam het feest 

opnieuw op gang. Net als de avond 
ervoor was het weer volop feest.
De Zondag verliep vrij rustig. Het 
levend tafelvoetbalspel werd maar 
matig gebruikt en werd al vroeg weer 
afgebroken. Wellicht was de Meise 
markt daar mede de oorzaak van. 

Maar twee avonden feesten gaat je 
natuurlijk ook niet in de koude kleren 
zitten. 

Braakhuizen kan nu alsnog terug zien 
op een geslaagd feest tijdens hun 65 
jaar bestaan en nu op naar de zeventig. 

B4 Real tijdens de opening. Baltovernaar Hasan Isik

Als vereniging draai je goed als je be-

hebben we die gelukkig bij ons clubke 

bedanken kan niet; immers, dan heb je 
kans dat je zomaar iemand zou verge-

-
sen die nu ook weer bij het jubileum en 
met de verenigingsdagen zich met hart 
en ziel hebben ingezet! 

Vaak zijn het dezelfde mensen doch 
gelukkig zien we –kijk bijvoorbeeld maar 

Gelukkig hoor je dan ook geluiden dat 
ze er bij een volgende gelegenheid ook 

deze mensen extra in het zonnetje te 
-

umdagen zijn daarom de navolgende 

 (vanaf zowat het 

-

jeugdtrainer);

-
meester bij de jeugdafdeling);

 (jarenlang tomeloze 
-

teitencoördinator en als seniorenvoor-

(jarenlange inzet in 
het hoofdbestuur; eerst als verenigings-

Het bestuur feliciteert bovengenoemde 

HULDE
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een snelle bolide het veld werden 
opgereden, waarna onze eigen 
balkunstenaar Hasan Isik zijn moves 
aan het in groten getale aanwezige 
publiek mocht tonen.

Nederland, België en Duitsland en 
niet te vergeten de Braakhuizen vlag 
werden gehesen onder muzikale be-
geleiding van Frans Evers werd door 

gegeven voor het daadwerkelijke 
toernooi. 

Het begin beloofde in ieder geval 
veel goeds voor het restant van de 
dag.

Op 12 (halve) velden werden diverse 
wedstrijden gespeeld door in totaal 
56 deelnemende teams verdeeld 
over 8 E groepen (4 poules) en 6 F 
groepen (3 poules). Veel van de wed-
strijden waren het aanzien meer dan 
waard. Er werd voetbal op de mat 
gelegd van zeer hoog niveau. 

Nadat de spannende poulewed-
strijden gespeeld waren werden er 

-
paald wie zich uiteindelijk mochten 
opmaken om zich al beste teams in 

Werd er in de poulefases al een hoog 

waren helemaal om je vingers bij af 
te likken. 

De winnaars in de diverse poules zijn 
de als volgt

Poule A1/A2: K. Lommel United U11 
Poule B1/B2: K. Lommel United U10
Poule C1/C2: OJC Rosmalen E6 
Poule D1/D2: ASV ’33 E2 
Poule E1/E2: K. Lommel United U9 
Poule F1/F2: SV Woenselse Boys F2 
Poule G1/G2: VV Oirschot Vooruit F5

Uiteindelijk mochten we terugkijken 
op een geweldige dag met een meer 
dan geslaagd toernooi afgaande op 

van diverse deelnemende teams. 
Mede door dit succes zijn we vastbe-
sloten om volgende jaar wederom 
een leuk toernooi te organiseren om 

als the place to be als het om dit 
soort evenementen gaat.

Speciale dank aan de vele vrijwilli-
gers en vele sponsoren die deze dag 
mede mogelijk hebben gemaakt. 

Zonder jullie was het niet gelukt.

Na maanden van voorbereiding was 
het op zaterdag 24 mei eindelijk zo 

van het Braakhuizen toernooi was 
het helaas al weer een paar jaar 

front, maar in het kader van het 65-
jaar jubileum is door middel van een 
enthousiaste groep vrijwilligers een 

-
zen.

Met deelnemende ploegen als 
K. Achel VV (Hamont-Achel), 
ASV ’33 (Aarle-Rixtel), 
SV Blauw Geel’38 (Veghel), 
SV Brandevoort, SV Rood Wit ’62, 

SV Budel (Budel), 
RKVV Dommelen (Dommelen), 
FC Eindhoven, VV RPC, 
SV Woenselse Boys (Eindhoven), 
RKVV Emplina (Empel), 
FC Iserlohn 46/49 e.V. (Iserlohn), 
VV Geldrop (Geldrop), 
GSBW (Goirle), 
RKSV Heeze (Heeze), 
K. Lommel United (Lommel), 
K. Lutlommel VV (Lutlommel), 
VV Mifano (Mierlo), 
VV Oirschot Vooruit (Oirschot), 
OJC (Rosmalen), 
KVV Quick Boys (Katwijk), 
RKSV Schijndel/de Wit (Schijndel), 
VV Wilhelmina ’26 (Wijk en Aalburg) 
SC Woezik (Wijchen), 
SC ’t Zand (Tilburg), 
KVV Zelzate (Zelzate), 
Zwaluw VFC (Vught) 
mogen we zeker spreken van een 
interessant en gevarieerd deelne-
mersveld.

de aankleding nog in volle gang wa-
ren kwamen de eerste deelnemers al 
het sportpark op en langzaam maar 
zeker stroomde het hoofdveld gezel-
lig vol waar sportschool Hennes met 
hun dansgroep B4Real iedereen al in 
de juiste sferen wist te brengen. 

Na een mooie show van ongeveer 15 
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Er gaat natuurlijk een heleboel vooraf aan zo’n groot 

Wie zijn de organisatoren van dit evenement? 

Het toernooi stond natuurlijk ook in het teken van het 

Het toernooi was een ongekend suc-
ces in de historie van onze voetbal-

Diverse teams uit verschillende 
landen hadden zich al vroeg aan-

boordevol met wedstrijden van 

is in ieder geval wel de inzet, wel-
licht met meerdere jeugd afdelin-

organisatoren zijn ook blij met 

Het hele toernooi valt samen met 

-

Het WIJ gevoel van Braakhuizen moet bij éé n ieder 

-

Al met al zijn we dik tevreden met het E en F toernooi 
-

We willen in ieder geval iedereen bedanken die zijn 

Kennismaken met …. 
de organisatie van het E-F toernooi
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De selectie in beweging
Indien u een geregelde bezoeker bent 
van de site www.amateurvoetbaleind-
hoven.nl  zul je de laatste tijd best 
wel veel ingezonden stukjes over onze 
vereniging tegen zijn gekomen. 

Kennelijk begint er in het amateur-
voetbal al vóór de Kerstdagen een 
soort carrousel op gang te komen van 
trainers- en spelerswisselingen. Ui-
teraard was al langere tijd bekend dat 
onze hoofdtrainer, William van Moor-
sel, onze vereniging ging verlaten. Dat 
moest wel omdat William niet over de 
vereiste trainerspapieren beschikt om 
in de 3e klasse te trainen. Dat mocht 
1 seizoen omdat William dispensatie 
had van de KNVB vanwege het jaar 
daarvoor behaalde kampioenschap. 

Vervolgens zag je in de “fanbox” van 
die site geregeld bespiegelingen over 
mogelijke nieuwe trainers en wat dat 
dan voor onze club zou betekenen. 

Ach, het hoort er kennelijk bij en daar 
moeten we dus ook maar aan geloven. 
Echter, een tip, je moet nooit geloven 
wat er staat….. Immers, iedereen die 
ook maar een geruchtje hoort kan op 
die fanbox iets plaatsen. Kortom, als 
je wil weten hoe het echt zit (ook voor 
de toekomst) en je hebt er vragen en/
of meningen over, spreek gerust de 
trainers, leiders en/of bestuursleden 
aan. 

Op het moment dat we dit stukje 

schrijven is het daags voor de jubile-
umdagen. Op dat moment is bekend 
dat Jeroen van der Schoot onze nieuwe 
hoofdtrainer wordt en dat de gebroe-
ders Wau terugkeren op het oude nest. 

Zij gaan zowel voetballen in de selectie 
als trainen bij de jeugd. Daarnaast 
worden zij jeugdcoördinator over 
respectievelijk de A, B en C-jeugd 
(JR oftewel Nuelson Wau) en de D, 
E en F-jeugd gaat Nyron Wau doen. 
Daarvoor is een soort “kerstboomcon-
structie” gemaakt. Jos Smeulders is en 
blijft hoofdcoördinator, vervolgens JR 
en Nyron en daarnaast ook nog per 
leeftijdsgroep een coördinator. Samen 
met de trainers en leiders per elftal zijn 
zij straks het technisch kader bij de 
jeugd.

Van de huidige selectie weten we, op 
het moment van dit schrijven, dat de 
volgende spelers afscheid gaan nemen: 
Lukas Erens (hij stopt waarschijnlijk 
met voetballen), Mustafa Nawabi (nog 
onbekend naar welke club hij gaat), 
Mitchell de Wit (naar RPC) en Daan 
Slaats (gaat spelen bij Marvilde). 

Daarvoor worden aan de selectie enke-
le spelers toegevoegd vanuit de eigen 
jeugdafdeling, komen er enkele spelers 
van v.v. Geldrop (Sercan Özcan, En-
gin Özer en Marc Raaijmakers). Van 
Nieuw Woensel verkast  Romano Ter 
Linden naar onze vereniging.

In de afgelopen periode hebben veel 
meer spelers interesse getoond om 
bij onze selectie te komen voetballen. 

Echter, de nieuwe trainer (Jeroen van 
der Schoot) kijkt zeer nadrukkelijk 
naar zijn opdracht (zo veel mogelijk 
eigen jeugd/Geldropse jongens inpas-
sen) en de afspiegeling van de selectie. 

Jeroen probeert –als dat kan- een goe-
de balans te vinden in “oud” en “jong” 
en dan moet je bijvoorbeeld geen 4 
spelers ouder dan 30 jaar hebben voor 
1 positie. Naar het laat aanzien is het 
goed gelukt om die balans te vinden. 

Behalve de komst van bovenbe-
doelde spelers (al kan er net vóór de 
overschrijvingsdatum nog van alles 
veranderen….) is de rest van de se-
lectiespelers behoorlijk stabiel geble-
ven. Het is alleen wel jammer dat we 
afscheid moeten gaan nemen van veel 
stafleden;  Frank van Moorsel, Bert 
Appelhof, Peter Beverdijk, Tiny Haans 
en El Rico van Hoof. Appie Dirks 
neemt niet echt afscheid; hij pakt een 
jaar rust (sabbatical zoals hij zelf zegt). 
Hierbij dient vermeld te worden dat 
met name Frank het langst als trainer 
heeft gefungeerd en hij –helaas- door 
blessures en werk de knoop heeft 
doorgehakt het rustiger aan te gaan 
doen. Zijn “drive” (enthousiasme/
bevlogenheid) zullen we gaan missen! 
Hopelijk kan hij het nieuwe kader 
voorzien van de nodige adviezen want 
hij kent de selectiespelers uiteraard als 
zijn broekzak. 

Inmiddels zijn we bezig om nieuwe 
trainers (assistent 1e en/of 2e elftal) 
en begeleider van het urste te vinden.  
Gelukkig blijft Johan Hagens  als 

Vroeger hadden we bij onze vereniging een bloeiende zomer-

geen gebruik meer kon/mocht maken van de velden omdat 
-

zo vroeg in het jaar eindigt; nét als het mooier weer gaat 

Dit jaar is er gelukkig een WK maar in andere jaren is het 
voor de voetbalfanaat wel erg lang wachten voordat er weer 

--
-

-

ZOMER
-AVOND-

VOETBAL
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Met het uitdelen van de handleiding en techniekboeken aan trainers en leiders, en 
de ondersteuning van John van den Dungen als technisch coördinator, bemerkten 

-

-

leider bij het twidde betrokken. Het  
2e  gaat getraind worden door Twan 
Mertens (in een co-productie met de 
hoofdtrainer en de assistent-trainer).  

Jan van Tongerlo gaat naast de A1 bij 
de selectie assisteren (zeg maar “sta-
gelopen”). Jan heeft inmiddels een 
behoorlijke tijd met de A 1 gewerkt. 
Door het “snuffelen” bij de selectie 
kan hij ook bij zichzelf ontdekken 
waar zijn ambities liggen en wellicht 
dat hij dan uiteindelijk kiest voor een 
cursus en trainersloopbaan. 

Last but not least dient vermeld te 
worden dat Daisy Smeulders, onze 
verzorgster, helaas moet stoppen. 
Zij werkt bij een podotherapeut die 
avondspreekuur gaat invoeren; dat 
betekent dat “ons Daissy” op donder-
dagavonden de verzorgingen niet meer 
kan doen. 

Inmiddels is het bestuur er in geslaagd 
een vervanger te vinden. Dat wordt 
Remco Knippels. Remco heeft zelf op 
hoog niveau gevoetbald en is jarenlang 
verzorger geweest bij HVV. Kortom, 
we zijn nog “in beweging” doch het 
ziet er hoopgevend uit dat we volgend 
seizoen met een sterk urste en twidde 
aan de bak kunnen en het technisch 
kader daaromheen óók op tijd rond 
gaat komen. 

Het bestuur dankt daarbij ook Erik 
Sanders die daarin een belangrijke rol 
heeft vervuld.

-
schakelen (zeg maar in de maand juni) naar kunstgras als het 

We weten allemaal dat mensen tegenwoordig veel meer om 

eenvoudiger zijn als je 7 tegen 7 zou gaan voetballen (dwars 
over het veld)? Dan kunnen er meer teams tegelijk voetballen 

-

Als je het zo leest lijkt het allemaal vrij eenvoudig, maaaaaar, 

 teamleiders vindt die bereid zijn een tem bij elkaar te 
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Braakhuizen” gaat de technische jeugdstaf het een en ander veranderen in hun 

er volgend jaar als volgt uit zien;

-

-

Het hoofdbestuur van de s.v. Braakhuizen heeft tijdens de vergadering 
van 21 mei 2014 een Visiedocument vastgesteld. In dat Visiedocument 
staat de navolgende Missie: 

s.v. Braakhuizen wil een sociale en gezellige voetbalvereniging zijn met 
gezonde sportieve ambities.

U zult vooral in de maand mei 
gemerkt hebben dat er binnen de 
vereniging van alles is gedaan aan 
de eerste 2 thema’s van die missie, 
sociaal en gezelligheid. Er waren 
diverse feesten en volop vermaak 
voor jong en oud. Echter, we zijn een 
voetbalclub en in de missie staat ook 
“gezonde sportieve ambities”. 

Voor onze vereniging houdt dat in 
dat we met onze elftallen en zeker de 
selectie het liefst zo hoog mogelijk 
spelen en uiteraard ook in de compe-
titie zo hoog mogelijk willen eindigen. 
Echter, dat willen we bij voorkeur 
bereiken met de doorstroming van 
onze eigen jeugd. Inmiddels spelen 
we met ons eerste elftal in de 3e 
klasse en willen we dus ook het liefst 
jeugdspelers “afleveren” die in die 3e 
klasse kunnen spelen. 
Op dit moment lijkt dat aardig te 
lukken; er zijn de laatste jaren steeds 
meer jongeren in de selectie terecht 
gekomen en ook voor aankomende 

jeugdcompetities gaan spelen. Dat 
gaat niet als je de kwaliteit niet hebt 
en zeker niet ineens. 

Overigens geldt dat we ook de F2 
en F1 en E2 en E3 zo hoog mogelijk 
inschrijven; immers uit die combi-
natie van teams moet uiteindelijk 
de doorstroming van 7-tallen naar 
11-tallen plaatsvinden (dus weer die 
aansluiting op het hogere niveau bij 
de D1-jeugd). 

Het technisch kader heeft dus een 
stappenplan opgezet waarbij de 
ambitie is dat binnen nu en 6 jaar die 
standaardteams in hogere klassen 
spelen dan nu. Dat gaat niet van-
zelf en men wil dus dat bij voorkeur 
gekwalificeerde trainers de eerder 
genoemde standaardteams gaan 
trainen. 

In het Visiedocument staat dan ook 
dat we het stimuleren als huidi-
ge jeugdtrainers een diploma als 
(jeugd)trainer willen gaan halen. Via 
onze club worden die trainers in de 
gelegenheid gesteld het diploma 
te gaan halen (de opleidingskos-
ten worden betaald). Als men het 
diploma heeft gehaald kan men in 
aanmerking komen voor een (gerin-
ge) vrijwilligersvergoeding. Uiteraard 
wordt van trainers die via onze club 
het trainersdiploma gaan halen wel 
verwacht dat zij daarna nog enkele 
jaren als trainer aan onze vereniging 
verbonden blijven. 

Ook spelers van onze selectie 
worden “geprikkeld” een dergelijk 
diploma te gaan halen en een “stan-
daardteam” te gaan trainen. Afhan-
kelijk van hun achtergrond (sportop-
leiding e.d.) kunnen zij eventueel in 
aanmerking komen voor een kleine 
vrijwilligersvergoeding als zij het 
trainersdiploma (nog) niet hebben. 
Immers, zij zijn verplicht 2x per week 
in de selectie te trainen en ontbreekt 
het hen vaak aan tijd om naast het 
trainen van een jeugdteam, het zelf 
trainen ook nog aan een (avond)
opleiding deel te kunnen nemen. 

Via “maatwerk”-afspraken maken we 
met een dergelijke trainer een plan 
om uiteindelijk tóch ook de opleiding 
te gaan volgen.

De kosten voor de opleidingen en 
eventuele vergoedingen worden 
jaarlijks begroot en betaald uit 

seizoenen lijkt het erop dat onze 
jeugdspelers dat niveau kunnen 
gaan halen. Om ook voor de langere 
termijn er naartoe te werken dat we 
goede spelers uit onze jeugdoplei-
ding krijgen vinden we dat er een 
ander beleid moet komen.

Met de komst van 2 ex betaald voet-
ballers (de gebroeders Wau) die bin-
nen de vereniging aan de slag gaan 
als trainer en coördinator (JR Wau 
de A, B en C en Nyron Wau de D, E 
en F) krijgt de technische staf van de 
jeugd er (naar verwacht) een kwali-
teitsimpuls bij. Inmiddels hebben er 
allerlei gesprekken plaatsgevonden 
tussen de hoofdtrainer, trainer A1, de 
gebroeders Wau en de hoofdcoördi-
nator bij de jeugd. Hierbij zijn ook de 
nodige gezonde sportieve ambities 
en verwachtingen uitgesproken. 

We willen het liefst met de “stan-
daardteams”, dat wil zeggen, de A1, 
B1, C1, D1, zo hoog mogelijk in de 

Koerswijziging binnen de jeugdopleiding s.v. Braakhuizen
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externe financiëring (sponsoring). 
Elk jaar wordt het budget daar-

voor vastgesteld en uiteraard kan er 
nooit meer worden uitgegeven dan 
dat er binnenkomt. Gelukkig heb-
ben enkele financiërs zich bereid 
verklaard meerdere jaren dit plan te 
steunen. 

Verder vermeldt het Visiedocument 
dat zéker de “standaardteams” bij de 
jeugd in ieder geval 2x in de week 
trainen en elke zaterdag een wed-
strijd of training hebben (bij afgelas-
tingen). 

b. de overige trainers door de komst 
van kwalitatief betere trainers óók 
op een hoger plan komen en o.a. de 
ambitie(s) krijgen opleidingen te gaan 
volgen (daarnaast kan je het train de 
trainer principe toepassen);

c. de jeugdspelers langzaam maar 
zeker er kwalitatief beter van worden;

d. indien de spelertjes beter worden; 
de selectie van s.v. Braakhuizen (ge-
zien de doorstroming) ook op termijn 
haar “gezonde sportieve ambities” 
kan (blijven) waarmaken.

Het spreekt voor zich dat het voor het 
komend seizoen nog niet zal lukken 
om dit plan voor alle “standaard-
teams” al rond te hebben. Echter, je 
moet er wél een keer aan beginnen. 

De vereniging hoopt dat door dit 
nieuwe “Jeugdplan” er:

a. een aanzuigende werking ontstaat 
(talenten niet te snel de vereniging 
verlaten en de drempel voor nieuw-
komers lager wordt; “er staat een 
plan/visie achter”;

EINDSTAND VERENIGINGSDAG SENIOREN

2e Veteranen A  9     6-6/ 0

   

zover, de jaarlijkse verenigingsdag voor 
alle senioren, veteranen, dames en de 

De verenigingsdag is ook dit jaar weer 
zeer druk bezocht door alle leden en 

Aansluitend draaide entertainer DJ 

met de toernooi winst en allemaal tot 
volgend seizoen!  
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Dit jaar werd er gekozen om verenigingsdag 

Er deden ongeveer 90 kinderen mee vanaf 

de dag en hier werd dan ook goed gebruik van 

dag tot een groot succes te brengen bedankt voor 

Omdat het een geslaagde dag was willen we het 
volgend jaar weer houden maar natuurlijk met 

Verenigingsdag bij 
s.v. Braakhuizen!
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Het is u allen waarschijnlijk niet ont-
gaan dat het afgelopen seizoen de 
naam Wau en de Gebroeders Wau 
veelvuldig genoemd zijn!

Om het dan bij deze maar eens over 
Nyron Wau te hebben. Nyron Wau is 
al een tijdje actief als mede trainer 
van het team van zijn eigen zoon Gio 
binnen de vereniging. Steeds werd 
er, door de technische staf, maar aan 
hem getrokken en gevraagd of hij 
niet meer wilde doen voor de vereni-
ging. Zodoende is hij dan ook vorig 
jaar mee gaan helpen bij de trainers 
cursus. 

Maar toch was dat voor ons nog 
niet voldoende en zouden graag wat 
meer van zijn knowhow en techniek 
voor de club willen gebruiken. Nyron 
Wau (gespeeld in de eredivisie voor 
o.a. voor PSV, RBC en in de Jupiler 
League voor MVV, Helmond Sport, 
Den Bosch en in het buitenland in 

ging door gezamenlijk met een aan-
tal teams oefeningen uit te zetten en 
dan ieder keer verschillende oefenin-
gen te laten doen en door te wis-
selen, op deze manier krijgt hij dan 
ook een indruk van wat de spelers 
kunnen. 
Als technisch coördinator heeft hij sa-
men met de betreffende coördinator 
van een afdeling de spelers bekeken 
en beoordeeld en voor het aanko-
mende seizoen mede de indelingen 
van de F tot en met de D bepaald.

Op 2 februari 2014 was het dan 
eindelijk zo ver, de eerste training 
van voetbalschool Total Control werd 
een feit. De start werd gemaakt met 
15 jongens (allemaal Braakhuizen) 
die zich aangemeld hadden voor de 
voetbalschool. Terugkijkend op de 
afgelopen periode hebben ze erg ge-
noten van het enthousiasme van de 
groep waarbij de opkomst ook steeds 
geweldig was en de sfeer leuk. 

Ze hebben bij de eerste sessie 
geprobeerd om veel afwisseling te 
brengen in de trainingsoefeningen 
met als leuk extraatje een wedstrijd 
tegen Helmond Sport.

Tijdens de mei vakantie hebben ze 
nog twee voetbaldagen georgani-
seerd. Deze groep bestond uit spe-
lers van Braakhuizen maar ook van 
andere verenigingen.

Voor Braakhuizen leden werd door 
Verouden Wonen & Slapen de helft 
van het bedrag gesponsord. Naast 
de voetbaltrainingen werden er ook 
tussendoor individuele spelletjes ge-
daan en heeft Joey Schmidke de wis-
sel trofee gewonnen, hopelijk komt hij 
hem volgend jaar nog verdedigen!

Toekomst plannen.

Ze zijn heel blij met het feit dat zij de 
trainingsstaf hebben kunnen uitbrei-
den met Nuelson (JR) Wau. Voor de 
volgende sessie zullen er geregeld 
andere gast (ex) betaald voetbal spe-
lers de trainingen komen bijwonen en 
om team te versterken. 

Op dit moment zijn zij druk in ge-
sprek om een goede keeperstrainer 
aan hun team toe te voegen om met 
een afdeling voor de keepers te gaan 
beginnen. 

Met de vervolgcursus in het vooruit 

Slowakije en Cyprus) zal aankomend 
seizoen terugkeren op het oude nest 
als speler van SV Braakhuizen. 

Hij liep al een tijdje met de gedachte 
om met Ilja van Leerdam, ook een 
ex-betaald voetballer, (gespeeld in de 
eredivisie voor o.a. PSV, De Graaf-
schap en in de Jupiler League voor 
Helmond Sport en FC Eindhoven) 
een voetbalschool te gaan beginnen. 

Na enkele gesprekken met wat men-
sen binnen de vereniging zijn wij tot 
een mooi resultaat gekomen;
Nyron gaat aan de slag als Technisch 
coördinator en de voetbalschool Total 
Control en gaat op zondagochtend 
voetbal trainingen geven aan de 
jeugd van 6 tot en met 14 jaar op het 
terrein van S.V. Braakhuizen.
Na de winterstop is Nyron begonnen 
op maandag en op woensdag om 
techniek training te geven aan de F 
en de E teams (en hun trainers) dit 

Is het alleen maar “Wau”
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zicht, de vele nieuwe aanmeldingen 
voor de eerste en tweede cursus zit 
de tweede cursus al VOL!! Daarbij 
mag vermeld worden dat niet dit niet 
alleen spelers van S.V. Braakhuizen 
zijn maar ook komen er spelers van 
andere verenigingen naar ons park. 

Ze zijn vastbesloten om de lijn door 
te trekken en het steeds meer te 
professionaliseren. Ze willen gaan 
proberen meer wedstrijden te spelen 
tegen BVO’s. 

website : 
www.voetbalschooltotalcontrol.nl 

Voor diegene die eens een kijkje wil 
nemen bij de voetbalschool hieronder 
staan de nieuwe trainingsdagen:

• Zondag 22 juni
• Vrijdag 27 juni
• Zondag 29 juni
• Zondag 6 juli
• Vrijdag 11 juli
• Zondag 13 juli

Aan het eind van volgende seizoen 
willen ze met een selectie team Voet-
balschool Total Control deelnemen 
aan een toernooi etc. etc. zo zijn ze 
dus naast het geven van losse clinics 
en verjaardagfeestjes druk bezig.

Omdat de Voetbalschool les geeft op 
het terrein van S.V. Braakhuizen heb-
ben wij speciaal voor kinderen van 
Braakhuizen als vereniging korting 
bedongen bij de voetbalschool, de 
kosten hiervan kun je vinden via hun 

Braakhuizen 2 Kampioen!!

Braakhuizen 2 degradeerde afgelopen seizoen uit de 3e 
klasse. De doelstelling vooraf was helder: zo snel moge-
lijk terugkeren naar de 3e klasse. 

Na een uitstekende 1e seizoenshelft stond het 2e op een 
keurige 1e plaats. Na de ruime overwinning op 
PSV/av stond er nog een horde op het programma: de 
altijd lastige uitwedstrijd naar mede titelkandidaat RPC. 

Op 13 april speelde het 2e helaas met 1-1 gelijk waar-
door het feestje even uitgesteld werd. Op zondag 27 april 
was het dan eindelijk zover, door een 4-0 overwinning op 
Eindhoven/av 2 werd het kampioenschap binnengehaald. 

Zaterdag 31 mei stond in het teken van behalen van de 
‘dubbel’. Op sportpark het Valkennest in Valkenswaard 
werd de bekerfinale tussen Braakhuizen 2 en SBC 4 ge-
speeld. Helaas werden de vele meegereisde supporters 
teleurgesteld door een 3-0 nederlaag. 

Al met al is het toch een prachtig seizoen geweest voor 
het 2e elftal van Braakhuizen. Volgend seizoen zullen zij 
weer actief zijn in de 3e klasse. 

Foto: Truus Leenman, Janine Albers, 
Brenda Bottema, Mayke Wijnen, Brigiet Doreleijers, 
Inge van den Berg. Afwezige speelsters: Sanne Huberts, 
Ilona den Dunnen, Lieke Kwinten, Tamara Valentijn

Klassenbehoud voor het eerste.

Voor het eerst in de clubhistorie van S.V. Braakhuizen is 
het vaandelelftal van Braakhuizen volgend seizoen voor 
de 2e keer oprij actief in de 3e klasse. 

Vorig seizoen werd het 1e elftal knap kampioen in de 
4e klasse en ook dit jaar heeft het elftal van vertrekkend 
trainer William van Moorsel naar behoren gepresteerd. 

Tegen Valkenswaard werd klassenbehoud veiliggesteld 
middels een ruime 5-2 zege. Al met al een prachtig sei-
zoen met als bekroning een keurige gedeelde 5e plaats.

“De dames van Braakhuizen VR1 zijn in 
de zaal niet te stoppen.”

Voor de vijfde keer op rij en voor de achtste keer in tien 
jaar is het team kampioen geworden in de hoofdklasse. 
Het team versloeg in de laatste wedstrijd van het seizoen 
BZVV/DITISIT met 10-1 en liet daarmee nummer twee 
ESZVV Totelos VR1 achter zich.

Eindranking, Braakhuizen 46 punten en ESZVV Totelos 
VR1 43 punten

....... nog een paar 
Braakhuizensuccessen
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Er is mij gevraagd om een artikel te schrijven over de succesreeks van Braak-
huizen G1. Mijn naam is Angelo Damen en ben sinds 6 jaar trainer/begelei-
der van het G team wat ik de afgelopen jaren met veel plezier en liefde heb 
gedaan, en zal blijven doen als dat kan.

Allereerst wil ik benadrukken dat de 
term G niet staat voor gehandicapt 
maar het is gewoon een opvolging 
van A-B-C-D-E-F en dan komen wij 
en dat was de G.

Wij, de staf van de G spreken dan 
liever over voetballers met een be-
perking i.p.v. gehandicapt.

Het criterium om bij de G te voetbal-
len is dat als je niet met het reguliere 
voetbal meekan je in aanmerking 
komt voor G-voetbal, dus er lopen bij 
Braakhuizen nog diverse kandidaten 
rond die wij in ons midden kunnen 
gebruiken.

Nou terugkijkend naar de laatste 6 
jaren kunnen we 5 kampioenschap-
pen noteren, 2 Brabantse kampi-
oensschalen en 2 keer Brabants 
kampioen in de zaal.

Afvragend waar dit succes door komt 
is makkelijk te verwoorden. De G1 is 

een club jongens die beschikt over 
een dosis doorzettingsvermogen 
en ze kunnen ook nog eens redelijk 
goed voetballen.

Op trainingen wordt veel geoefend 
op het combinatiespel en het samen-
spel, waardoor ze vaak een tegen-
stander laten lopen.

Aangezien het niveau bij de G de 
laatste jaren gestegen is zie je dat 
de uitslagen van 6 jaar geleden wel 
veranderd is.

Zo werd er eerst altijd ruim gewonnen 
met 6-0 of 8-0 of nog meer. Maar dit 
is nu toch wel anders. Maar ja, wij 
hanteren de regel als je de 0 houd 
verlies je in ieder geval niet.

Aangezien we het de laatste jaren 
wel moeilijker hebben winnen we het 
vaak toch nog op onze conditionele 
kracht en mentaliteit wat dan resul-
teert in de overwinning.

Wat ook vooral bij de G belangrijk is, 
is onze derde helft.

Menig Braakhuizen lid zal zich de 
zaterdagmiddagen wel heugen als 
de G weer eens bleef hangen na 
een overwinning en in de kantine het 
overwinningsgezang weer klonk.

We werden ook vaak genoeg door 
vele leden beloond met een drankje 
voor onze prestatie. Ook het kantine-
personeel draagde hier zijn steentje 
in bij.

Al met al is het de beleving van 
anderen die het zo leuk maakt voor 
deze spelers om te blijven presteren 
en mij doet het heel veel plezier dat 
al onze G spelers deze aandacht 
krijgen.

Zo wil ik ook iedereen meteen be-
danken die altijd voor deze jongens 
iets heeft betekend.

Terugkomend op onze successen op 
het veld moet je vooral de organisatie 
achter het G gebeuren niet vergeten 
die zorgt dat de structuur en de orde 
gehandhaafd blijft.

De voorzitter van de G Tinie van der 
Einde regelt als een stille kracht het 
hele randgebeuren van de G en is 
ook nog begeleider van het G1 elftal.

Het succes van de G1

Als men de juiste letters hieronder invult, dan leest men de naam van enkele vrijwilligers bij Braakhuizen.

KRUIS
WOORD
RAADSEL

Verticaal: 2. voetbalclub in Italië, 3.
naad, 4. berg in Japan, 5. keurmerk, 
7. voetbalclub in Breda, 8. hetzelfde, 
9. Hebreeuwse letter, 10. deel 
van Noord-Amerika, 11. land, 14. 
precies, 16. plaats in Overijssel, 17.
vismand, 18. karakter, 19. oot, 22.
muzieknoot, 25. vlekkenwater, 26.
half god, 27. takel voor sloepen, 
28. utopie, 30. stom, 32. angstig, 
35. midvoor, 36. hondenbevel, 37.
schoenmakerspriem, 38. ezelsoor, 
39. hiaat, 40. schijnglans, 42.
Europeaan, 44. onder andere 
(afk.), 46. plaats op Veluwe, 48.
grammofoonplaat, 50. getal, 53.
blind dier, 54. elektrische statische 
eenheid, 56. bier, 57. boom.

Horizontaal: 1. voetbalclub in 
Schotland, 6. voetbalclub in 
Eindhoven, 12. rivier, 13. hoge stand, 
15. kledinghanger, 18. chemische 
stof, 20. ziekenhuisafdeling, 21. op 
de wijze van, 23. Franse titel (afk.) 
24. verharde huid, 26. kachel, 28.
vaccin, 29. elk, 31. kruipend dier, 
33. kever, 34. insect, 36. gemis, 38.
muziekinstrument. 41. Braziliaanse 
maat, 43. greppel, 45. bloem, 
47. boom, 49. rivier in Oostenrijk, 
51. Grieks voorvoegsel, 52.
muziekinstrument, 55.
voetbalclub in België, 58. zwijmel, 59.
valstrik,
60. sportman, 61. doelman.
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van ik hoop dat er nog vele mogen 
volgen.

Ten slot nog een woord van dank 
aan de vrienden van Braakhuizen die 
altijd gezorgd hebben dat elk kampi-
oenschap onvergetelijk is gebleven.

Angelo Damen

Mede ook door zijn fanatisme en 
gedrevenheid (kan niet tegen zijn 
verlies) zijn deze resultaten behaald.

Ik hoop daarom dat hij zijn functie 
nog jaren zal vervullen bij onze vere-
niging, want ik mag zeggen dat hij mij 
in ieder geval veel heeft geleerd op 
het gebied met het werken met deze 
soort spelers.

Dan is dit eigenlijk een artikel over de 
G1 maar we moeten ons 2e ook niet 
vergeten.

Ook deze jongens doen het uitste-
kend en proberen hun best te doen. 
Daarom ook de complimenten aan 
hen en hun begeleiders. Ook bij de 
G2 werken wat gedreven mensen 
zoals Cor en Bert die hun trainingen 
verzorgen en dat met groot enthousi-
asme doen.

Maar om bij de G1 te blijven ben ik 
van mening dat een groot gedeelte 
van hen succes ook te maken heeft 
met de hechte groep die al zolang 
met elkaar voetbalt en heel goed met 
elkaar omgaat en waar in al die 6 
jaar onderling bijna nooit een ruzie is 
geweest.

Dat is wat weer typisch iets voor G 
spelers is, er zijn bijna nooit geen 
problemen, en als die er zijn is dat 
binnen de kortste keer weer over.

Daar kunnen veel mensen nog wat 
van leren van die omgangsvorm met 
elkaar.

Kijkend naar de toekomst en naar de 
leeftijden van verschillende G spelers 
zal de toekomst een vraagteken zijn.

Ook het werven van nieuwe leden 
valt toch tegen mede doordat wij 
vroeger een van de eerste in de regio 
waren met G voetbal en nu hebben 
veel clubs een eigen G afdeling.

Dus eigenlijk zijn wij nog steeds op 
zoek naar nieuwe leden want anders 
zal over enkele jaren nog enkel ge-
sproken worden over onze glorieuze 
tijden. En het liefst willen wij dat we 
dit kunnen handhaven.

Dus als je iemand kent die wellicht in 
deze categorie valt probeer hem naar 
onze G afdeling te loodsen.

Ook zijn we nog op zoek naar men-
sen die de G afdeling willen verster-
ken op bestuurlijk vlak maar ook als 
vrijwilliger bij de teams. Dus lijkt het je 
wat om met deze mensen te werken 
iedereen is van harte welkom.

Eigenlijk is een bladzijde te kort om 
het hele G gebeuren te omschrijven, 
maar in grote lijnen komt het er op 
neer dat het fantastisch is om terug 
te kijken op 6 geweldige jaren, waar-

-

-
tricht en Eindhoven lichtgevende groen-

buik van een lokale horecaondernemer;

is en dat veiliger is voor de weggebrui-
ker;

en we dus bijvoorbeeld niet vermelden 
dat onze oud-hoofdtrainer dronken 
achterover viel bij het eten van lichte 

-
redacteur van de wist u datjes, ook een 
verdienstelijk tennisser blijkt te zijn;

voorbereiding er samen met zunne ten-

-

zunne maat in 35 minuten de tegenstan-

helemaal geen familie voor nodig had 

in de zegereeks van dit nieuwe konings-
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Een elfta

Braakhuizen D3

Nanne Husken, Maik van Asten, 
Daan van Dijk, Issa Ahmed, 

Vincent Lam, Charlie van Mechelen, 

Anass El Arnabi, Ismail Mohammed, 
Kevin Meuleman

Leiders/Trainers:
Arjan de Man, Jan-Willem Meulendijks, 

Ons team is vorig seizoen bij elkaar ge-

de E –afdeling overgekomen, dit gaat 

-

-
gen en zouden het leuk vinden om in 
de middenmoot mee te draaien, maar 

 
-

iedereen werkt hard voor elkaar en er 

-
-

om de hele training geconcentreerd te 
blijven daar hebben we nog een beetje 

Gezelligheid is belangrijker dan winnen , 
maar als we winnen is het wel een stuk 

 

We hebben leuke trainingen waar we 
veel van leren, en volgens sommige 
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al vragen
-

-

Een gezellige club met een gemoedelij-

-

ons doel is om er een hecht team van 

De s.v. Braakhuizen heeft onder 
andere de ambitie om continu 
verbeteringen aan te brengen 
aan het complex. 

Uiteraard moeten we strak 
kijken naar de beschikbare 
centjes dus gaat dat stapje voor 
stapje. Op het moment dat deze 
tekst wordt geschreven zijn er 
net weer wat aanpassingen aan 
de kantine uitgevoerd (nieuwe 
barkrukken en belettering op de 
barkoof). 

De volgende plannen bestaan uit 
een vitrine (om onze clubkleding 
te showen) en de mogelijk aan-
pak van de herentoiletten. 

Daarvoor bestaan wat ideeën 
doch daar zijn nog geen knopen 
over doorgehakt. Het betreft 
een doorzichtige kunststof  
plaat die onder een bepaalde 
hellingshoek wordt geplaatst. 
Daardoor “spat” het niet en 
loopt de reststof  (we houden het 
netjes) over de plaat in een geul 
met een putje. Uiteraard wordt 
de hellingshoek dan geregeld 
gezuiverd door stromend water. 
Achter de doorzichtige plaat 
zouden dan spullen kunnen wor-
den uitgestald zodat je onder het 
plassen nog wat te kijken hebt. 

Heb jij een idee voor de toiletten 
en/of  voor andere onderdelen 

in bij een van de bestuursleden.
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elftal: alom bekend van radio,tv….en 
bandrecorder volgens onze accomodatiebe-
heerder.

werden gehuldigd voor hun langdurige 

H. de Leeuw en H. de Koning i.v.m. 40 

“de moeder aller derby’s” werd gespeeld 
tussen Braakhuizen 1- Geldrop 1 waarin 

7-3 de boot in gingen…..maar de pret was 
er uiteraard niet minder door.

hun verdiensten voor onze club.

Wist u dat vroeger...

elftallen.

shirtreclame speelde: en wel van sponsor 

de vereniging….En het overzicht van de 

-

was een groots feest te organiseren met een 
uitgebreid programma met allerlei toeters 
en bellen eraan.

elftal, de kersverse kampioen, een bene-

nog een verrassing in petto had: naast de 

-
sau.

een nieuwe verenigingsvlag aanboden ,als 

werd het gratis beschikbaar gesteld en de 
rest van de leden kreeg 10 gulden kor-

-

van de kring Eindhoven won,voor hun 
-

een afscheidsbal gaf in onze kantine…. 

-

Braakhuizen de voorpagina van het Eind-
-

als nieuw lid van onze vereniging.

topschutter “Romarito” voor het eerst met 

-
reportage s’avonds al te zien was op 

Herkent u ze nog?

Het antwoord uit het vorige ma-
Achterste rij van links naar rechts: 
T. v. Dijk, Th. Swinkels, J. Beelen, H. Verstappen, J. Groenemans, H. de Leeuw, 
H. v.d. Heuvel, Th. De Ruyter, P. Abels (leider)

Voorste rij van links naar rechts: 
Th. Groenemans, P. Janssen, J. Verstede, T. Sanders, B. Kuipers, T. v. Wanrooy
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-

genot van menig ijskoude bierkes) met 

-

naam helaas absoluut nog niet bekent 

-

-
maar gelukkig is daar ook een mouw 

-
ken vliegen we hem in ( binnen-door) en 
tussendoor gebruiken we gewoon een 
look a like (zal moeilijk worden, maar 
toch!)

-

gewoon naar ’t bal bij de Keienzeikers, 
-

bel feest!!!

Dan zit de tent toch al mooi vol,mocht 
er niemand anders meer komen) ,die-

-
nenhaalde middels een 1-0 uitoverwinning 

einde van het seizoen, met als inzet pro-

4de elftal even tussendoor het kampioen-
schap binnenhengelde in de 3de klasse 
afdeling Brabant.

werden geplaatst: maar dit helaas nog 
niet voldoende was om eventueel een licht-

-

penningmeester binnen onze vereniging 
bekleedde

-
meborden werden geplaatst: en de oudste 
werden zo goed als het kon gerenoveerd.

in hun klasse,en onze dames 1 veroverde 
voor de 11de maal de titel sinds de oprich-

de kring Eindhoven binnen.

mei te Nuenen tussen ons 1ste elftal en 

helaas.

op de Nederlandse kampioenschappen te 

natuurlijk vanwege mijn vele extrava-
gante kolderieke uitdossingen sinds jaar 

Komt goed! ik heb er zin an!!

-

leven want ook de carnaval duurt maar 
even; van zijn onderscheidingen maken 

zwaait ( net zo makkelijk!); elke dag 

kloek--kloek!!!

-

overgoten met een van verse Franse 
-

maken word ie driemaal daags warm 

Herkent u ze nog?

Antwoorden kunnen gestuurd 
worden naar 
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-

-

-

-

-

kloek-kloek-kloek, de carnaval is geo-

nieuwsgierig en benieuwd is wie die 

-

niet door mocht gaan (wat we overigens 
totaal niet verwachten), om wat voor 

kijken of het misschien niet iets voor 

-
ochtend (na de verenigingsdag) bezocht 

-

-

bijten niet!!

insectenreservaat door de malariamug 
waren gestoken; door er namelijk WEL 

-
tenreservaat!?

of andere ”halve zool” (wie kent hem 

de hele meuten van zich af diende te 

Hoof eigenlijk helemaal niet zo lang von-

en wie stuurt ons in hemelsnaam nou 

-
-

lijk rondje Zesgehuchten belanden 

-

-

-

een kei goei ventje!

-

deze site’s te reageren zodat onze enige 

-

-

in de bloemetjes werd gezet,na terug-
-

mium beker,levensmiddelenmand van 

2,50 euro en een lauw blikje cola in 
ontvangst mocht nemen vanwege zijn 

zeker wel weer goed!!!

gewend zijn!
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van het ontcijferen van mijnen eigen 

Seizoen!!!!!!!!!!!! 
ook nie anders bij zo´n clubke als da van 

-

roll muziek, waarna onze terreinknecht 

waren uitgenodigd om alleen maar wat 

waar ge ze normaal toch echt nie gauw 
ziet!!

-

geledigd worden want hij zat gewoon 

misschien iets voor een Amerikaans 

constateren dat veteranen A wel dege-
lijk heel goed kunnen bewegen als het 

vlagger van ons 2de

ging het allemaal wa stroever had ik be-
-

men van het overheerlijke eten; zowel 

naar de 50!

-
-

-

-
-

vast (achter slot en grendel), scorend 
vermogen(5x waarvan 4x met het 

hier,we niet bang hoeven te zijn dat hij 

dus!!!

groot succes waren; zowel zaterdags 
voor de jeugd -, als zondags voor de 
senioren-, dames-, veteranen- en 

-

alle oudere neven en ooms toevallig 

-

van de schoonouders van de buurman 

-
ser het kleedlokaal binnenkwam met de 

ook zij waarom!!!!

Vrienden van 
s.v. Braakhuizen

Op 30 april 2014 is de laatste 
bijeenkomst geweest van het 
stichtingsbestuur. 

Ook afgelopen seizoen heeft 
de vereniging weer veel bij-
dragen mogen ontvangen van 
“de vrienden van……”. 

Je kan langzaam maar zeker 
een verandering zien van de 
kantine en het sportcomplex; 
vooral te danken aan de me-
dewerking van deze stichting. 

De laatste sponsor die zich 
aangesloten is Wesley Keeris; 
zijn bijdrage zal volledig 
worden aangewend voor het 
Jeugdplan (waarover elders in 
deze Magazine meer). 

Het stichtingsbestuur gaat 
zich de komende tijd met 
name richten op de organisa-
tie van de 3e veiling van s.v. 
Braakhuizen. 

Dat wordt in de maand mei 
2015; de exacte datum moet 
nog worden bepaald. Hier-
over volgt later nog bericht.

weetjes staan over het afgelo-
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Met ingang van het nieuwe seizoen gelden 
nieuwe regels voor de voetbaltenues. Het 
bestuur van onze vereniging heeft een 5-jarig 
contract gesloten met kledingfabrikant KWD. 

Het contract behelst een aanzienlijke korting 
op de KWD-kleding en een sponsorovereen-
komst voor het eerste elftal. 

KWD heeft voor onze vereniging een speciale 
outfit laten maken. Op de shirts en de kousen 
wordt het Braakhuizen-logo geprint en op de 
sokken komt ook de verenigingsnaam terug.

Ieder elftal dat bij de invoering van deze nieu-
we regeling een goed tenue/een sponsor heeft; 
mag in dat tenue blijven spelen tot einde 
van het sponsorcontact danwel (als er geen 
contract is opgesteld); tot het tenue niet meer 
representatief is.

Met ingang van het seizoen 2014-2015 
kunnen/mogen er geen andere tenues meer 
worden aangeschaft dan die van de clubleve-
rancier (de betreffende kledinglijn). De kosten 
voor de kleding/materialen zijn voor de leden 
ongeveer hetzelfde als de inkoopprijs voor de 
s.v. Braakhuizen (de inkoopbedragen worden 
enkel afgerond).

Behalve shirt, broeken en kousen bestaat de 
kledinglijn ook uit trainingspakken, tassen, 
polo’s enzovoort. Dus, als je als team nieuwe 
tenues of andere materialen wil aanschaf-
fen dan kun je contact opnemen met de 2 
kledingcoördinatoren; Rene en Piet Vermelt-
foort. Zij helpen je bij het maken van een 
keuze en/of de afwikkeling van de bestelling. 

Daarnaast hebben zij de beschikking over een 
standaard overeenkomst die je kan gebruiken 
als je als team een kledingsponsor vindt.

Kledingscoördinatoren: 

René Vermeltfoort 
email: rvermeltfoort@hotmail.com 
Tel: 0655127388 
Piet Vermeltfoort 
email: pmmvermeltfoort@kpnmail.nl 
Tel: 0615944964 

Voor de kledinglijn wordt een brochure 
gemaakt. Die zal straks op diverse plaatsen 
(kledingcoördinatoren/terreinbeheerders/ach-
ter de bar) in te zien zijn. Daarin staan ook 
de prijzen. Indien je meer nodig hebt dan in 
die brochure staat; kijk dan voor meer KWD 
artikelen op de website. www.kwd.nl. 

De 3de en tevens laatste periode is met groots machtsvertoon 
gewonnen door ons jeugdigste frivole veteranen C team met 
de alles zeggende cijfers: 7x winst,25 goals voor en slechts 6 
tegen. (mede dankzij goalie Rinuske,The Flying Dutchman).

anders onderweg.

Verders valt het op dat alle veteranen teams, ondanks de hoge 

onze ``Golden Oldie´s `` allemaal netjes in de top 5 zijn geland.

Bye Bye

PERIODEKAMPIOEN
Plaats  Team     Gespeeld  Punten Doelsaldo

1ste  Veteranen C  7 21 25-6

2de  Braakhuizen 6  7 17 32-15

3de  Veteranen B  7 17 18-11

4de  Braakhuizen 2 7 16 22-8

5de  Veteranen A  7 13 14-13

6de  Braakhuizen 1   7 11 15-12

7de  Braakhuizen 3  5 10 21-16

8ste  Dames 1  7 9 7-20

9de  Braakhuizen 4  7 7 20-20

10de  Braakhuizen 5  7 3 9-40

De nieuwe kledinglijn
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Het was weer een mooi kamp, mannen alles zat m
ee de weergoden en de 

accommodatie. Hierbij w
illen wij de leiders beda

nken die dit jaar
 weer 

mee gegaan zijn op
 kamp, bij deze.

Ook bedankt de s
chrijver de kampcommissie  

Jan Wolters sr, Rudy Wolters, Bert van 
de Eijnden, Paul,

 Nicky, Ron-

ny en Peer van G
erwen, de nieuwkomers Jan Wolters jr en 

Mark Tielemans.

 

Wimke van Lieshout en Melvin Willemsen en natuurlijk
 de afscheid ne-

mende voorzitter v
an het kamp gebeuren Frans van Kimmenade. 

Wij hopen dat we over 2 jaar weer een beroep ku
nnen doen op de l

eiders 

en ouders voor h
et weg brengen en oph

alen en dat de w
eergoden dan 

weer goed gezind z
ijn.

Nou jongelui tot o
ver 2 jaar

De groeten

Jeugdkamp
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Vrijdagavond 30 mei 2014 om 20.00 uur 
melden zich slechts 14 deelnemers voor 
dit alweer negende toernooi bij Braak-
huizen. 

alles te maken met de vele feestelijk-
heden die er zijn georganiseerd in de 
gehele maand mei. Wellicht een vorm 
van “deelname moeheid”. 

Alleen degene die echt niets wilden 
missen van al het gefeest waren van de 

worden, dan is iedereen na de zomerva-

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 

volgende ronde, prijzengeld enz.

Start was om 20.30 uur en tot 21.30 
uur mocht iedereen die er af was zich 
1x inkopen. De meeste spelers hadden 

voor elkaar om als eerste te Re-buyen en 
om 21.20 uur als eerst uit het toernooi 

-

grappen gemaakt, we waren het immers 

iedereen die er nog niet af was geweest 

klaar waren met het toernooi begonnen 
aan een andere tafel een nieuwe wed-
strijd waar zich gaande weg de avond 
steeds meer afvallers melden.

en daar zaten een aantal bekende bij. 

was er van Kees Winters die uiteindelijk 
als derde eindigde en zijn prijzengeld 
doneerde aan de jeugd van Braakhuizen. 
Keesje bedankt.. 

De winnaar is Kevin Verberne geworden. 
De tweede prijs winnaar was voor Twan 

Moors. Daar was iedereen wel heel blij 
mee, want stel voor dat hij weer had 
gewonnen, dan had iedereen dat nog 

toen de laatste hand werd gewonnen 
door Kevin. Nouja, volgende keer maar 
weer een nieuwe poging.

Wederom, ondanks de selecte groep 
toch een gezellige ouderwetse Braak-
huizen avond. Ook onze dank wederom 
aan het barpersoneel, top. De hapjes en 
drankjes waren super verzorgd. 

Tot de volgende keer, eens kijken of 

Eindstand:
1. Kevin Verberne
2. Twan Moors
3. Kees Winters
4. Jan van de Meerendonk
5. Paul van Gerwen
6. Peer van Gerwen
7. Henk van Heijst
8. Sjors Verstappen
9. Jan van Tongerlo
10. Eric Sanders
11. Jari Meulendijks
12. Joep Dams
13. Joey Bloemen

-

schoenendoos) NEE

-
vonden voor Frans van Kimmenade in 

masker weinig verschil maakt, ik denk 

Wanten) rookt als een hoogovenschoor-

van zijn leven had, nee

Jan (Wolters sr ) onze jeugd weer goed 

-

-
een is weg gelegd, daar een iemand er 
een gekneusde rib aan over gehouden 

best hebben gedaan om een zo gevari-

te bedenken  
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van rivier de Rijn. Gelukkig hadden 
er een paar een kleine blaas en de 
meesten hadden dorst dus zijn we 
langs de waterkant (lijkt wel een 

Maar bij het proosten ging het al 
mis schijnbaar is het glas van witbier 

duwd b.v. een ei in zijn oog e.d. zijn 
we daarna de altstadt in getrokken.

Het was gezellig net als de andere 
twee keer dat was te merken want 
W.L zat na een paar uur alweer op 
een paardje.

En zo zijn we door gegaan tot in de 
kleine uurtjes. o ja M.d.G. was nog 
wat geld verloren maar dat mocht 
de pret niet drukken.

Na ‘s morgens een goed ontbijt ge-

althans, maakte we ons op voor de 
wedstrijd Fortuna Düsseldorf-Aalen.

Na een jaar verlies en een jaar 
gelijkspel was het nu het jaar van de 
overwinning, door een goede spits 
bij Fortuna de Nederlander Ben-
schop kwamen ze voor met 2-0 en 
het werd zelfs 4-0.

Voor ons een leuke middag en zeker 
voor die twee halve Duitsers onder 
ons. P.S. hield het niet droog moest 
zo nodig 3 halve liters omschoppen 
van opwinding en onze H.B. liet zijn 
stembanden weer luidkeels klinken 

Na nog een echte bockworst te 

de terug reis, want bij Braakhuizen 

de zondag goed (zat) afgesloten 
hebben.

Viele Grüßen
die Veteranen B 

norm was gezet.

Na een paar uur drinken en de 
mensen bekeken en punten hebben 
gegeven zijn we maar wat gaan eten 
want op een lege maag houd het 
niet lang vol.

P.S. weer van van alles in zijn openin-
gen van zijn hoofd te hebben ge-

Nadat we bij elkaar kwamen bij ons 
klubke met geweldig weer, konden 
we deze keer op een leider wachten 
namelijk H.v.H uit G.

Nu konden we op weg naar de Hei-
mat, na een kleine omweg kwamen 
we aan bij ons hotel maar daar kon-
den we niet overnachten in verband 
met waterschade.

Daar werd voor ons een ander hotel 
geregeld namelijk hotel Kastens, 
alleen dit was nog wel even zoeken.

Nadat we onze bagage op de kamer 
hadden gezet kregen we ook nog 
een welkomstdrankje aangeboden 
daarna zijn we Düsseldorf in gelo-
pen.

Na een wandeling van een 10 a 15 
minuten kwamen we aan de oevers 

Veteranen (wieder)
nach Düsseldorf

Zie hier: Die Trucendosen von die veteranen
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verkeert al weken in tobvorm en wil 
dit wekelijks laten zien aan de steeds 

allerijl een wedstrijd geregeld en kwam 
men in de zoektocht naar een waardige 

nog niet verloren en zou dus een 
geduchte tegenstander zijn, ware het 

Vandaag stond coach Gerrit alleen aan 
het roer, daar zijn lotgenoot coach Theo 

moet om stoom af te blazen en zijn accu 

En dus aan coach Gerrit de zware taak 

meegegeven oorlog te maken in 

einzelgänger Bert werd zo ver mogelijk 

overgave aan de slag om het in hen 

DBS in de 9e minuut stand in doelman 
Bertus te verschalken en kwamen de 

verkeerde namelijk al snel na dit 

bij Braakhuizen wel wat te halen viel 

Ronnie Brunswijk van Gerwen kon wel 

tegenstander en liet dit via een ietwat 
ongebruikelijke maar aandoenlijke 

minuut later al wat aan het wankelen, 
door een over een 6tal schijven 
uitgevoerde aanval met een kanonschot 

en diverse tegenstanders middels 
zijn inmiddels gevreesde tackles 

worden gebracht in de rust, die met een 

In de rust wisselde coach Gerrit Ronnie 
Brunswijk van Gerwen en Ferdi Robben, 

verbazen, al 3 weken niet geblesseerd!!

Kemenade en laatkomer en laatbloeier 

Er staat geen maat op de veteranen A 
ploeg van Braakhuizen.

-

Ties werd geboren in Geldrop op 9 Maart 1961 
en helaas zag hij het laatste levenslicht op 21 

April 2014.

De jongeren zullen Ties niet gekend hebben 
maar de ouderen wel. Wij kennen Ties als een 
niet onverdienstelijke keeper en komt uit een 

echte Braakhuizen Familie.

Wij als vereniging wensen Hulya en de rest van 
de familie veel sterkte toe.
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Wim ook nog een duit in het zakje 

nog steeds iets teveel alcohol in het 
onwillige lijf, een onwillige knie, beide 

desondanks drukte hij een nadrukkelijk 

Hij werd dan ook verkozen tot veteraan 

De vooraf gestelde doelen werden 
ruimschoots gehaald, laatste man 

glom een half uur na de wedstrijd nog 

uur na de wedstrijd ook nog, maar dat 
was meer van het zweet, daar hij als 
veteraan van de week voor het bier 

naar eigen zeggen is dat niet zo, had 

een evenredig aandeel in de 4-2 
overwinning, met andere woorden 

waarvoor ze in het veld stonden, 

aan iedereen die het maar horen wilde 
vertelde dat hij voornemens is zo snel 

Dat hij zeer serieus was, bleek wel uit 

nam tot een aantal broodjes gezond, hij 
is dus echt met zijn herstel bezig en vast 

Het zal voor beide coaches nog een hele 

Rest mij alleen nog af te sluiten 

zaterdagmiddag en u hebt niks met 

zult verbaasd staan over hetgeen u 

Na rust werden de toeschouwers, dat 
zijn mensen die helemaal niks te doen 

De ene na de andere vloeiende aanval 

en het was dan ook niet vreemd dat 

het ene na het andere hoogstandje 
werd getoond aan de toeschouwers 
en diezelfde toeschouwers waren 
al 2 minuten later getuige van het 

gelegenheid om te scoren, daar hij de 

alles wat maar enigszins in zijn buurt 

Frank, die hem een niet te missen kans 
bood, waardoor hij voor het eerst sinds 

-

-

-

-

-
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Verantwoord voetballen voor 60-plussers!!

Bij voldoende belangstelling zal er bij s.v. Braakhuizen met 
ingang van het volgend seizoen een proef gaan plaatsvinden met 
“Walking football”.

Het betreft hier een speciale voetbalvorm voor 60-plussers die is 
komen overwaaien uit met name Engeland en enkele Zuid-Eu-
ropese landen. 

Doe mee met OldStars!
OldStars bij s.v. Braakhuizen begint in de proefperiode (sep-
tember – december 2014) iedere week met gezellig koffie of thee 
drinken en het bespreken van voetbal- en ander sportief nieuws. 
Daarna volgt het sportieve deel met ‘Walking football’, kracht- 
en lenigheidsoefeningen. Gezellig samen zijn en werken aan een 
goede conditie staan voorop.

Met OldStars werk je op een verantwoorde manier aan je con-
ditie en ontmoet je mensen met dezelfde passie als jij. Het grote 
verschil met het gewone voetbal is dat er niet gerend mag wor-
den! Doe je dat; dan is het een vrije trap voor de tegenstander. 
Daarnaast heeft het veld speciale afmetingen. Met “Walking 
football”train je op je eigen niveau bij een club in de buurt!

Walking football is in Nederland met name gestart bij enkele 
betaald voetbalorganisaties zoals PSV, ADO Den Haag, RKC 
WAALWIJK en FC Groningen. Inmiddels zijn er steeds meer 
amateurverenigingen die een proef doen met deze nieuwe voet-
balvorm. 

Ben je 60+ en sportief ingesteld; meld je dan aan bij de coör-
dinator “Walking football” van s.v. Braakhuizen: 
Roberto Orsini, te bereiken onder tel: 0655 343 159 of 
e-mail: oldstarsBraakhuizen@gmail.com
 
Wat kan je bij s.v. Braakhuizen verwachten?:
Een wekelijkse training van twee uur, gezelligheid en mogelijk 
op termijn wedstrijdjes tegen andere “Old stars”. Na aanmelding 
bij Roberto zal je in september 2014 uitgenodigd worden voor 
een voorlichtingsbijeenkomst. Op die bijeenkomst ontmoet je 
ook de andere spelers. Er wordt op dat moment afgesproken 
wanneer jullie aan de slag gaan (welk tijdstip en dag van de 
week). 

Uiteraard kan je Roberto ook bellen voor vragen en suggesties. 
Je hoeft niet uitgesproken fit te zijn voor deze voetbalvorm; 
omdat niemand mag rennen kan je ook uit de voeten als je ooit 
met voetballen hebt moeten stoppen vanwege blessures. Je hoeft 
(nog) geen lid te zijn van de s.v. Braakhuizen. De proefperiode 
is gratis; daarna bepaalt de groep in overleg met de begeleiding 
welke ambities er zijn. 

Om een indruk te krijgen kun je kijken op youtube.
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Maar als ik dan toch iemand moet 
kiezen is het Davy Klaasen.

-

Zlatan Ibrahimo-
vic

dat is toch wel Frank 
de Boer

Ajax – 
Bayern München (5-2) uit 1995 in 
het Olympisch stadion. 

: in die zelfde 
wedstrijd, Finidi maakte toen het 
mooiste doelpunt dat ik ooit heb 
gezien. Finidi George kreeg hem van 
Overmars, overstapje Litmanen, en 
Finidi schiet hem zo met z’n buiten-

in de kruising. Het moment was zo 

goals geweest maar het moment in 
die wedstrijd was gewoon perfect.

Makkie, het is Ajax die weer op het 
einde met de schaal in de handen 
staat. Voor de rest verwacht ik dat 
Vitesse helemaal uit elkaar valt, ze 
doen niet meer mee voor de boven-
ste plekken. 

Nederland 
vliegt eruit tegen Brazilië in de acht-

Uruguay wordt de verrassing.
 

-
 

 in ieder geval niet voor werk, 
voor de rest eigenlijk voor best wel 
veel maar vooral voor een mooie pot 
voetbal van Ajax. 

mooi clubke, 

-
huizen. 

Frans van de Kimmenade gaf het 
interview door aan Jan van Tongerlo. 
Frans (trainer B2) trainde tegelijker-

A1) en zei: “Je ziet dat hij wel weet 
hoe het werkt en dat is mooi om te 
zien”.

 Jan van Tongerlo 

Mierlo 

 13 Juni 1987 

 Ik ben in 
de A1 van VV Geldrop gestopt om-
dat het niet meer ging met school. 
Op dat moment wilden ik eigenlijk 
stoppen met voetbal. Toen belden 
opeens Randy en Ryan Jagroep me 

van Braakhuizen wilden komen voet-
ballen. Dat wilde ik graag, dus zo 
ben ik bij Braakhuizen gekomen.

Ik ben trai-
ner van de A1 dit seizoen. Volgend 
jaar blijf ik ook gewoon trainer van 
de A1 maar wordt ik ook assistent-
trainer van het eerste. 

jaar denk ik dat ik af en toe mee ga 
voetballen met het 4e maar wel op 
een laag pitje vanwege mijn blessu-

lijst misschien.  

 Glasvezelmonteur  

Status:  

 Dat is duidelijk: 
 

 Op dit moment 
heb ik eigenlijk geen favoriete speler. 

Vorig jaar het kampioenschap van de 
A1 in de 2de klasse.  

 we hadden een 
heel goed team en daarmee hebben 

Iedereen dacht dat we er met moeite 
in zouden blijven maar we zijn uitein-
delijk toch 2e geworden en in de 

 
 
Voor de rest was het een kei gezel-
lig team dat allemaal voor elkaar 

goede stappen gemaakt en dat is het 
belangrijkste. 

mijn eerste am-

misschien ooit in de toekomst trainer 
van het eerste te worden.

 dat is moeilijk te zeggen 

veel nieuwe clubs bij maar we probe-
ren toch voor de bovenste plaatsen 
mee te doen. 

dat ik hoop dat 
de Stoopjes toch nog een keer terug 
willen komen.

de gebroeders Wau. Het zijn toch 
Braakhuizen jongens die hoog 
gevoetbald hebben en die nu onze 

alleen want ze gaan veel met de 
jeugd doen om de jeugdopleiding 
verder te brengen. 
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Marian is vanuit Heeze de berg 

In die straat woonde ook onze 

Door deze Frans zijn Marian en Jos 

hun kinderen (Ralf en Suzan) beide 
voetbalden waren ze alle zaterdagen bij 

en Fer is Marian met feestavonden en 
toernooien begonnen en nu staat ze 
wekelijks achter de bar en nu doet ze 

Vindt je dat leuk om te doen? Hoort 

Evenementen regelen vind ze het leukst, 
bijvoorbeeld het Eurotoernooi en bij de 

ik heb in dat weekend maar 
drie uur geslapen van armoede moest ik 
‘s morgens een zonnebril op, ik kon het 
daglicht nog niet verdragen dat vond ik 
toch wel het meest komische wat ik mee 
gemaakt heb bij Braakhuizen”. 

En hoe vind jouw man (Jos) het dat je 
zoveel bij Braakhuizen bent? Die was 

bij Braakhuizen en nu zijn de rollen 
omgedraaid. 

Vind jij Braakhuizen veel veranderd in 

goed met de gezelligheid bij ons clubke.
 
Je zal het niet geloven maar ik ben 

Favourites van : Marian

Vakantie     
Doel : 
Bestemming: 
Stad:
In je handbagage:
altijd mee uit het buitenland:

Do and dont’s
Carnaval of skiën:
Boek of tijdschrift:
Lippenstift of lipgloss: 
Theater of concert:
Hotel of camping:
Fitniss of spinning:
Laarsje of pump:
Discotheek of bruin cafe:
Tulpen of rozen:

Culinair
restaurant:
drank: 
favoriete gerecht:
altijd in koelkast:
de zonde waard:
niet te pruimen:

Naam:
Getrouwd met: 
Leeftijd: 
Hobby’s: 
Levensspreuk:

Woonachtig:

rond reizen
Amerika
New Orleans
Deo
Mokken

carnaval
boek
lipgloss
concert
hotel
geen van beide
laarsje
bruin cafe
tulpen

Antonios Eindhoven
whisky
paling
paté
elke avond pinda’s
witlof

Marian Smulders
Jos 
52 jaar
Braakhuizen
een dag niet gelachen,
een dag niet geleefd
Geldrop




