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Wat kan u dit seizoen nog verwachten?

Diverse data
- Bij thuiswedstrijden van het urste zijn 
bij enige regelmaat DJ’s en zangers. 

- Pokeravonden

- Zaalvoetbal veteranen, diverse zater-
dagen. 

Data worden steeds bekend gemaakt op 
de website.

21 november 204
Sinterklaasviering

19 december 2014
Feestavond senioren, veteranen en 
dames

27 december 2014
Kerstzaalvoetbaltournooi voor de jeugd.

4 januari 2015
Kerstzaalvoetbaltournooi voor senioren.

8 januari 2015
Nieuwjaarsreceptie

De redactie

De redactiewerkgroep bestaat uit 
Peer van Gerwen, Paul van Ger-
wen, Ronnie van Gerwen, Susanne 
Beliën, Twan Moors, Toon van Dijk, 
Robin Sweegers, Sander Hüsken en 
Arjan de Man.

Daarnaast dank aan onze vaste 
schrijvers die ons steeds van een 
leuk artikel voorzien. Dat zijn Ed 
Pielage met de wedstrijdverslagen 
van de veteranen en Peer Hanssen 
met de puzzel.

Inbreng van leden

Wilt u deel uit maken van de werk-
groep of heeft u een leuk idee om 
in het volgende magazine te 

plaatsen? Alle op- of aanmerkin-
gen, vragen. en ideeën kunt u stu-
ren 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.

We zoeken nog extra adverteerders 
voor ons magazine!

 

Agenda 
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Om de communicatie naar de leden goed te verzorgen is het 
bij Braakhuizen begonnen met een clubblad. Een aantal jaren 
geleden is daar de website en het magazine voor in de plaats 
gekomen. Deze verandering heeft eind 2010 plaatsgevonden. 
Langzamerhand werd Facebook steeds meer een hype. Gaan-
deweg werden er verschillende ‘Braakhuizen’ Facebookpagina’s 
aangemaakt. Alleen geen daarvan was een officiële pagina van 
Braakhuizen. 

De meest professionele ‘Braakhuizen’ pagina was van Arjan De-
man. Hij plaatste (op eigen initiatief ) berichten van de website 
op zijn Braakhuizen pagina. Dat niet alleen, er werden ook foto’s 
geplaatst en nog veel meer! Vorig jaar tegen het einde van het 
seizoen hebben we Arjan gevraagd of hij zijn Facebookpagina 
de ‘officiële’ Facebook pagina van Braakhuizen wilde maken. 
Daarmee ging Arjan akkoord en nu zijn er verschillende mensen 
die hier berichten op mogen plaatsen. 

Onlangs hebben we onze 400ste fan op Facebook mogen ver-
welkomen, dat is een mooie mijlpaal en we blijven groeien. Hoe 
meer fans we op Facebook hebben hoe meer mensen we kunnen 
bereiken met onze berichten. 

Hoe word je fan van Braakhuizen? Heel simpel! Door naar onze 
pagina te gaan en daar op de button: ‘Vind ik leuk’ te klikken. 
Zo krijg je al het nieuws en foto’s mee van Braakhuizen. De 
berichten die wij plaatsen kun je ook delen of ‘liken’. Deel of 
‘like’ jij onze berichten dan zien jou vrienden deze berichten op 
Facebook. Zo krijgen de berichten van Braakhuizen een veel 
groter bereik. 

Op 4 Oktober hebben wij bijvoorbeeld een bericht geplaatst van 
een aantal elftalfoto’s. Deze foto’s zijn volop gedeeld en ‘geliked’ 
en zo kregen in totaal 1538 mensen de elftalfoto’s van Braakhui-
zen te zien op Facebook. Een geweldig resultaat dat de pagina 
weer meer ‘likes’ en Braakhuizen meer bekendheid opleverden.

Hierna zijn we met een paar mensen bij elkaar gaan zitten 
en hebben eens bekeken wat nog meer tot de mogelijkheden 
behoorde. Een Twitter account en een app, dat was ons streven. 
Het Twitter account heeft op dit moment 113 volgers en daar 
zijn de wat kleinere nieuwsberichten van Braakhuizen op te 
vinden. 

Op ons Twitter account zijn alle laatste nieuwtjes direct te lezen. 

Let op: er zijn 2 Braakhuizen Twitter accounts, maar het officiële 
account heet: S.V. Braakhuizen @BRKHZ.

Ook is er op dit moment een Braakhuizen app. Deze mobiele 
App staat weliswaar nog in de kinderschoenen, maar wordt in-
middels wel al veel gebruikt. In de App staan o.a. nieuwsberich-
ten, programma’s, uitslagen, standen, afgelastingen, informatie 
per team en recente Facebook- en Twitter berichten. 

Op dit moment is het vullen van de gegevens van de App nog 
veel handwerk, maar in een volgende release die er aan zit te 
komen moeten een aantal zaken opgelost zijn. Wij vragen u dan 
ook om wat begrip als er nog wat fouten in zitten, maar laat het 
ons gerust weten. 

Ook zijn er nog veel onbenutte mogelijkheden, daar moeten 
we nog eens naar gaan kijken. De mobiele App is gemaakt voor 
Andriod (vanaf versie 4.0.3) en voor de Iphone. 

De website van Braakhuizen is en blijft het officiële medium van 
Braakhuizen. Facebook, Twitter en de mobiele App zijn daar 
afgeleiden van.

Social Media
Social media is de laatste jaren sterk toegenomen. 
Mensen zijn tegenwoordig steeds meer actief op 
Facebook, Twitter etc. Het gemakkelijke aan social 
media is dat je in een korte tijd veel mensen kunt 
bereiken, ideaal dus voor een vereniging zoals wij. 
Daarom is vorig jaar een ‘social media’ clubje opge-
richt. Dit clubje heeft als doel om de berichtgeving 
van Braakhuizen via de social media bij de mensen te 
brengen. 

Nog even alles op een rijtje:

Website:  
www.braakhuizen.eu
Mobiele website:  
www.braakhuizen.eu/mob 
(handig om het programma te bekijken)
Facebook:  
www.facebook.com/pages/ 
SV-Braakhuizen/295918223832318
(of in de zoekmachine ‘Braakhuizen’ in typen)
Twitter:   
@BRKHZ

Mocht u nog meer willen weten, op-of aanmerkin-
gen hebben, verbeteringen aan willen dragen of wat 
dan ook, mail dan naar info@braakhuizen.eu

Rond het verschijnen van deze magazine is het stich-
tingsbestuur zich aan het buigen over een datum en 
het programma van de tweejaarlijkse veiling. Deze zal 
in het voorjaar van 2015 (april/mei) weer gehouden 
worden en de opbrengsten komen uiteraard weer 
helemaal ten goede van de vereniging. Een exacte 
datum is (nog) niet bekend; dat zal, zodra die bekend 
is, weer gecommuniceerd worden via de website van 
onze vereniging: www.braakhuizen.eu.

Vrienden van 
s.v. Braakhuizen
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Binnen onze vereniging is het initia-
tief genomen om met ingang van de 
maand mei 2015 wederom te starten 
met zomeravondvoetbal in de Geldrop.

Wij denken dat met een nieuwe formu-
le er nu meer mogelijkheden zijn om 
het zomeravondvoetbal weer van de 
grond te krijgen. Veel mensen klagen 
er over dat het voetbalseizoen zo snel 
is afgelopen en dat net in het voorjaar, 
als het beter weer wordt, men de kick-
sen al weer moet opbergen.

 We zijn er trots op dat er 4 leden zijn 
opgestaan die met die nieuwe formule 
aan de slag willen gaan. Op 9 oktober 
2014 is een werkgroep geformeerd 
bestaande uit Piet Vermeltfoort, 
Roberto Orsini, Albert van Uden en 
(inmiddels senior) adviseur Peer van 
Gerwen. Zij gaan zo snel mogelijk aan 
de slag om de formule uit te werken, 
teams te werven een competitie op te 
zetten. De werkgroep (allen bestaande 
uit Braakhuizen-leden zal versterkt 
worden met de buurtsportcoördinator 
van de LEV-groep. 

De formule…
Het is de bedoeling dat er gespeeld 
gaat worden op halve velden (7 tegen 
7, een keeper en 6 veldspelers). Er 
wordt 2x 30 of 35 minuten gevoetbald. 
Er wordt niet aan buitenspel gedaan en 
slidings zijn verboden. De speelavon-
den worden nog bepaald, dat ligt aan 
het aantal inschrijvingen.

Teams kunnen worden samengesteld 
uit vriendengroepen, straten, wijken, 
buurtschappen, bestaande elftallen, 
bedrijven, enz. Bij de volwassenen kan 
je meedoen vanaf 16 jaar; er wordt 
tevens gekeken of er voldoende animo 
is voor een jeugdcompetitie.

Het inschrijfgeld zal erg laag worden, 
dat inschrijfgeld wordt, na aftrek van 
kosten voor scheidsrechters, aan-
gewend voor de prijzenpot. Na de 
laatste wedstrijden zal een feestavond 
worden gehouden waar de prijzenpot, 
waarschijnlijk in consumptiebonnen…., 
wordt uitgekeerd. 

De werkgroep heeft (nog) geen vast e-
mailadres. Heb je na het lezen van dit 
artikel meer vragen en/of zou je met 
een team willen inschrijven; mail dat 
dan even naar  info@braakhuizen.eu

ZOMER
-AVOND-

VOETBAL

Vitrine
Zoals u heeft kunnen zien hebben 
we sindskort een fraaie vitrine waarin 
kleding van ons nieuwe “verenigings-
tenue” zichtbaar is. Met dank aan 
onder andere Paul van Gerwen en Piet 
Vermeltfoort die dit mogelijk hebben 
gemaakt.

Toiletten
Het hoofdbestuur heeft, dankzij een 
bijdrage van de stichting vrienden van 
s.v. Braakhuizen, ook een begroting 
rond voor een facelift van de toiletten. 
Verwacht wordt dat rond de winter-
stop de eerste aanpassingen kunnen 
worden uitgevoerd.

Lichtinstallatie
Op 5 november 2014 wordt binnen 
de gemeenteraad een besluit genomen 
over de nieuwe lichtinstallatie (op het 
hoofdveld). 

Wij verwachten dat de begroting 
wordt/is goedgekeurd en dat in de 
zomerstop 2015 de werkzaamheden 

van start kunnen gaan. In dat geval 
krijgen we een hoogwaardige lichtin-
stallatie met 8 in plaats van 6 masten 
en voorzien van LED-verlichting. 

De vraag is wat we gaan doen met de 
oude lichtmasten (die eigendom zijn 
van onze vereniging). In ieder geval 
gaan we een haalbaarheidsonderzoek 
doen naar de eventuele verplaatsing 
van deze masten naar het veld dat nog 
geen verlichting heeft. 

Gezien het groeiend aantal leden is 
het vooral in de winterperiode handig 
als alle velden over licht kunnen be-
schikken.

Uiteraard wordt er weer nagedacht 
over de artiesten die er gaan optreden, 
alsmede de artikelen en diensten die 
er geveild gaan worden. We hopen 
uiteraard op goede artiesten en mooie 
artikelen en diensten (hoewel er ook 
wel weer een paar komische tussen 
mogen zitten).

Heeft u een idee/suggestie voor 
deze avond (of wilt u een artikel en/
of dienst schenken; neem dan even 
contact op met Peer van Gerwen 
(06 42105975), Martien Geeven 

(06  53264356) of Toon van Dijk 
(06 53252094). Zo gauw de datum 
bekend is zal de voorverkoop weer 
starten van de tafels (je kan dan een 
tafel huren voor 6 personen). Ben er 
snel bij want de ervaring leert dat we 
snel uitverkocht zijn!
Je kan langzaam maar zeker een ver-
andering zien van de kantine en het 
sportcomplex; vooral te danken aan de 
medewerking van deze stichting. 

De laatste sponsor die zich aangeslo-
ten 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 rich-
ten op de organisatie van de 3e 
veiling van s.v. Braakhuizen. 

Dat wordt in de maand mei 
2015; de exacte datum moet nog 
worden bepaald. Hierover volgt 
later nog bericht.
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De kledinglijn is volop in gebruik
Zoals eerder in dit Magazine beschreven is onze vereniging 
gestart met een kledinglijn. Er is gekozen voor de leveran-
cier KWD. Indien een tenue van een bepaald team versle-
ten is en er nieuwe kleding dient te worden aangeschaft 
kan dat enkel nog met kleding van deze kledinglijn. 

Het bestuur had verwacht dat het eerste jaar de bestel-
lingen mee zou vallen; immers veel teams hadden nog 
representatieve kleding. We zien echter dat inmiddels vele 
teams zijn overgestapt. Daarnaast zijn er coachjassen in 
omloop en lopen veel jeugdfunctionarissen rond in een 
fraai trainingspak van KWD.

Aanvankelijk hadden we met de leverancier nog wat 
overleg om de exacte prijzen te bepalen. Dat is voor dit 
seizoen (vanaf 10 november 2014) nu definitief vastgesteld. 
Hieronder zie je een soort “minicatalogus” van wat er zoal 
te bestellen is. 

Het leuke is dat leden van onze eigen vereniging daarbij 
als “model” dienen. Trainingspakken en shirts zijn enkel 

te bestellen mét het borstlogo van onze vereniging. In de 
catalogus zie je ook de prijzen voor de rest van dit seizoen. 
Deze prijzen gelden alleen als je via de club (Piet of René 
Vermeltfoort) betreffende spullen koopt. Piet en/of René 
kunnen je exact uitleggen wat de mogelijkheden en de 
levertijden zijn. 

Wil je voor je team nog meer aanschaffen dan in de cata-
logus staat dan kan je het best eens kijken op de site van 
KWD (www.kwd.nl). Vind je daar iets dan kunnen Piet en 
René je vertellen wat de prijs is als zij dat namens de club 
bestellen. 

Afgeronde prijzen
We hebben er als vereniging voor gekozen dat leden niet 
(veel) meer hoeven te betalen dan de kleding ons als vere-
niging feitelijk kost. De prijzen komen alsvolgt tot stand: 
-catalogusprijs van de KWD-site minus de korting die we 
als vereniging hebben bedongen (overigens afhankelijk van 
de totale afname). Het bedrag dat dan ontstaat hebben we 
daarna ietsje naar boven afgerond. Dat om bepaalde han-
delingskosten die we hebben ook in de prijs op te nemen. 

Zoals je in onze minicatalogus kan zien kunnen we de 
kleding tegen een niet al te dure prijs aanbieden.

De minicatalogus is ook bij de vereniging (in de vitrine, 
achter de bar en bij de terreinbeheerders) in te zien.

Shirt: €15,- / logo: €2.30

Sokken: €7,- Broekje: €7,50 Tas Unico: €18,50

Polo: €16,- Trainingspak victoria: €24,- Coachjas: €40,-

Een complete keepersset (shirt, broek en sokken) kost €35,-. Alle overige KWD-kleding te bekijken op www.kwd.nl. Voor prijzen 
voor overige artikelen KWD en bestellingen: Piet Vermeltfoort tel. 06 15944964 of René Vermeltfoort tel. 06 55127388. Drukkosten 
op te vragen bij René of Piet. Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW en enkel voor het seizoen 2014-2015.

De nieuwe 
kledinglijn
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Braakhuizen stunt
in bekerwedstrijd tegen vv Geldrop.

Braakhuizen heeft in de bekerwed-
strijd thuis tegen Geldrop voor een 
verrassing gezorgd.

Na 90 minuten voetbal stond er een 
2-0 eindstand op het scorebord en 
bekert de ploeg van trainer Jeroen vd 
Schoot verder.

Op de overwinning viel nagenoeg 
niks af te dingen, daar Geldrop niet in 
staat bleek Braakhuizen haar wil op te 
leggen.

Op een druk bezocht sportpark de 
Kiviet was de beginfase er een van 
aftasten, met als gevolg dat er in de 
eerste 20/25 minuten weinig kansen 
waren voor beide doelen.

Enigszins verrassend was wel het feit, 
dat Geldrop Braakhuizen niet pro-
beerde vast te zetten, maar zich tot net 
over de middenlijn opstelde.

In de 24e minuut was er het eerste 
gevaarlijke moment voor het doel van 
Hicham Hilali en mocht Braakhuizen 
niet mopperen dat vd Wijst namens 
Geldrop het vizier niet op scherp had 
staan, zijn kopbal ging voorlangs.

Beide ploegen deden niet voor elkaar 
onder en er ontspon zich een mee-
slepende wedstrijd, waarin met name 
Braakhuizen liet zien dat als je er 
honderd procent voor gaat je veel kunt 
bereiken.

De ploeg stond onder aanvoering van 
de gebroeders Wau en Engin Ozer als 
een huis, de rest van de ploeg werkte 
zich een slag in de rondte waardoor 
Geldrop niet in staat was een kans uit 
te spelen.

In de 29e minuut schoot Geldrop spits 

vd Wijst op doel, zijn inzet was een 
prooi voor Hicham Hilali en hiermee 
had Geldrop zijn kruit wel verschoten, 
zo leek het.

Braakhuizen gaf geen krimp, kwam 
zelfs in de 40e minuut via Kelsey Zai-
nal op een 1-0 voorsprong.

Nick Kuylaars, de Geldrop verdedigers 
hadden hun handen vol aan hem, 
ontving de bal op rechts behield het 
overzicht en gaf een goede voorzet op 
Kelsey Zainal, die knap afrondde. 

Kort voor rust kwam Leroy Visser 
namens Geldrop, die overigens prima 
bespeeld werd door Tijn v Vlerken op 
links goed door, zijn schot belandde 
echter in het zijnet, ruststand 1-0 in 
het voordeel van Braakhuizen.

Na rust ging Geldrop op zoek naar de 
gelijkmaker, deed dat echter op een 
weinig overtuigende manier.

De groen-witten hanteerden veelal de 
lange bal, vaak een prooi voor Braak-
huizen captain Tom Brouwers waar-
door Geldrop net als in de eerste helft 
nauwelijks gevaarlijk werd.

Braakhuizen kreeg hierdoor steeds 
meer ruimte, met name Nick Kuylaars 
en Kelsey Zainal kwamen een paar 
keer gevaarlijk opzetten, helaas voor 
Braakhuizen nog zonder resultaat.
Er volgde een rommelige fase waarin 
beide ploegen heel vaak kozen voor de 
lange bal, wat veel balverlies bete-
kende, echter bleef het een boeiend 
gevecht.

In de 61e minuut wisselde trainer 
Jeroen vd Schoot Rudi Leijten, voor 
hem kwam Niels v Gemert in de 
ploeg, een paar minuten later moest 

de moegestreden Nick Kuylaars het 
veld ruimen, hij werd vervangen door 
Remon Bruinen.

Braakhuizen werd in deze fase terug-
gedrongen door Geldrop zonder dat 
Geldrop echt overtuigde, Braakhuizen 
knokte voor elke meter, een voorbeeld 
van deze onverzettelijkheid was jon-
geling Thomas vd Valk, hij bezorgde 
Geldrop’s snelle spits Luwawa Parfait 
een lastige middag.

Uiteindelijk wist Braakhuizen in 
de 87e minuut te profiteren van de 
ruimte die Geldrop noodgedwongen 
weggaf, opnieuw speelde Kelsey Zainal 
een hoofdrol.

Hij kwam goed over rechts door, 
behield het overzicht en bood Niels 
v Gemert een niet te missen kans, hij 
bepaalde de eindstand met zijn treffer 
op 2-0.

De overigens goed leidende scheids-
rechter Elissen had gele kaarten in pet-
to voor Sercan Ozcan van Braakhuizen 
en Luwawa Parfait en Eraay Senal van 
Geldrop.

Opstelling Braakhuizen:

Hicham Hilali, 
Rudi Leijten (61e Niels v Gemert), 
Engin Ozer, 
Thomas vd Valk, 
Nick Kuylaars (72e Remon Bruinen), 
Kelsey Zainal, 
Sercan Ozcan, 
Nyron Wau, 
Tom Brouwers, 
Tijn v Vlerken, 
Nuelson Wau.
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Knap werk 
jongens!
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Moet je dan een topclub zijn om een 
supportersvereniging te hebben? 
Welnee, veel amateurverenigin-
gen hebben er een. Ook bij s.v. 
Braakhuizen leeft nu het idee een 
supportersvereniging op te richten. 

Belangrijkste doel is elftallen 
binnen de vereniging met elkaar te 
verbinden. Als je toch zag hoe onze 
jeugdleden tekeer gingen om ons 
urste vooruit te schreeuwen tijdens de 
bekerwedstrijd tegen v.v. Geldrop,……. 
Tja, dan is de tijd misschien wel rijp. 

Een supportersvereniging zou diverse dingen 

kunnen organiseren tijdens en rond 
wedstrijden doch ook ingezet kunnen 
worden bij de organisatie van tal van 
andere activiteiten. Inmiddels is er 
ook al gedacht aan de financiering van 

zo’n vereniging. Enfin, de ideeën zijn 
er, nu nog vrijwilligers die er mee aan 
de slag gaan. 

Er zijn al enkele mensen die het in 
beraad hebben hun schouders hier onder 
te gaan zetten. Heb je ook zin/tijd/energie 

om zitting te nemen in het bestuur van de 
supportersvereniging?; neem dan even contact 

op met Toon van Dijk: 06 53252094 of 
toonvandijk@kpnmail.nl

Wat hebben zij wel en wij (nog) niet…… 
Jawel, een supportersvereniging!!

Ook adverteren in het BRKHZ magazine?

• Het magazine mede mogelijk wordt 
gemaakt door de adverteerders.

• Het magazine tenminste 3 keer per 
seizoen uitkomt.

• We horen dat het magazine door 
veel leden van voor tot achter wordt 
gelezen.

• Het magazine wordt verspreid over 
meer dan 700 leden.

• U voor een gering bedrag al kunt 
adverteren in het magazine.

• U alleen maar een mailtje hoeft te stu-
ren naar info@braakhuizen.eu of u kunt 
contact opnemen met Jan van Bussel 
06-27444496.

Wij zijn nog dringend 
op zoek naar een aantal 
vrijwilligers voor diverse 
functies en afdelingen.

•  Bestuursleden voor de 
G-afdeling.

•  Leiders en trainers voor 
met name de F,  E, C en D 
elftallen.

•  Scheidsrechters voor de 

A en B jeugd (op zaterdag-
middag)

Bij interesse graag contact 
opnemen met: 
Toon van Dijk, 
06-53252094, 
toonvandijk@kpnmail.nl

Vacatures
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Interview met... 
de gebroeders Wau!

Beste coach: 
Nyron: van Gaal,
JR: Mouhrinho van Chelsea heeft 
dat arrogante heerlijk en komt altijd 
op voor zijn spelers en houdt altijd 
goede interviews 

Mooiste voetbalwedstrijd: 
Nyron:
JR: Willem II tegen monaco europe-
se wedstrijd waarin ik zelf gespeeld 
heb.

Mooiste Doelpunt: 
Nyron: Diego Armando Maradona 
de wedstrijd Argentinië- Engeland 
waarbij hij 5 spelers voor jan met de 
korte achternaam zette inclusief de 
keeper.
JR: Zlatan Ibrahimovic de wedstrijd 
Ajax-NAC waarbij hij een man of 8 
voor gek zette met zijn kapbewegin-
gen en schitterend afwerkte.

Verwachting seizoen 2014-2015: 
Nyron: Kampioen PSV pec Zwolle 2e
 JR: onvoorspelbaar

Jeugdidool: 
Nyron: Clarence Seedorf 
JR : Cafou uit Brasil

Je kan me s’nachts wakker maken 
voor: 
Nyron: voetballen
JR: Antilliaanse delicatessen

Dit interview is doorgegeven door 
Jan van Tongerlo aan de Gebroeders 
Wau omdat ze toch een rood-zwart 
hart hebben.

Naam: 
Nyron Wau, 
JR Wau (JR staat voor Junior)

Woonplaats: 
Allebei Geldrop

Geboren: 
Nyron: 24-11-1982, 
JR: 17-12-1980

Status: 
Nyron: Single oftewel vrijgezel(lig), 
JR: Heeft een vriendin

Lid van Braakhuizen: 
Allebei van 1986 t/m1988 en nu 
alweer een jaar of 5

Funtie bij Braakhuizen: 
Nyron: technische jeugd coördinator 
van de mini’s en F-E-D trainer van D1
JR: technische jeugd coördinator van 
de A-B-C trainer bij de A1

Zelf voetballen: 
Allebei in het 1e

Beroep: 
Nyron: accountmanager en voetbal-
school total-control,
JR: Sportadviseur en voetbalschool 
total-control

Club Nederland: 
Nyron: P.S.V.,
Jr: Willem II

Speler Nederland: 
Nyron: Wijnaldum van P.S.V.
JR: kenneth Vermeer van Feijenoord

Club Buitenland 
Nyron: Bayern München,
JR: Barcelona

Speler Buitenland 
Nyron: Ozil van Arsenal,
JR: Arjan Robben van Bayern

De club Braakhuizen: 
Allebei: Warme club voor het gewo-
ne volk, altijd gezellig

Mooiste herinnering Braakhuizen: 
Allebei: de internationale jeugdtoer-
nooien bij de club.

Verwachting van het 1ste dit sei-
zoen: 
Nyron: we worden kampioen van de 
3e klasse
JR: bij de eerste 3

Ambitie als trainer: 
Nyron: zo hoog mogelijk coach be-
taald voetbal
JR: zo goed mogelijk spelers helpen 
en beter maken

Waar denk je aan bij de 3e helft: 
Nyron: Met de jongens gezellig on-
der mekaar en daarbij een biertje
JR: uit rusten anders heb je jezelf 
in de 1e en 2e helft niet helemaal 
gegeven 

Wat ik nog kwijt wil: 
Allebei: we zouden graag een men-
taliteitsverandering willen zien b.v. 
eerst voetbal dan bier in plaats van 
bier en dan voetbal, maar het moet 
wel Braakhuizen blijven.

Aan wie geef je dit interview door: 
Allebei: Engin ozer



12

muzikaal gebied een uitgebreide smaak met een lichte voor-
keur voor Rock. Hij rijdt motor en brengt al hobbie-end vele 
uurtjes door rondom huis en tuin. Voor de serie ’Breaking 
Bad’ gaat ie graag zitten. 

Wie zijn jullie favoriete spelers aller tijden? 
Bert gaat voor Willem van Hanegem, niet in de laatste plaats 
omdat hij dezelfde stijl en loopje als hijzelf heeft. Voor Jan 
is het de inmiddels overleden speler van o.a. Manchester 
United; George Best 

Noem iets wat je nog zou willen doen in de toekomst?  
Jan lijkt een rondreis door de prachtige natuur van Zweden 
geweldig. Bert was al ooit in Australië en wil ook nog eens 
Nieuw-Zeeland bezoeken.

Op het gebied van eten en drinken; waar maken ze jullie blij 
mee? 
Bert met een lekker stukje (runds)vlees en een gewoon bier-
tje (geen Heineken). Jan drinkt naast een biertje graag een 
Duvel en heeft geen moeite met zuurkool of lasagne.

Hebben jullie een favoriete voetbalclub? 
Buiten Braakhuizen heeft Bert geen echte favoriet. Jan heeft 
een lichte antipathie tegenover een niet nader te noemen 
club onder de grote rivieren en is zelf fan van Feijenoord.

Sinds wanneer bestaat de Spaarkas? 
Deze is opgezet rond 1985 door de Carnavalsvereniging die 
Braakhuizen destijds had, ’De Goaltrappers’. Doel was om 
geld te sparen voor de Carnavalsdagen. 

Wat zijn de ’spelregels’? 
De leden dienen iedere week een bedrag van minimaal €1,50 
te sparen, er geldt geen maximum. Doet men dit niet dan 
krijgt men per keer een boete van €0,50 die op het gespaarde 
bedrag in mindering word gebracht. Op het einde van het 
spaarseizoen is er een feestavond toegankelijk voor de spaar-
ders en hun partner, hoofdzakelijk betaald van de opbrengst 
van de boetes. 

Kort introduceren we Bert en Jan:

Bert van den Eijnden en Jan van Meerendonk zijn al vanaf 
hun prille jeugd actief bij SV Braakhuizen en genieten een 
indrukwekkende staat van dienst.

Bert is al 50 jaar lid, 32 jaar gelukkig gehuwd met Karin die 
fantastisch kan koken. Samen hebben ze 2 kinderen ; Frans 
en Toon.

Bert is destijds begonnen als voetballertje in de’P- afdeling‘, 
als jeugdtrainer trainde hij onder andere zijn eigen jongens. 
Lid van het jeugdbestuur als secretaris, al bijna 25 jaar in 
de jeugdkampcommissie (en nu nog steeds), en dus ook 
onderdeel van’de Spaarkascommissie’ Bert ziet buiten de 
cliché antwoorden (trouwdag, geboorte van de kinderen) 
even geen “politiek correcte“ hoogtepunten in zijn leven aan 
te geven.

Jan speelde van zijn tiende tot zijn twintigste jaar bij Braak-
huizen en nam toen een pauze. Toen zijn kinderen Bianca 
en Geert ook gingen voetballen meldde hij zich weer aan. 
Vervolgens zat hij in het jeugdbestuur, organiseerde E- en 
F-toernooien, was leider bij de jeugd en bij het tweede seni-
orenelftal. Zijn kwaliteiten als grensrechter bij het tweede en 
eerste elftal zijn onbetwist. Vandaar dat hij daar nog steeds 
op’stand-by’ staat. Tussendoor wist hij nog het begrip vetera-
nenvoetbal een extra dimensie te geven en in het huwelijks-
bootje te stappen met zijn lieve en erg sociale vrouw Anja die 
jaren in onze kantine werkzaam is geweest. De Vaalserberg is 
één van Jan’s hoogtepunten.

Ik laat enkele vragen op ze los;

Kennen jullie BRKHZ Magazine en wat vinden jullie ervan? 
Natuurlijk kennen we het. Bert krijgt het niet in de brieven-
bus, hij neemt de nieuwe editie mee vanuit de kantine. We 
lezen het van voor naar achter, beginnend bij de interessante 
en humorvolle’ wist u datjes’ 

Waar besteden jullie veel vrije tijd aan? 
Jan is een fervent darter, fotografeert, en is vaak achter de 
computer te vinden. Ook mag hij wat muziek betreft graag 
luisteren naar “alles wat goed klinkt “ vanaf 1950. Bij het 
laatste hoort’Nederlandstalig zoet‘ niet bij ! Bert heeft op 

Kennismaken met …. 
.... de spaarkascommissie

In een zwaarbeveiligde omgeving mag ik getuige zijn 
van de telling van’De Spaarkas’. Ik maak kennis met 
de twee hoofdrolspelers. Op vrijwillige basis zetten 
ze zich al jaren in om alles wat hierbij komt kijken in 
goede banen te leiden.
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Ik heb begrepen dat jullie altijd met 
twee personen het gespaarde geld 
tellen en het geld ophalen, waarom 
is dat? Dat is om de kans op fraude en 
telfouten zo gering mogelijk te houden. 
Mocht er iemand van ons twee een 
keer niet kunnen dan hebben we enkele 
leden van onze spaarkas die in kunnen 
vallen. We kunnen ook niet individueel 
gespaard geld van de spaarrekening 
afhalen.

Wat is het leuke van de spaarkas? 
Dat we zelf ook sparen! De mensen die 
meesparen hebben een leuk extraatje 
voor de dure Carnavalsdagen en een 
-gratis- feestavond. We horen ook 
meestal dat het gespaarde bedrag hoger 
uitvalt dan ze gedacht hadden. Leuk om 
ze dat te overhandigen. Één persoon 
vindt zijn bedrag steevast te laag, je 
kunt vast wel raden wie dat is? 

Kunnen jullie wat bijzondere gebeurte-
nissen noemen m.b.t. de Spaarkas? 
We vinden wel eens dingen in de 
spaarkas terug die er niet in thuis horen, 
zoals Thaise munten of nagelpiepver-
zwieperingen. Ook hebben er eens twee 
mensen tijdelijk in het zelfde nummertje 
gespaard, maar dat is allemaal goed 
gekomen. Spaarder Janco H. propte 
zijn vakje vol met alleen kleine muntjes 
en dat is een boel telwerk. We hebben 
toen op de uitbetalingsdag zijn gespaar-
de bedrag uitgekeerd, enkel en alleen in 
het muntgeld wat hij gespaard had. 

Wanneer gaan jullie stoppen met de 
Spaarkas? 
Het duurt nog even voordat we met 
pensioen gaan. Zolang we het kunnen 
gaan we er zeker mee door, of het moet 
lopen dat we op een gegeven moment 
nog maar de enigste twee leden zijn. 

Kan men ieder moment nog deelnemen 
aan het sparen? 
Ja, dat kan zeker. We hebben mo-
menteel ongeveer 65 spaarders maar 
nieuwe leden zijn van harte welkom. Je 
hoeft geen lid te zijn van Braakhuizen 
om mee te kunnen doen. Meer informa-
tie hierover bij het kantinepersoneel of 
via ons. 

Bert en Jan: Dank jullie wel voor deze 
kennismaking!

KRUISWOORDRAADSEL
Als men onderin de juiste letters in de hokjes plaatst, dan 

leest men dat iedere speler en speelster elke wedstrijd 
hieraan moet voldoen.

Horizontaal: 
1. voetbalclub in de eredivisie, F.C. ……, 6. voetbalt bij Bayer München, 12. 
Griekse liefdes God, 13. eenheden, 15. knoeier, 18. Voetbalclub uit Sittard 
…….’54, 20. vogel, 21. eerste vrouw, 23. zandbank, 24. Europeese taal, 26. 
viervoeter, 28. aanspreektitel, 29. deel van de voet, 31. weinig,
33. In werking, 34. Koudbloedig dier, 36. planeet, 38. begeleider bij sport. 41. 
land in Azië, 43. voornaam bekende zanger, 45. gekheid, 47. snelle daling, 
49. deel van het zitvlak, 51. witgoedmerk, 52. streven, 55. afstand bepalen, 
58. van een zekere, 59. water, 60. meisjesnaam, 61.belachelijk.

Verticaal: 
2. voetbalclub in Brabant, 3. rivier in Duitsland, 4. zwak, 5. Trauma Releasing 
Exercises (afk.), 7. wasmiddel, 8. zekerheid, 9. Belgische omroep, 10. 
oneindig, 11. dwaling, 14. familielid, 16. meisjesnaam, 17. ….. Madrid, 18. 
boerderij, 19. pias, 22. pa, 25. kwibus, 26. muziekinstrument, 27. Plaats in 
Zwitserland,
28. bekende personen en groepen, 30. voertuig, 32. beroerte, 35. militair 
kamp, 36. vruchtje, 37. rivier in Duitsland, 38. gebergte in Turkije, 39. 
kunstmatige warmte, 40. muziekterm, 42. mannelijke schaap, 44. Voetbal 
International (afk.), 46. afwatering, 48. hemellichaam, 50. werktuig of 
gereedschap, 53. internationaal (afk.), 54. bijbelsfiguur of naam, 56. Engelse 
kroeg, 57. Europese Radio Unie (afg.).
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Deze keer in het zonnetje: Adrie de Beus

De meeste jongeren zullen Adrie niet 
kennen, maar de ouderen onder ons des 
te meer, door zijn inzet voor Braakhuizen 
door de jaren heen.

Adrie is begonnen begin jaren’70 in het 
elftal van B. Peper en Henk kuipers, zo is 
hij bij de jeugd betrokken geraakt.
Eerste functie was in seizoen 1971/1972 
leider van de C2 en daarbij voetbalde hij 
zelf niet onverdienstelijk in het tweede 
van onze club voor meerdere seizoenen.

Daarna heeft hij ook nog gevoetbald in 
het 4e waarmee hij kampioen werd zoals 

ook met B1 toen getraind door Sjeng 
Mertens.

Hij is keeperstrainer geweest bij de 
selectie en assistent trainer van de 
selectie dat in die periode getraind werd 
door ons allen bekend good old Kees 
Winters.

In de midden jaren 70 heeft Adrie de 
jeugdraad mee op gezet, voor ideeën 
voor de jeugd zoals spelavonden en 
dergelijke.

Deze jeugdraad bestond toen uit: 
Eddy en Ruud Pielage --- Edje en Leon 
Clermont ---- Frank en Martien Zweegers 
---- Eddy van Moorsel ---- Hans van 
Vlerken ---- Jan Metten ---- Hans van 
de Voort ---- William Vijfvijken ---- Hans 
Peper ---- en laatst but not least Adrie de 
Beus

Deze mannen waren verantwoordelijk 
voor de oprichting van het 
kerstzaalvoetbaltoernooi voor de jeugd 
zoals we die nog steeds hebben.

De eerste discoavonden werden ook 
door hen gerealiseerd Maar dit werd niet 
in dank af genomen door het bestuur, 
omdat onze A1 toen in de hoogste 
klasse uit kwam en deze discoavonden 
altijd op vrijdagavond plaats vonden.

Adrie is ook trainer geweest van A1 met 
een hoogtepunt 4x een toernooi winnen 
in een seizoen.

De vraag was vind jij er veel veranderd 
bij s.v. Braakhuizen: hij vind Braakhuizen 
nog steeds hetzelfde als vroeger, er 
wordt weer van alles georganiseerd en 
er is weer samenhorigheid.

Adrie is uit eigen initiatief begonnen met 
het archiveren van de geschiedenis van 
Braakhuizen, en heeft dit met veel verve 
gedaan in de periode van 1970 t/m 2000.

Nu is mijn vraag wie heeft hem op 
gevolgd of is er iemand überhaupt die in 
zijn voetsporen is getreden.

Wij bedanken Adrie voor al zijn 
inspanningen die hij in de loop 
der jaren voor ons aller clubke 
s.v.Braakhuizen heeft gedaan.
Adrie bedankt. 

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

Culinair
Restaurant:
Drank: 
Favoriete gerecht:
Altijd in koelkast:
De zonde waard:
Niet te pruimen:

Do and dont’s
Carnaval of skiën: 
Boek of tijdschrift: 
Theater of concert:
Hotel of camping:
Fitness of spinning:
Discotheek of bruin cafe:
Bier of spatje:
  

Naam:
Getrouwd met: 
Leeftijd: 
Hobby’s: 

Levensspreuk: 
 
Woonachtig:

 
natuur / landschappen
Nederland
Limburg
Schone kleren
Blijft altijd in Nederland

Indonesia Eindhoven
Seygream whisky
Indisch - chinees
Kaas
Een keer goed doorzakken
Bruine bonen

Carnaval
Boek
Concert
Hotel
Fitness
Bruin cafe
Spatje
 

Adrie de Beus
Vrijgezel(lig 
61 jaar
Muziek en 
geschiedenis
je moet tevreden zijn 
met wat je hebt
Geldrop
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Een elftal vragen

Team:
Braakhuizen C1

Spelers:
Bas van der Laan, Jarno Briggen, 
Niek Bekkering, Colin Massingale, 
Lars Adelaars, Timo Singerling, 
Aaron Peters, Bert Verhoeff, 
Ryan Maas, Robin Sprengers, 
Stan Schoofs, Joeri van Dingenen, 
Debali Conteh, Oisin van Lier, 
Bas Weijers, Mohamed Almaleky

Leiders / Trainers:
Robin Sweegers, Tim Bekkering, 
Eric Sanders

Vraag 1: Zijn jullie bekend met 
Braakhuizen Magazine? 
 
We kennen het wel, maar kijken voor-
namelijk de plaatjes. Een kleurplaat erin 
zou leuk zijn. We gaan het interview 
met C1 natuurlijk wel lezen.

Vraag 2: Hoelang zijn jullie al bezig 
met het voetballen in clubverband? 

De meeste van ons voetballen al vanaf 
de F-E, vaak samen in een team. Som-
mige al bijna 10 jaar. 

Vraag 3: Waarin ligt’de kracht’ van 
Braakhuizen C1? 

We hebben veel verschillende kwali-
teiten; Fysiek, snelheid, techniek, het 
samenspel. Verder hebben we het altijd 
gezellig samen, de sfeer is altijd tof. 

Vraag 4: Wat is jullie doelstelling dit 
seizoen? 

Kampioen worden, en wel ongeslagen! 
Ook de beker willen we graag winnen. 
Dat alles met zo weinig mogelijk tegen-
doelpunten. 

Vraag 5: Mochten jullie kampioen 
worden, hoe ziet jullie ideale kam-
pioensfeestje er dan uit? 

Eerst een ritje in een grote limousine, 
met het team meedoen aan’Wipeout’, 
dan naar Ibiza. En vanzelfsprekend bier! 

Vraag 6: Welke voetbaleigenschap-
pen zouden jullie nog verbeterd 
willen zien bij jezelf? 

Het verschilt per speler maar techniek, 
passing, truukjes, koppen, schotkracht 
en precisie, conditie, het minder sterke 
been en snelheid komen voorbij. 

Vraag 7: Welke bijzondere / speci-
ale / komische gebeurtenis tijdens 
of rondom de wedstrijd of training 
kunnen jullie noemen? 

De 21-0 overwinning op Wodan, de 
keeper van de tegenstander die in eigen 
doel schoot, en toen terreinbeheerder 
Peter vond dat ons kleedlokaal zo nat 
was dat je er in kon Sswwwwwwem-
menn.

Vraag 8: Wat vinden jullie van de 
trainers en de trainingen? 

Niet om te slijmen, maar gewoon Goed! 
We zijn dik tevreden. We krijgen com-
plimenten wanneer we het goed doen 
maar ze wijzen ons er op dat het altijd 
beter kan. 

Vraag 9: Hebben jullie voor de wed-
strijd bepaalde gewoontes, dingen 
die je altijd doet, of een vorm van 
bijgeloof? 

De ene eet een Snicker, de ander trekt 
altijd eerst zijn rechterschoen aan. 
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Een elftal vragen
Steeds op dezelfde manier de voet-
baltas inpakken, een gebedje doen en 
voetbalfilmpjes kijken. Een speler pept 
zich op door zich met beide handen op 
de benen te slaan. De keeper maakt zijn 
handschoenen altijd nat. 

Vraag 10: Wat kunnen jullie vertel-
len over jullie supporters? 

Het zijn er best veel, maar ze zouden 
ons best wat meer mogen toezingen. 
Na de wedstrijd vliegen ze meteen naar 
de kantine om te zuipen. 

Vraag 11: Geef een cijfer tussen de 

0-10 voor het algemene gevoel dat 
je hebt bij Braakhuizen C1. 

Nou, de cijfers varieeren van een 8,5 tot 
een 9,2 en zelfs een 9,5. Gemiddeld een 
dikke negen. 

Zometeen de competitiewedstrijd 
tegen Geldrop C3, is dat een wed-
strijd als alle andere voor jullie? 

Nee die is toch wel speciaal. Er spelen 
veel jongens in die we kennen van 

school enzo. Het is een soort’vijand’. 
We zijn dan altijd een stukje fanatieker 
en feller. 

En wat word de uitslag dadelijk? 

We zijn vol vertrouwen al rekenen de 
meeste toch wel op een doelpuntje 
voor Geldrop ; 6-3 / 8-1 / 10-0 en 20-1 
zijn enkele voorspelde uitslagen. 

( Het werd uiteindelijk 6-0 voor Braak-
huizen, redactie ) 

C1 bedankt voor dit interview !

Recept 

21 november komt de Sint 
naar Braakhuizen. Om al-
vast in de juiste stemming 
te komen hieronde het 
recept om eigen kruidnoten 
te bakken.

KRUIDNOOTJES

Nodig:
40 gr zachte boter
50 gr bruine basterdsuiker
1 el speculaaskruiden
100 gr zelfrijzend bakmeel
1 a 2 el melk
snufje zout

Verwarm de oven op 175 
C.
Roer de suiker, het zout en 
de kruiden door de boter.
Voeg de helft van het 
bakmeel en 1 el melk toe, 
en meng daarna de andere 
helft van het bakmeel toe, 
evt. met nog een el melk.
Maak kleine, platgedruk-
te balletjes en leg ze op 
een ingevette bakplaat of 
bakpapier.

In ca. 15 min. afbakken.
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Vrijdagavond 19 september 2014 om 
20.00 uur melden zich 17 deelnemers 
voor dit alweer tiende toernooi bij 
Braakhuizen. Ieder kreeg een “stack” 
van 5.000 fiches en een speelkaart om 
te bepalen aan welke tafel je mocht 
starten. Op het grote scherm was een 
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 uur 
mocht iedereen die er af was zich 1x 
inkopen. De meeste spelers hadden zich 
voor half tien al via de “re-buy” inge-
kocht. Eric Sanders kreeg het voor elkaar 
om als eerste te Re-buyen, binnen 10 
minuten al!! 

Om half tien was het pauze en kon 
iedereen die er nog niet af was geweest 

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

De finaletafel was vrij snel gevormd 
en daar zaten een aantal bekende bij. 
Opmerkelijke en zeer goede prestatie 
was er van Sandra de Vries, onze enige 
vrouwelijke deelneemster, die uiteinde-
lijk als vijfde eindigde. Ze had gelukkig 
niet geluisterd naar de overigens goed 
bedoelde adviezen van Paul Janssen. Die 
lag er namelijk als 2de al uit… De win-
naar is Joost Schenkelaars geworden. De 
tweede prijs Lucas Segers, derde Bas de 
Bruijn en vierde Twan Moors. 

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. 

Daarnaast een speciaal dankwoord aan 
Kees Brouwers van Café-biljart Schon-
moeder die, net als de voorgaande 
edities, bierkaarten heeft gesponsord. 

Tot de volgende keer op 28 
november, eens kijken of 
Joost zijn titel kan prolon-
geren. 

Eindstand:

1. Joost schenkelaars
2. Lucas Segers
3. Bas de Bruijn
4. Twan Moors
5. Sandra de Vries
6. Teun de Wit
7. Richard v.d. Rijt
8. Rinie van Bragt
9. Rein Stokmans
10. Walter Frijters
11. Henk van Heijst
12. Kees Winters
13. Alex Smulders
14. Paul van Gerwen
15. Eric Sanders
16. Paul Janssen
17. Jan van de Meerendonk

10
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• Tijdens de zomerstop, in Juni 1990, 
onze kantine werd opgepimt d.m.v. een 
prachtige bar inclusief koeling en een fon-
kelnieuwe koelopslag….onder het motto: 
alleen als het ijs en ijskoud is!!!!

• Aan de voorzijde van onze ´pretwinkel´ 
ook nog wat bomen werden weggehaald 
(waarschijnlijk door onze Frans)….en het 
nieuwe terras was ook weer een feit.

• We destijds toch eigenlijk best wel een 
aardige jeugd hadden; onze A1 speelde in 
het seizoen 90/91 voor het eerst in de A- 
Topklasse.

• In September van dat jaar Edje (onze 
huidige razende reporter)…alweer zijn 
250ste wedstrijd in het 1ste elftal van 
Braakhuizen speelde; en wel tegen het 
altijd lastige Handel….uitslag 1-1.

Wist u dat …..toen.

• In het seizoen 1989/1990 ons zoge-
naamd “ Turks elftal” werd opgericht: 
samengesteld uit spelers met de Turkse 
nationaliteit.

• Deze jongens zich prima manifesteerden 
binnen ons clubke…en ook diverse kampi-
oenschappen mochten vieren.

• Onze B1 destijds uitkwam in de B- top-
klasse, en dat seizoen zelfs de finale om de 
kringbeker bereikte waarin het helaas hun 
meerdere moest erkennen in Best Vooruit 
B1.

• Op 20 Mei 1990 onze Dames 1’ heel 
toevallig´ weer eens de beker van Brabant 
wonnen…maar voor de landelijke beker 
werden uitgeschakeld in de halve fina-
les…raar, maar waar!!!

• Ons ledenaantal weer behoorlijk was 
gegroeid…en wel naar 491’stuks̀ ….en 
onze wonderdokter annex masseur Adje 
Mulder ditzelfde jaar werd gehuldigd van-
wege zijn 20-jarige trouwe dienstverband 
bij onze S.V.

• Op Dinsdagavond 20 November werd 
onze nieuwe lichtinstallatie op het 
hoofdveld in gebruik genomen tijdens de 
lichtwedstrijd Braakhuizen 1- Geldrop 1.

• As je ge d´un uitslag nog nie of nie 
meer wit,ge um denk ik ok liever nie hurt 
en dizze regel vanaf nu dus bitter kunt 
overslon ; want ut werd…of ge wilt of 
nie….0-5 vur onze Geldropse vrienden!!!! 
Poing !!!!!Poing !!!!!

• Eind December, een van onze da-
mesteams op wereldtournee ging naar 
Turkije, voor het spelen van een wedstrijd 
…Uitslag onbekend….25° Celsius en 
onbewolkt.

• Op 27 Januari 1991 wint ons 1ste elftal 
de tweede periodetitel middels een gelijk-
spel (1-1) bij angstgegner Boekel Sport….
doelpuntenmaker….daar is ie weer….
onze huidige razende reporter.

• Bij de jeugdafdeling, dit seizoen, zowel 
de elftallen van onze A2, D1 en F1 kam-
pioen werden……..en de laatstgenoemde 
tevens de kringbeker wist te winnen.

• Dat voor onze A2 eigenlijk geen echte 
verrassing was, daar deze boys een wel 
erg gewichtige en geroutineerde technische 
staf tot hun beschikking hadden…..en 
wel Hans Albers,Frans Rekelhof, Jo Ver-
happen en last but not least Piet Vermelt-
foort…..Succes Verzekerd dus!!!

• In April nam onze Sv Braakhuizen de 
kantine definitief over van de gemeente 
Geldrop…..en promoveerde ons 1ste 
elftal…..helaas niet, daar het met 5-0 
verloor van Neerkandia; na hiervoor 
wel RKGSV uitgeschakeld te hebben 
met 4-1

Herkent u ze nog?

Het antwoord uit het vorige 
magazine komt van 
Ronny van Gerwen.

Die we overigens zelf ook 
op deze foto kunnen zien.

Achterste rij van links naar rechts: 
Henk de Greef, Eric Sanders, Jeroen de Greef, Werner Verleg, Arno Bakermans, 
Hennie Habraken, Arjen van Noorwegen, Robbie van Vijfeijken, Jacky Metten

Voorste rij van links naar rechts: 
Anton van de Loo, Leon Maas, Peter Jager, Bert Peeters, Ronny van Gerwen



20

• Op de jaarlijkse feestavond voor alle 
functionarissen, Tiny Bijsterveld werd ver-
kozen tot functionaris van het jaar….en 
Sjefke Raaijmakers gehuldigd werd voor 
het feit dat hij al 15 jaar jeugd leider was.

• We in de volgende editie van het 
magazine verder terugkijken vanaf het 
jaar 1992/1993….of het moet zijn da ge 
denkt: wa moeten we in hemelsnaam mi 
al dien ouwe informatie…..ge zegt ut 
mer!!!!!!!!!!!!!

Wist u dat ……nu.

• Bij de eerste thuiswedstrijd van ons 
vaandelteam sommige 50 plus kanti-
neerders al vrij snel richting het cen-
trum vluchten; op weg naar rustieke 
fanfares en softie fluistersounds.

• Dit kwam doordat ze de twee kers-
verse dj’s iets of wat te luidruchtig 
vonden….gelukkig het merendeel van 
de gasten blijkbaar niet….zij dansten 
zoals altijd tot laat in de avond….op de 
tafels, de bar, de krukken, de stoelen en 
de vloer…op de happy sounds van dit 
illustere-duo.

• Er de laatste tijd, naar blijkt, met grote 
regelmaat een of andere anderhalve 
zool staat te vlaggen, ergens bij de 
lagere senioren….kom niet te dicht in de 
buurt….hij is blijkbaar niet helemaal 100 
(53)….mocht ik binnenkort tijd hebben, 
dan zal ik eens een keer stiekem gaan 
kijken!!!

• Ik van een of andere “adviseur”, onze 
kersverse zomeravond voetbalcommis-
sie bestaande uit Roberto, Alberto en 
Pietro, heel veel succes moet wensen 

     In Juni 1991 werd bij onze jeugdafde-
ling “ een nieuwe tak” opgericht; en wel 
het G-voetbal voor gehandicapten….Willy 
van Gestel en Frans Rekelhof twee pio-
niers van het eerste uur waren en dit tot in 
lengte van jaren hebben volgehouden!!!

• Op 1 Juli van dit jaar ons erelid Harry 
Trijnes overleed…Harry was een zeer 
gewaardeerd lid en een van de stuwende 
krachten van onze Sv Braakhuizen.

• Tijdens deze zomerstop, onze kantine, 
door diverse vrijwilligers van een nieuwe 
verflaag werd voorzien….en de Gemeente 
Geldrop ging over tot de renovatie van de 
kleedlokalen in de lange gang.

• In het seizoen 1991/1992, en wel op 
31 Augustus, de eerste wedstrijd van de 
gehandicapten plaatsvond op ons ´skone` 
sportpark….en een paar maandjes later 
werd wederom een mijlpaal bereikt: het 
500ste lid werd namelijk binnen gehen-
geld!

• Tom Claes op de ledenvergadering 
gehuldigd werd voor het feit dat hij reeds 
15 jaar penningmeester was binnen onze 
vereniging.

• Onze A2 dit seizoen de beslissingswed-
strijd om het kampioenschap helaas verloor 
van Brabantia A2…..maar de spelerkes 
van onze D2 konden gelukkig wel juichen 
aan het eind van het seizoen….kampioen 
dus!!!

• In Mei 1992 ons clubke de organisatie 
van de Brabantse kampioenschappen voor 
de D-jeugd en de Meisjes tot 18 jaar kreeg 
toegewezen van de K.N.V.B…..en dit 
alles dan ook prima verliep.

met hun prachtige project….jullie kun-
nen het….en hebben hier echt niemand 
anders meer bij nodig, volgens hem. 
Mijn persoonlijk advies blijft….vloerbe-
dekking.

• We over een paar maandjes, om pre-
cies te zijn op 21 Mei 2015, al weer 66 
jaar bestaan met ons skon clubke….en 
dat we dat toch eigenlijk niet onopge-
merkt voorbij kunnen laten gaan….dat 
zou seunt zijn.

• We gedacht hadden om er voor de 
zekerheid mar een klein fistje van te 
brouwen…en wel in de vorm van een 
spetterende Amerikaanse fuif….called 
Route 66.

• Ik uit betrouwbare bron (heel toe-
vallig) heb vernomen, dat onze cere-
moniemeesters/suikeroom’s Charlie 
en Martino, achter de coulissen al een 
tijdje in onderhandeling zijn met de 
rups….de jimmy….en de swingbil, zodat 
de hobbelende geit zich deze keer niet 
zo eenzaam hoeft te voelen op die grote 
parkeerplaats….ja, the sky is the limit, 
blijkbaar?

• Mattijs Smit en Pascal Sneijders, wie 
kent ze niet!!!?....2 gelouterde columnis-
ten van het Eindhovens dagblad (en dus 
goede collega ś van onze Ed) ….niets aan 
hun ogen hebben.

• Ook zij namelijk vonden dat ons vaan-
delteam
verdient had gewonnen in de bekerk-
raker tegen onze groen-witte buren uit 
geldrop.

• Misschien wel even belangrijk als het 
sportieve gedeelte het feit is dat het 
ook nog eens heel erg druk was langs de 
lijn….en na afloop beregezellig in onze 
bruisende en klotsende kantine….tot 
diep in de nacht…zoals verwacht! Dus 
ge zoud zeggen; alleen maar winnaars!

• sportpark te vinden waren… en wel 
rond de klok van half 4 s´nachts….die 
konden namelijk nog’effen` een uurke 

Herkent u ze nog?

Herkent u mensen op deze foto?
Antwoorden kunnen gestuurd 

worden naar 

redactie@Braakhuizen.eu
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vegen, schrobben en dweilen om de 
vloer weer alcoholvrij te maken voor 
het volgende dance event…. s źondags 
s´middags.

• Dit normaal met een professionele 
schrobmachine gebeurt…. Maar die 
stond toevallig al ongeveer 3 maanden 
geparkeerd met een bietje kortslui-
ting….en de monteur was waarschijnlijk 
lichtjes verkouden al die tijd…pure pech 
dus! 

• Het barpersoneel en consorten wel 
hoopt dat die techneut een dezer 
dagen ook in aanmerking komt voor de 
jaarlijkse griepspuit, zodat de schrobma-
chine op korte termijn weer door onze 
kantine sjeest, met bijrijder Chrisje….als 
het effe kan graag nog voor het 70 jarige 
jubeljejum.

• Ik uit betrouwbare bron (alweer hij!) 
s źondags s´morgens vroeg vernam dat 
het s´nachts meer weg had van een 
4-persoons hilarisch dweilorkest…maar 
an mijne kop te vulen was het toch eer-
der een zat hermenieke….mar dan proat 
ik wel alleen vur mun eigen…want zoals 
het bekende gezegde luidt; als de drank 
is in de man, ligt de soep vaak langs de 
pan.

• Volgens een (on)betrouwbare bron, 
bij deze ultieme derby der lage landen, 
ergens tussen de 800 en 3000 toe-
schouwers langs de lijn zouden hebben 
gestaan….of hij kan nie goed tellen…
of hij zag al heel vrug alles dubbel… of 
hij hi toch gewoon gelijk….inderdaad 
ergens daar tussen.

• Ik van sommigen heb begrepen dat 
zo´n bekerwedstrijd best vermoeiend 
kan zijn….batterijkes halen vur den 
afstandsbediening,vaten bier bij zetten, 
koelingen aanvullen,glazen uitpakken….
spoelen….vullen….en tussendoor heel 
veel leegdrinken.

• Ge eigenlijk nog ginne tijd hebt om 
de wedstrijd te bekijken….maar vele 
handen maken uiteindelijk licht werk….
zeker als ge ook nog moet poetsen 
s´nachts.

• Onze penningmeester deze avond ook 
niet echt geheel ontevreden was….hij 
vond het alleen mar niks om met die´n 
overvolle kruiwagen mi geld s´ avonds 
laat nog over de straat te moeten….
zonder licht!!!

• Ons Corke 3 dagen heeft moeten snip-

• Deze totaal niet loenzende en regen-
jasloze Columbo onze “vroege vogels” 
nog even van wat nuttig advies voorzag 
betreffende ut samen gezellig, maar 
vooral hygiënisch brunchen, zoals: het 
dragen van…. een brilcreme afsto-
tend haarnetje….geplastificeerde hitte 
bestendige nagellak (evt in de club kleu-
ren)….een links sluitend, stofafstotend 
Whinnie the Phoe slabbertje ….en een 
tweezijdig aanslagvrij roestvrijstalen 
monocletje.

• Deze zelfde nonsmoking gewiekste 
Sherlock Holmes van de smaakpolitie 
proefde overigens wel meteen dat erbij 
ons alcohol in het bier lijkt te zitten….
maar dat nam hij voor deze ene keer op 
de koop toe….na een glaaske of 25 in 
zunne kraag gegoten te hebben.

• Onze accommodatiebeheerder, al dan 
niet toevallig, speciaal op unne maan-
dag….met Tilburg kermis….op pad ging 
voor een stukske rooie vloerbedekking 
voorin onze presentatie/kleding kast in 
de hal!!!

• Het eigenlijk niet eens raar was, dat 
hij pas diep in de nacht terugkeerde met 
een stuk zachtroze tapijt….waarschijnlijk 
een restantje van Royke Donders zijn 
juichpakken….of misschien had hij het 
wel gewoon gewonnen met het touwke 
trekken!?

• Het motto meten is weten, bij de 
ploeg van duvel en geweld, niet altijd 
helemaal klopt….na een uurke wringen 
en persen….de voordeur een bietje 
slopen….en de presentatie/kledingkast 
tenslotte nog wa bijzagen….stond ie 
eindelijk op zijn plaats….hil moi….uit het 
gelid.

• Ge zoud kunnen denken dat het mis-
schien eventueel aan de leverancier zou 
kunnen liggen….maar wij dachten van 
niet Pauwke! ….maar hij staat er toch 
mar wir: dus eind goed, al goed!

• Ons 5de elftalleke de 1ste interne 
periode glansrijk heeft gewonnen (6 
wedstrijden 18 punten)….en de toe-
behorende prijs, van ik dacht 250 
consumptiebonnen, met aan zekerheid 
grenzende waarschijnlijkheid very soon 
zal worden omgezet in een paar kan-
neke’s ijskoud gerstenat….en wa vette 
gevalleke’s mi minaise.

• Mede door deze resultaten nu diverse 
oud 5de spelers de gekste dingen 
gaan verzinnen om terug te kunnen 

peren om alle euro ś netjes gestreken 
en geteld te krijgen…mar ge moet er iets 
vur over hebben…zikker als het ook nog 
oe hobby is!

• Na de wedstrijd Braakhuizen 1 – 
Spoordonkse Boys 1 rond de klok van 
21.00 uur, een ietswat vreemd ogend, 
doch uiterst lenig en jolig januleke met 
een ferme karate jump op onze bar 
….kroop…inclusief blue suède shoes 

• Dat dit tot onze grote verbazing een 
undercoveragent van de Waaren wet en 
Smaak politie bleek te zijn….al dan niet 
op vrijwillige basis aanwezig!?

• Deze rechercheur; ogenschijnlijk 
onopvallend doch ietwat nonchalant, al 
dansend en swingend, in nauwe samen-
werking met een van onze personeelsle-
den, de gehele bar grondig inspecteer-
de, inclusief het volgens hem eigenlijk 
toch iets te lege flessenrek en het 
wonderschone kraakheldere plafond.

• Deze inspecteur Kloezo (neef van???) 
wel nog enkele puntjes op de J wilde 
zetten middels enkele dubbelzinnige ge-
niepige vragen omtrent de Waarenwet.

• Deze Nutty-Professor ondermeer 
vroeg: wie weet waar Braakhuizen 
de mosterd haalt? (volgens Abraham 
gewoon bij de Sligro) maar vooral….
waarom….waarheen…en waarvoor!?

• Na een grondig onderzoek en dito 
gesprek, deze hoog blonde Pink Panter 
van de waarenwet, tot de volgende 
eindconclusie kwam: het was allemaal 
picobello in orde…beter dan waar dan 
ook….en bij ons kreeg je tenminste waar 
voor je geld…raar maar waar!!!.

• Deze iets of wat te korte Kamerbeek, 
bij t scheien van de mert, echter toch 
nog enkele, overigens vrijblijvende, ver-
beterpuntjes had; voor tijdens de geza-
menlijke lunch van onze alom geprezen 
maandagochtend ploeg.
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Eindelijk was het weer zover, de 
veelbesproken A ploeg moest aantreden 
in Eindhoven tegen Brabantia.
 
Menig voetballiefhebber heeft 
reikhalzend uitgekeken naar dit 
gedenkwaardige moment, eindelijk 
een zinvolle zaterdagmiddag, eindelijk 
weer sportief tobamusement, eindelijk 
weer lekker afgeven op die alleskunners, 
lekker zeiken, en je bewondering 
uitspreken voor al dat moois, dat de 
roodzwarte brigade van Theo en Gerrit 
regelmatig tentoonspreid.

Deze middag toog de 14 dikkoppige 
selectie naar Brabantia, vooraf ingeschat 
als te doen, ze kennen d’r niet veel van, 
als wij datgene doen waarin we goed 
zijn dan.., enfin je kent het wel.

De roodzwarte brigade van Theo en 
Gerrit lijdt aan een lichte vorm van 
zelfoverschatting, hetgeen ongetwijfeld 

voortkomt uit de prestaties van het 
afgelopen seizoen.

Inmiddels zouden de manschappen 
van Theo en Gerrit echter moeten 
weten dat in het verleden behaalde 
resultaten geen garanties bieden voor 
de toekomst.

Toch zagen de voortekenen er 
veelbelovend uit, ondanks de 
afwezigheid van een aantal prominenten 
leek er voldoende kwaliteit aanwezig 
om een aansprekend resultaat te 
behalen.

Allereerst was daar de rentree van 1e 
doelman Gerard vd Sanden, na lang 
blessureleed was hij eindelijk weer van 
de partij, hetgeen bij zijn ploeggenoten 
een zucht van verlichting ontlokte.

Hij was, zo bezwoer hij, geen grammetje 
aangekomen en daar hij moeiteloos zijn 

Braakhuizen veteranen A eindelijk 
weer te bezichtigen.

oude niveau aantikte ben ik geneigd 
hem het voordeel van de twijfel te 
geven.

Verder waren vandaag Bert, Bert, 
Twannie, Peter, Pierre,Wim, Floor, 
Berthelt, Ferdi, Jos, Twan, Patrick en big 
John te bezichtigen tijdens de uitvoering 
van hun hobby.

Duidelijk in zijn nopjes nam veteraan 
van de week patrick zijn trofee in 
ontvangst

        keren in dit “wunschteam”…..om zo 
nog een graantje mee te kunnen pikken 
van de eventueel nog komende succes-
sen.

• O.a Huubke unne nieuwe knie heeft 
besteld bij T.N.T……Geert 2de hands 
armenturen op zijn voetbalkicks heeft 
laten plaats. incl. ledverlichting….
Pauwke zijn heup opnieuw heeft laten 
richten….Ben zijn toch al iets of wat 
te strakke zwembroekske alsnog eens 
extra heet heeft laten wassen…..Du’n  
Engel alleen al 3 vakantie’s in April heeft 
moeten laten verzetten….en Peerke en 
Peerke waarschijnlijk iets later komen…
zij rijden via Eindhoven….dit in verband 
met enkele omleidingen.

• Een ander, prominent, oud steunpilaar 
van het huidige 5de,alias Jeanpinel-
lo onlangs heerlijk lag te pitten in de 
“bruidssuite” van het Sint-Anneke…..al 
dromend van een vol glaaske Gewieck-
ste Witte… en een bijpassend hartig 
hapje.

• Toen hij wakker werd, hij tot de 
conclusie kwam, dat dromen inderdaad 
toch geen bedrog zijn…op zijn nacht-
kastje stonden namelijk diverse XXl blik-

ken bier….en een familiezak kakelverse 
Croky Chips.

• De plaatselijke 65 plus patiëntenvere-
niging echter wel aan de bel had getrok-
ken, daar hij tijdens zijn wilde dromen….
nogal snurkte over de longen….en on-
danks dat zijn ontstekingswaarden nog 
niet helemaal goed waren…..de steek-
vlammen toch al knetterend onder de 
lakens vandaan kwamen; begeleid door 
geluiden die ons deed denken aan een 
symfonisch bloaskapelleke….maar ja, 
het is en blijft toch ten allertijden unne 
echte rasartiest!.... Zo was dit onver-
wachte gratis optreden ook wederom 
een groot succes.

• Na de enige echte klassieker Vetera-
nen A –Veteranen B (3-3), het echte ul-
tieme hoogtepunt toch wel was, dat alle 
“frontsoldaten” na afloop gezamenlijk 
en gemoedelijk aan de kanneke’s bier… 
en de broodjes wurst met sauerkraut 
zaten.

• Deze “Oktoberfesten”, overgewaaid 
van onze oosterburen,deze dag georga-
niseerd was door onze 3 sterren mees-
terkoks Sjoske en Antwanneke….helaas 
niet in lederhose…..toch bedankt!!!!!

• As ge ooit wa klein geld over hebt….
ge ut gewoon in de spaarkas bij Braak-
huizen kunt deponeren…..maar vraag 
dan wel urst een eigen nummerke an bij 
ons Bertje of ons Jantje…..want anders 
zie de er waarschijnlijk niks mir van 
terug!....en da zou seunt zijn.

• Ge dan vlak vur de carnaval, al oew 
zuur verdiende centen wir terug kriet, 
in een skon envelupke….tijdens de gratis 
fistavond …..dus da valt al nie tegen….lid 
worden dus!!!!!

• Als er nog iemand kleine-middel -of 
grote prijzen hi die tie kwijt wil dan 
houden wij bij de SV Braakhuizen ons 
aanbevolen…..want binnenkort staat de 
KerstzaalvoetbalLoterij, Carnavalsloterij 
plus de Veiling (Mei 2015) weer voor 
onze deur: alles is welkom….en alvast 
hartelijk dank.

• Ik, Rene na ongeveer 10uur typen…. 
en vooral aanhoren van mijnen onzin, 
hartelijk bedank voor de prettige mede-
werking.

• Tot de volgende Reis en Bye, Bye…. 
Zwaai. Zwaai. 
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Het moet gezegd worden, de 
bedoelingen waren prima echter 
schortte het aan de uitvoering.
Waarschijnlijk, en deze constatering is 
gebaseerd op eigen waarneming, heeft 
geen enkele zichzelf overschattende 
veteraan A zich gehouden aan het 
dringende advies van de technische staf.
Zorg dat je je in de vakantie houdt aan 
het trainingsschema, investeer in je 
lichaam. 

Nou heb ik altijd geleerd dat je geen 
nutteloze c.q. kansloze investeringen 
moet doen en gezien de conditie waarin 
de meeste veteranen A verkeerden was 
nagenoeg iedereen hier ook van op de 
hoogte.

Maar toch er moest gebald worden en 
toen de scheids floot voor het begin van 
het spektakel, leek het of het elitekorps 
dacht dat het de bedoeling was om zo 
min mogelijk te lopen, het had veel weg 
van Walking football.

Toch slaagden de manschappen van 
Theo en Gerrit er 7 minuten lang in de 
tegenstander bij te benen, toen namelijk 
wist Brabantia doelwachter Geert te 
verschalken.

Hierna bleek duidelijk dat de geoliede 
machine van vorig seizoen zand in de 
motor had.
Je kunt de A ploeg van vandaag het 
beste vergelijken met een oude diesel, 
het heeft gewoon even de tijd nodig om 

op gang te komen, naar elkaar toe te 
groeien, een eenheid te worden
Gebaseerd op hetgeen vandaag werd 
gepresteerd zou het wel eens een paar 
maanden kunnen duren voordat de A 
ploeg op tobniveau presteert.

Bij deze dan ook meteen een oproep 
aan iedereen die de equipe van Theo 
en Gerrit een warm hart toedraagt, heb 
geduld ooit komt het goed.

Vandaag kwam het in ieder geval niet 
goed, daar Brabantia er in slaagde om 
in de 32e minuut de voorsprong te 
verdubbelen en daarmee de ruststand 
op 2-0 bepaalde.

Zoals je kon verwachten greep de 
technische staf hard in, de lat ligt 
immers behoorlijk hoog, en wisselde 
Jos, Peter en Wim.

Voor hen kwamen Berthelt, Ferdi en 
Pierre in de ploeg en heb je altijd de 
neiging om dan te denken dat het beter 
zal gaan, niets was echter minder waar.

Brabantia won ook de 2e helft simpel 
met 2-0, in de 50e minuut werd het 3-0 
en in de 65e minuut werd het zelfs 4-0.

Toch haalden de veteranen A alles uit de 
kast om een goed resultaat te behalen.
Laatbloeier Pierre nam zelfs zijn 
toevlucht tot een echte onvervalste 
schwalbe en wist de scheidsrechter 
hiermee om de tuin te leiden.

Echter kon Twan het niet over zijn hart 
verkrijgen zoveel onrecht om te zetten 
in een doelpunt en liet de doelman van 
Brabantia zijn inzet stoppen, eindstand 
een allerminst geflatteerde 4-0 in het 
voordeel van Brabantia.
Dat het de veteranen A dit seizoen toch 
ernst is, is na de vertoning van vandaag 
moeilijk te geloven, moge blijken uit 
het feit dat zowel Bert (hij draagt zo 
mogelijk nog lelijkere schoenen als 
vorig seizoen) en Pierre probeerden 
elkaar middels een fikse botsing uit te 
schakelen en zodoende concurrentie 
uit te schakelen, het moet niet gekker 
worden.

Mogelijk denk je na het lezen van dit 
verslag, was er dan niets positiefs te 
melden?

Nee, of het moet het feit zijn dat 
gifkikker Patrick de 1e veteraan van de 
week trofee voor zich opeiste, overigens 
zeer terecht hij oogde poepfit en had 
wel degelijk in zijn lichaam geïnvesteerd, 
het gerucht gaat dat zijn vriendin hier 
ook de vruchten van plukt.

Weer genoeg stof tot nadenken en bij 
deze sluit ik maar weer af met:
Als u niks met voetballen hebt en 
volgende week zaterdag echt niks te 
doen hebt dan wist ik het wel.

Gr Ed Pielage

Het Mark Lammers Toernooi
De veteranen B met enkele jongens van de veteranen 
A waren uit genodigd op dit toernooi bij mifano.

Na een matige wedstrijd tegen de veteranen van Mifa-
no die glorieus verloren ging zijn we de douches maar 
gaan opzoeken zodat we fris en fruitig aan de BBQ 
konden beginnen.
Na deze heerlijke BBQ te hebben genuttigd was het 
tijd voor een gezellige avond met bier en gezang.

Deze avond begon met een loterij waarvan niet ieder-
een wist dat die er was maar dat mocht de pret niet 
drukken, na deze loterij kregen we verschillende acts 
voor geschoteld.

De aftrap (laten we in voetbaltermen blijven) werd 
verzorgd door look a like’s van 2 unlimited die hits 
van de jaren 80 & 90 playbackte en ik mag zeggen de 
vrouwelijke helft mocht er zijn.

De 2e act was meer een komische dan een muzikale 
noot ik weet niet of jullie ooit gehoord hebben van de 
zingende slager, maar die had menig dier geslacht aan 
zijn schortje te zien.

Act 3 was voor de heavy metal fans deze band hete 
dan ook “ in to the zoo “ ik zelf had er nog nooit van 
gehoord maar toch zijn er mensen bij de veterans die 
ze wel konden.

Na de nodige biertjes en muzikale omlijsting was het 
toch zo weer un uur of 3 zodat wij afscheid moesten 
nemen omdat er geen bier meer werd geschonken.

Hierbij wil ik onze vrienden van Mifano veterans en 
Jack Lammers ( u kent hem wel van de Jumbo reclame 
) die de organisatie had van dit toernooi en de men-
sen die ik vergeet te bedanken hartelijk danken dat 
wij mochten komen op dit toernooi.
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Een prima gelegenheid om het verslag 
eens een keer op een serieuze toon 
te beginnen, want de titel van dit 
verslag slaat natuurlijk op de heroïsche 
prestatie van het vaandelteam, dat 
gisteren grote broer en buurman vv 
Geldrop met een alleszins verdiende 2-0 
versloeg. De manschappen van trainer 
Jeroen vd Schoot trakteerden het 2 
klassen hoger spelende vv Geldrop op 
een waarschijnlijk niet verwachtte doch 
zeer terechte 2-0 nederlaag.

Mogelijk vraagt u zich af, hoe is dit 
mogelijk, dat vroeg ik mij dus ook af en 
na enig nadenken was ik er wel uit.

Wat bleek namelijk?, eerder op de dag 
om 15.30 uur wel te verstaan, speelde 
het echte elitekorps van Braakhuizen, 
u weet wel de veteranen A ploeg haar 
wedstrijd tegen de veteranen van RPC.

De trots van voetbalclub Braakhuizen, 
u weet wel de veteranen A ploeg 
prijkt momenteel keurig op een eerste 
plek op de ranglijst met 6 gespeelde 

wedstrijden, maar liefst 4 punten en een 
doelsaldo van -13. 

Mogelijk vraagt u zich af, hoe is dit 
mogelijk, dat vroeg ik mij dus ook af en 
na enig nadenken was ik er wel uit.

Wat blijkt namelijk?, coach Gerrit is de 
enige die de resultaten bijwerkt voor 
de A ploeg waardoor het elite korps fier 
bovenaan staat. Dit heeft uiteraard zijn 
weerslag op de hele club en met name 
het vaandelteam heeft hieruit profijt 
getrokken.

Wat bleek namelijk?, op uitnodiging 
van coach Theo waren er diverse 1e 
elftalspelers aanwezig bij de wedstrijd 
van de veteranen A ploeg en waren 
dus net als de andere 6 toeschouwers 
getuige van een waar spektakel. 
Tobcoaches Theo en Gerrit hebben 
bij de manschappen op een of andere 
manier een gevoelige snaar weten te 
raken, want wat het elite korps gisteren 
middag op de mat legde grenst aan 
het ongelooflijke, dit alles uiteraard 

met in het achterhoofd de karaker van 
volgende week tegen de B ploeg.

Gebaseerd op wat ik gisteren heb 
gezien, appeltje eitje normaal 
gesproken.

Het elite korps met 1e doelman Gerard 
weer op zijn vertrouwde stek maakte 
korte metten met eveneens zeer lelijke 
veteranen van RPC.

In de 6e minuut was Tobkok Jos in 
hoogsteigen persoon verantwoordelijk 
voor het ineen storten van RPC, met een 
ferme knal van afstand, zoals hij alleen 
dat kan, plofte hij de bal tot werkelijk 
ieders verbazing zomaar achter de 
verbouwereerde RPC doelman, die deze 
schok nooit meer te boven kwam.
Jos zelf was zichzelf gedurende de hele 
wedstrijd en avond erna niet meer, hij 
sloeg wartaal uit, liep langs zijn pas 
nieuwe schoenen en kwam pas weer 
terug op aarde na flink wat bier, het kan 
raar lopen.

Big John zag dit alles met lede ogen 
aan en ambitieus als ie is, besloot ie 
om zelf ook maar eens een poging van 

Braakhuizen schrijft historie.



25

dieet zit, gooide in de rust op de voor 
hem kenmerkende wijze, de complete 
ploeg overhoop.

Dit zorgde ervoor dat de manschappen 
na rust de weg een beetje kwijt waren, 
nou is dat nagenoeg elke wedstrijd zo, 
dus zo verontrustend is dat nou ook 
weer niet, echter deed dit de hoop bij 
RPC weer opleven, zeker toen doelman 
Gerard niet echt van de grond kwam bij 
een hoge bal en het zomaar 2-1 stond.

Even was het een chaos, er was 
onduidelijkheid over wie doelman 
Gerard omhoog had moeten gooien, 
er werd wat gemopperd, uiteindelijk 
rechtten de manschappen van Theo en 
Gerrit nog maar eens de rug en gooiden 
in de persoon van Twan Schrurs de 
wedstrijd definitief in het slot, hij knalde 
de 3-1 binnen.

Na de wedstrijd die dus makkelijk 
gewonnen werd, was de stemming toch 
een beetje bedrukt, want als sommigen 
waar je het niet van verwacht tot 
dingen in staat zijn die grenzen aan het 
onwaarschijnlijke, maak ik me toch een 
beetje ongerust, nemen ze hun pillekes 
wel allemaal en op tijd in, of ligt het 
misschien toch aan die hete kip van 
Kees?

We gaan het vast en zeker zien volgende 
week tegen de op papier wat mindere 
B ploeg, maar een balletje kan raar 
rollen, zeker bij de trots van voetbalclub 
Braakhuizen, u weet wel de veteranen 
A ploeg.

Daarnaast had deze vertoning van het 
elite korps verstrekkende gevolgen en 
de geruchten gaan dat de A ploeg zich 
bij buurman vv Geldrop niet echt geliefd 
heeft gemaakt, immers hadden de op 
uitnodiging van Theo aanwezige 1e 
elftal spelers met eigen ogen hun helden 
kunnen aanschouwen en daarmee hun 
voordeel gedaan in hun wedstrijd tegen 
vv Geldrop 1, u raadt het al Braakhuizen 
won en schreef daarmee historie.

Kortom waar een wedstrijdje van 
goedwillende, lelijke veteranen allemaal 
toe kan leiden, het moet niet gekker 
worden.

Uiteraard kwam er vandaag maar een 
speler van het elite korps in aanmerking 
voor de felbegeerde trofee, u raadt het 
al, na zijn fenomenale knal waarmee 
hij de score opende eiste Tobkok Jos 
gedecideerd de prijs voor zich op.

Overigens had mogelijk ook good 
old , met de nadruk op old Peer van 
Kemenade aanspraak mogen maken op 
de trofee, hij was immers jarig, maar 
de schoonheid en souplesse waarmee 
Tobkok Jos scoorde gaf echter de 
doorslag.

 Zo weer genoeg onzin, rest mij alleen 
nog af te sluiten met; als u volgende 
week niks omhanden hebt en wel in 
bent voor een geintje, dan ging ik ff 
kijken naar de clash tussen de A en B 
ploeg, u bent gewaarschuwd.

Gr Ed Pielage

afstand te wagen en tot ieders verbazing 
en zeer zeker tot zijn eigen verbazing 
herhaalde hij het huzarenstukje wat, 
hoe toepasselijk Tobkok Jos een paar 
minuten eerder had gedaan, namelijk 
op werkelijk fenomenale wijze scoren.

Beide spelers hebben wel de neiging om 
te doen alsof het de normaalste zaak 
van de wereld was zo te scoren, het 
moet niet gekker worden.

De rust werd dan ook met een alleszins 
comfortabele, niet verwachtte maar 
verdiende 2-0 voorsprong bereikt.

Tobcoach Theo, hij was een aantal 
weken afwezig om een dag of tien met 
een vrouw samen te leven hetgeen hem 
een kilo of zes gekost heeft en ervoor 
gezorgd heeft dat ie op een streng eiwit 

Met een zelfverzekerde blik nam Jos zijn 
trofee in ontvangst

Veteranen toernooi 23 augustus
Het was op 23 augustus dat de veteranen A—B en 
C weer een toernooi voetbalden. Plus twee goede 
bekenden teams Tivoli en Mifano waren ook uit geno-
digd.

Aan het weer lag het niet, het was een mooie zonnige 
dag en iedereen was mooi op tijd. Alleen doordat de 
jeugd was uitgelopen startte we een half uurtje later 
maar dat mocht de pret niet drukken.

Na een paar wedstrijden zag je wel dat het het begin 
van het seizoen was daar bij sommige spelers al ver-
moeidheid verschijnselen parten speelde.

Toen we klaar waren met voetballen, onder de douche 

gereed maken voor de derde helft.

We werden goed voorzien van een drankje en onze 
keukenprinses had voor een voortreffelijk buffet ge-
zorgd (dank je Marjan) die goed geconsumeerd werd.

Al bij al was het weer een geslaagd toernooi mede 
door onze vrienden van Tivoli en Mifano en zij waren 
ook zeer tevreden over deze dag.

Ik wou Tivoli en Mifano danken dat zij aanwezig wa-
ren en ik hoop dat ze er volgend toernooi ook weer bij 
zullen zijn.

En niet te vergeten het barpersoneel.....bedankt.
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Gelukkig moet Braakhuizen het 

hebben van voetbaltalent.

Namens de redactie:

Excuus maar deze foto’s wilde

we jullie niet onthouden.

Voetbal
gezichten
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JEUGD
activiteiten

Douchen na de wedstrijd!
 
De laatste tijd hebben wij vragen 
gekregen van ouders en leiders/
trainers over het douchbeleid bij 
SV Braakhuizen. Hierdoor willen wij 
graag het beleid nogmaals kenbaar 
maken, want dit is immers voor alle 
afdelingen van de F pupillen tot en 
met de A junioren van toepassing. 

In een tijd dat iedereen hygiëne en 
gezond sporten hoog in het vaan-
del heeft staan, is het een raadsel 
waarom kinderen zich na afloop van 
een sportactiviteit niet direct op de 
club douchen! Er zijn wel enkele 
aanwijzingen waarom er niet ge-
doucht word; schaamte, te druk in 
het kleedlokaal of een geloofsover-
tuiging. 

Maar laten we eens beginnen met 
waarom het juist WEL goed is om te 
douchen na een wedstrijd! 
Het is voor je lichaam een goed mo-
ment om de algehele gesteldheid te 
herstellen. Het ontspant je spieren, 
activeert je bloedsomloop (afvalpro-
ducten in het lichaam snel afvoeren) 
en kalmeert het zenuwstelsel. Oud 
zweet zorgt voor mogelijke infecties 
en puistjes en bovendien ruikt het 
niet fris.
 
Er is echter nog een belangrijke re-
den om je meteen na een wedstrijd 
te douchen. Dat is het ‘kleedkamer-
gevoel’. Deze week hoorde ik de op-
merking: Een team ontstaat niet op 
het trainingsveld maar in de kleed-
kamer. Dollen onder elkaar geeft 
samenhorigheid, dat zorgt voor een 
bepaalde teamspirit wat vaak ook 
voor prima resultaten zorgt. 
 
Daarom vinden wij dat je moet dou-

21 november
Sinterklaas

viering



29

Om hierover geen misverstanden te 
krijgen stellen wij u hierbij op de hoogte 
van de belangrijkste afspraken.

w Ieder zondagochtend (voorlopig 
om 9.00 uur) trainen de Mini’s (4 tot 6 
jarigen) bij Voetbalschool Total Control. 
Onder leiding van Nyron Wau.

w De mini’s trainen in een eigen groep 
in Braakhuizen tenue.

w De nieuwe leden worden lid van 
SV Braakhuizen en niet van de voetbal-
school.

w Voetbalschool Total Control zal geen 
geld ontvangen van SV Braakhuizen 
voor het verzorgen van de trainingen, 
maar mag wel belangeloos beschikken 
over een veld en materialen van SV 
Braakhuizen.

Met deze opzet willen we als coördi-
natoren en jeugdbestuur bereiken dat 
de mini’s vanaf het begin van dezelfde 
trainers een juiste technische training 
krijgen waardoor het instroom niveau 
bij de mini’s op een hoger niveau ge-
bracht kan worden. 

Dit ligt in lijn met de doelstellingen 
volgens het jeugdplan, welke aan het 
begin van dit seizoen gepresenteerd zijn. 
Wij bedanken Roel van Zijl voor zijn inzet 
waarmee we weer een stap in de goede 
richting hebben kunnen maken.

Sinds zondag 19 oktober, de ochtend 
na de bekeroverwinning van het 1e op 
VV Geldrop, zijn wij bij SV Braakhuizen 
jeugd een nieuw initiatief gestart.

Vanaf deze datum zijn onze allerjong-
sten, de mini’s, verhuisd van de zater-
dagochtend naar de zondagochtend. 
Hier krijgen ze voortaan les van Voetbal-
school Total Control onder leiding van 
Nyron Wau.

Al jaren kampen we met een trainers 
probleem bij de mini’s. Bijna om de twee 
jaar kunnen we opzoek naar nieuwe vrij-
willigers welke deze groep willen gaan 
leiden. Dit onderwerp is dan ook al veel-
vuldig bij de technisch coördinatoren 
besproken. (Mede) door het ontstaan 
van een nieuwe F5 hadden wij een direct 
probleem, wie gaat de F5 trainen? De 
huidige trainer van de mini’s kon immers 
doorstromen naar de F5 want zijn zoon 
was 6 geworden. 

Zo gezegd, zo gedaan. Dus zaten we 
weer met een nieuwe uitdaging; Wie 
gaat de mini’s trainen?

Vanuit de coördinatoren groep is er 
toen geopperd om ze te laten trainen bij 
Voetbalschool Total Control. Nyron Wau 
zag dit als een welkome aanvulling op 
zijn bestaande mini’s groep. En na wat 
gesprekken tussen de Voetbalschool en 
enkele coördinatoren zijn er afspraken 
gemaakt welke door het jeugdbestuur 
alsmede door het hoofdbestuur zijn 
goedgekeurd. 

chen na de wedstrijd. 
Op dit moment doucht een enkeling 
en dat heeft diverse redenen. Eentje 
daarvan is schaamte. Wanneer we 
het douchen gaan herinvoeren / 
verplichten is het de bedoeling dat 
een ieder die niet doucht (papa, 
mama, oma, opa, zusje, neefje, 
nichtje, vriendje en wie al niet meer) 
de kleedkamer verlaat. De kinderen 
kunnen dan zelf douchen en hoeven 
zich niet te schamen omdat er veel 
mensen aanwezig zijn. De coach/
trainer en eventueel 1 ouder kunnen 
wel in de kleedkamer blijven om de 
kinderen te begeleiden, maar zorg er 
voor dat het niet te druk word. Vindt 
u dat uw kind niet mag douchen met 
andere mensen erbij vanwege een 
geloofsovertuiging? Zelfs dan kan 
uw kind in zijn/haar ondergoed dou-
chen, het zal niet de eerste keer zijn. 
 
Voor de meiden is er een speciale 
mogelijkheid tot douchen. 
Bij een thuiswedstrijd kunnen zij ge-
bruik maken van de scheidsrechter 
kleedruimte (of een andere kleed-
ruimte) en kunnen hier dus omkle-
den en douchen zonder gestoord te 
worden door de jongens.
Bij uitwedstrijden kunnen de meiden 
dit aangeven bij de thuisspelende 
club en ook dan zal er een aparte 
ruimte beschikbaar worden gesteld. 
Dit kun je je trainer / coach laten 
regelen.

Bij SV Braakhuizen zijn de douches 
altijd schoon, dus douchen! En laten 
we afspreken dat als je uit moet 
spelen de leider / trainer kijkt of de 
douche schoon genoeg is om te 
douchen. Hij of zij bepaald dan of er 
wel of niet gedoucht wordt.

Nieuwe opleiding mini’s SV Braakhuizen
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De spits word afgebeten door een 
keeper‘ (leuke woordspeling, redactie) 
en wel Joeri van Dingenen van Braak-
huizen C1.

Ik spreek Joeri in huize van Dingenen. 
Moeder Yvonne en hond ‘Dior‘ luiste-
ren mee. Zusje Romy doet haar huis-
werk, vader Jacques is aan de arbeid.

Ben je een beetje blij met je naam? 
Jazeker. Niet te simpel, niet te moeilijk.

Als je een meisje was geweest, hoe zou 
je dan willen heten? 
Ik zou het niet weten hoe ik dan zou 
moeten heten. Maar Yvonne en Romy 
zijn wel leuke namen. 

Hoe ben je bij Braakhuizen terecht 
gekomen? 
Ik heb eerst als jongetje van vier een 
jaartje of drie bij Geldrop in de verdedi-
ging gestaan. Op den duur vonden we 
het daar niet meer zo leuk en kregen 
we een tip om eens bij Braakhuizen te 
gaan kijken. En daar hebben we geen 
spijt van!

Wat zijn je sterke en minder sterke 
punten als keeper? 
Ik kan sinds kort beter duiken naar 
allebei de kanten. Mijn reflexen moeten 
nog sneller. 

Wat is je mooiste aktie ooit in een 
wedstrijd? 
Dat is toch wel die keren dat ik een 
penalty stopte. 

Heb je ooit iets komisch meegemaakt 
in een wedstrijd? 
In een wedstrijd waar ik niet zo veel 
te doen had kwam ons Pap een tosti 
en een broodje frikandel brengen. Ik 
ben ook eens in het net van het doel 
vast komen te zitten en met doel en al 
omgevallen. 

Wat vond je absoluut niet leuk tijdens 
de wedstrijd? 
Dat is wanneer ik een blunder maak. 
Ballen die er simpel uitzien, toch door-
laten.

Hoe laat ga je meestal slapen, en hoe 
laat sta je dan op? 
Tijdens schooldagen ga ik tussen 21:00 
en 21:30 naar boven en slaap dan rond 
22:00 – 22:30. Opstaan doe ik om 
06:15 uur. In het weekend alles een 
’beetje’ later.

Wat eet je als ontbijt? 
Als we de tijd hebben om gezellig 
samen te ontbijten een broodje ei of 
croissantje. Voor ik naar school ga 
meestal een broodje met pasta of 
hagelslag.

Wie zou je wel eens in het echt willen 
ontmoeten? 
Omdat ik zelf ook DJ ben, de nr.1 Dj 
van het moment Hardwell en ook 
Armin van Buuren. 
Van de keepers Manuel Neuer en Gian-
luigi Buffon. Samen met Iker Casillas 
zijn dat mijn grote voorbeelden.

Het DJ-en is dus een grote hobby van 

je, wat is jouw favoriete muziek? 
Op een feestje verschilt dat, maar als ik 
nu zelf muziek op zou zetten dan is dat 
Hardstyle. 

Ben je wel eens heel bang geweest? 
Ja, dat was in een wedstrijd. Een hele 
grote bonkige spits kwam op me af 
met de bal en ik moest gaan ingrijpen. 
Toen was ik wel bang dat ie me hard 
zou raken.

Je lievelingsvak op school? 
Muziek of Gym. 

Help je je ouders wel eens ergens mee? 
Met koken en huishoudelijke karweitjes 
zoals stofzuigen. Ook laat ik de hond 
wel eens uit. Aan stofzuigen heb ik een 
hekel trouwens.

Je wint veel geld in een loterij, wat ga je 
er mee doen? 
Ik ga dan rustig bekijken wat ik er mee 
wil -, en kan doen. Ik zou niet overhaast 
dingen gaan kopen.

Waar moest je heel erg om lachen? 
Met Timo. Die was laatst hier met de 
hond en de bal aan het spelen. Ik lag 
helemaal dubbel, daar had je bij moe-
ten zijn.

Je favoriete club in Nederland en in het 
buitenland? 
PSV in Nederland, Real Madrid in het 
buitenland. Van de landenteams vind ik 
Duitsland het sterkst.

Wanneer word PSV kampioen en in 
welke tak van sport? 
Nou dit jaar nog net niet, maar volgend 
seizoen word PSV kampioen van de 
Eredivisie.

Wat is het moeilijkst(e) wat je ooit 
gedaan hebt? 
Toen ik moest kiezen tussen doorgaan 
met voetbal of ijshockey. Voetbal deed 
ik al lang met veel plezier en ik wilde 
ook heel graag gaan ijshockeyen. Ik heb 

 Het 
BRAGA praatje

Een nieuwe rubriek in Braak-
huizen Magazine is ‘Het Braga 
Praatje’. In navolging van ‘Het 
Interview‘ houden we een 
interview (praatje) met een 
Jeugdspeler van Braakhuizen; 
een A-B-C-D-E of F- speler 
of een speler van een andere 
afdeling die nog niet ‘aan de 
beurt’ is geweest. Zo komen 
alle afdelingen aan bod. 
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Je ouders vieren een jubileum, hoe ga 
je ze verrassen en wat ga je zeker niet 
doen op het feest? 
Dat duurt toevallig niet zo lang meer. 
Samen met mijn zus heb ik al iets 
moois bedacht maar dat moet dus een 
verrassing blijven.Misschien ga ik ook 
wel iets voor ze zingen. Ik ga zeker 
geen clownspak aantrekken.

In wat voor film of tv programma zou je 
willen meedoen? 
In de aktiefilm the Fast and the Fu-
rious, als straatracer met al die mooie 
auto’s.

Als er een tijdmachine bestond, naar 
welke tijd zou je dan reizen? 
Ik zou vooruit in de tijd willen reizen 
om te zien wat ik geworden ben en of 
alles goed gaat.

Mocht je ooit verhuizen naar het bui-
tenland, welk land zou dat zijn? 
Italie. Ik kom daar al vanaf mijn ge-
boorte en mijn tante woont er ook. Als 
tweede Oostenrijk.

Aan wie -, of welke afdeling geef je 
het Praatje door en wat zou je aan die 
persoon willen vragen? 
Aan A1-speler Tim Bekkering, tevens 
mijn trainer. Ik zou hem willen vragen 
wat hij nog veranderd wil zien in ons 
team en of hij ook volgend seizoen nog 
samen met Robin Sweegers ons blijft 
trainen.

Joeri, bedankt voor het Praatje! 

Bull, stracciatella, after eight, smurfe-
nijs, zoete zonde en nog veel meer.

De meest eigenaardige / opvallendste 
speler in jouw team? 
Als ik er eentje moet kiezen ; jongens 
van mijn school en teams van Geldrop 
hebben het vaak over Bas van der Laan. 
Hij is snel, heeft een goed schot en 
scoort vaak.

Wat waren je eerste woordjes na je 
geboorte? 
Bal !

Welke gebeurtenis in je leven zou je 
zeker een keer over willen doen?
Het brugklas-kamp. Scheerschuimge-
vechten enzo. Dat was Echt gezellig. 

Welke bijnaam of artiestennaam zou jij 
jezelf geven? 
Een DJ naam heb ik niet zo snel ver-
zonnen, maar als keeper gewoon mijn 
achternaam ‘Van Dingenen ‘

Je favoriete drankje? 
Fanta Orange.

Waar ben je ‘verslaafd’ aan? 
Mijn moeder zegt aan de Playstation 
maar ik ben meer buiten dan dat ik aan 
de Playstation zit. Mijn telefoon kan ik 
niet missen, dus daar ben ik wel een 
beetje verslaafd aan. 

beide een tijdje tegelijkertijd gedaan 
maar uiteindelijk dus voor het voetbal 
gekozen.

Je favoriete veldspeler? 
In Nederland Memphis Depay, in het 
buitenland goudenbal winnaars Cristia-
no Ronaldo en Lionel Messi.

Met welke bekende persoon halen ze 
jou vaak door de war? 
Nou uhhhh… laatst zeiden enkele 
spelertjes van de E dat ik op Jasper 
Cillessen lijk.

Welk woord of uitdrukking gebruik je 
heel vaak? 
In plaats van scheldwoorden; Pinda !

Waar geef je het meeste (zak) geld aan 
uit? 
Aan DJ spullen.

Villeroy of Boch? 
Is dat een speakermerk, want die heb je 
ook. Voor mij Boch.

Waar mogen ze je midden in de nacht 
voor wakker maken? 
Eigenlijk voor helemaal niets, tenzij het 
huis in de fik staat dan MOETEN ze me 
wakker maken.

Je favoriete smaken ijs? 
Witte chocolade, watermeloen, Red 




