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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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Er is nieuwe nationale wetgeving en een nieuwe lokale drank- en 
horecaverordening van kracht en dat heeft gevolgen, óók voor 
ons. We werden een paar jaar geleden al geconfronteerd met 
nieuwe wetgeving met betrekking tot het roken. Nu komen 
daar nog andere regelingen voor openings- en sluitingstijden en 
wetgeving voor alcoholgebruik <18 jaar bij.

In onze kantine zie je meerdere publicaties over dat laatste on-
derwerp; alcoholgebruik als je nog geen 18 jaar oud bent.

Het blijkt dat wij als vereniging al strafbaar zijn als er klanten 
een flesje Radler van 2% bestellen en de klant die het betreft 
(zo staat het in de wet) “een persoon betreft die op basis van 
lichaamsbouw, uiterlijk en gedrag niet onmiskenbaar 18 jaar oud 
is”. Kortom, vrij vertaald, als het barpersoneel iemand niet kent 
en die persoon bestelt alcohol, dan moet men naar een ID-bewijs 
vragen als het vermoeden rijst dat die persoon nog geen 18 jaar 

oud is (ook al zou die persoon wél 18 jaar of ouder zijn). Vraagt 
het barpersoneel niets bij zo’n bestelling; dan kan men al een 
boete opleggen. Laat staan als die persoon ook daadwerkelijk 
onder de 18 blijkt te zijn en feitelijk alcohol krijgt en gebruikt.

In de maand december 2014 heeft de gemeente niet alleen ons 
doch diverse horecabedrijven en kantines bezocht. Daarbij heeft 
men zogenaamde “mysteryshoppers” ingezet; jongelui die niet 
bekend zijn bij ons en die alcohol bestellen (ook al is dat een 
flesje Radler van 2%). 

Dat heeft ertoe geleid dat wij van de gemeente een brief heb-
ben gekregen over dit “naleefonderzoek” en de geconstateerde 
overtreding. Navraag leert ons dat dit soort controles vaker 
zullen plaatsvinden. Eens te meer een reden om nog eens begrip 
te vragen als ons barpersoneel naar je ID-bewijs vraagt. Dat hoeft 
men overigens niet te doen als men je kent en weet dat je ouder 
bent dan 18 jaar. 

Al met al zullen we scherper gaan (moeten) letten op alcohol-
gebruik <18 jaar, het roken enkel in de rookruimte en niet in 
de kantine (of door de kantine onderweg naar de toiletten) en 
sluitingstijd is sluitingstijd. Heb begrip voor het barpersoneel en 
bestuursleden; tenslotte zijn die laatsten aansprakelijk en hebben 
zij die wetgeving niet verzonnen….. Mocht je nog vragen heb-
ben over dit onderwerp; neem dan gerust even contact op met 
een van de bestuursleden.

Het bestuur

De nieuwe 
horecawetgeving
De ene noemt het betutteling, de ander is blij, nieuwe 
horecaspelregels hebben óók gevolgen voor ons club-
ke……

Tot nu toe hebben we in elke 
Magazine kunnen melden dat er 
aanpassingen werden gedaan aan 
de accommodatie danwel dat er 
plannen lagen om aanpassingen 
te (gaan) doen. Deze rubriek is 
altijd geschreven door de stichting 
“vrienden van s.v. Braakhuizen” 
omdat door hun financiële inbreng 
aanpassingen aan de accommoda-
tie ook konden plaatsvinden.
 
Op dit moment is duidelijk zicht-
baar dat er in de winterstop hard 
is gewerkt aan de toiletten. Dat 
kon ook dit keer weer gerealiseerd 
worden door de financiële bijstand 
van de stichting. Door een innige 
samenwerking tussen stichting 
en het bestuur van de vereniging 
hebben we nu onder andere een 
duurzame pisbak… Hierover 
straks meer.

Hoe komt zoiets nu tot stand…. 
Anders dan bij de overheid, waar 
talloze vergaderingen en bouwte-
keningen onderwerp van gesprek 
zijn, is hier met name gefocust op 
de gebruiker. Iedereen weet dat 
wij binnen s.v. Braakhuizen een 
paar hardnekkige zeikers hebben. 
Geruchten gaan dat sommige 
gebruikers, zoals vroeg in oewen 
Zündapp, gebruik maken van een 
dubbele spoelpoort. Er is er inne 
bij die men verdenkt van een drie-
dubbele spoelpoort met verruimde 
in- en uitlaat…..

Als ge zoiets weet dan is het even 
nadenken over het model; hoe 
vangen we zoveel mogelijk pies op 
zodat we, zoals een wijs man ooit 
gezegd heeft, niet in een “nieuwe 
vorm van vloerverwarming” staan. 
Daarnaast moesten we rekening 
houden met de “kracht van de 
straal” zodat een medegebruiker 
geen handdouche geniet van de 
gebruiker die naast ‘m staat….. 

En tja, ook dát is bekend; zelfs 
inmiddels gepensioneerde vetera-
nenvoetballers die te lui zijn voor 
walking football hebben binnen diverse ideeën die de revue gepaseerd zijn
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SV Braakhuizen is naarstig op zoek naar enkele vrijwilligers 
die op zaterdag of zondag een dag (deel) willen helpen bij 
het ontvangen van de scheidsrechters, uitspelende teams, 
het invullen van het digitale wedstrijdformulier en eventu-
eel kleine, op dat moment, voorkomende zaken.

Lijkt het je leuk om op een zaterdag of zondag te helpen? 

We zullen er voor zorgen dat je goed word ingewerkt, het 
digitale wedstrijdformulier is niet heel moeilijk als je maar 
gewend bent om met een computer om te gaan. De zater-
dag of zondag is in overleg wat je kan / wil, het kan dus ook 
zo zijn dat je bijvoorbeeld om de week iets wilt doen. 

Om de wedstrijden te begeleiden op het veld zijn wij drin-
gend op zoek naar personen (mag ook jeugd vanaf de C zijn) 
die bereid zijn om wedstrijden te fluiten. 
Mensen die nog nooit hebben gefloten kunnen van ons een 
opleiding krijgen om zo beter als scheidsrechter te funge-
ren. Mocht je zo af en toe kunnen laat dit dan ook bij ons 
weten, er is op dit moment een groot tekort hieraan.

Voor meer informatie kun je vragen naar Piet Vermeltfoort 
(zondag) of Sander Hüsken (zaterdag)

Daarnaast zijn wij nog steeds opzoek naar mensen die zin 
/ tijd hebben om te helpen als terreinbeheerder. Ook hier-
voor geldt dat je kan aanmelden en bespreken welke tijden 
je iets zou kunnen betekenen voor de club. 

Voor meer info kun je terecht bij Martien Geeven of Toon 
van Dijk.

onze vereniging nog een straal die 
vergelijkbaar is met die van een 
flinke mennekesolifant.

Het eerste prototype was dan ook 
een schuin model (zie afbeelding 
1). Door te piesen tegen een (door-
zichtige) plaat die onder een hel-
lingshoek van 30 tot 60 graden zou 
staan voorkom je die handdouche. 
Immers, natuurkundig is bewezen 
dat een straal pies niet rechtstreeks 
terugketst als je tegen een schuine 
helling zeikt….

Er waren ook al ideeën om attri-
buten te plaatsen onder die door-
zichtige plaat. Die voorstellen 
varieerden van clubkleding van 
een concurrerende vereniging, 
een TV om onder het piesen naar 
een wedstrijd te kunnen kijken en 
diverse fraaie afbeeldingen van 
een ander geslacht. Dat laatste is 
meteen afgekeurd omdat dan de 
hellingshoek helemaal niet meer te 
berekenen was…

Enfin, er kwamen steeds meer 
ludieke ideeën; hiernaast enkele 
plaatjes van prototypes die de re-
vue gepasseerd zijn:

Je ziet wel dat de bouwcommissie 
die dit voorbereid heeft niet over 1 
nacht ijs is gegaan; men heeft tig 
kroegen bezocht, daar behoorlijk 
wat versnaperingen genuttigd om 
vervolgens met een flinke straal het 
lokale toilet uit te proberen. 

Uit alle plussen en minnen is 
vervolgens een model uitgekomen 
dat nu het levenslicht heeft gezien: 
Het is een fraaie en brede roestvrij-
stalen bak geworden. Zo kan je een 
goei eind uit de buurt gaan staan 
van degene die je verdenkt van 
een harde straal! In het plafond zit 
een oog dat weet wanneer er een 
zeikerd heeft gestaan; elektronisch 
wordt er dan gespoeld. Dit fraais 
is tot stand gekomen door een 
eendrachtige samenwerking tussen 
Tom Ronde, Wesley Keeris en de 
vaste huisklusser van de s.v. (voor 
het zeer fraaie tegelwerk). 

Ook de zittoiletten bij de dames 
en herenafdeling zijn aangepakt; 
moesten we vroeger met het 
schoonmaken met de zwiffer en 
d’n dweil rondom de pot, nu kun-
nen we er onderdoor….

Ook hier zien we het fraaie tegel-
werk van de huisklusser; niet te 
verwarren met werk van Mondri-
aan of  Gaudi!

Het enige dat nog moet gebeuren 
is het aanschaffen en installeren 
van handdrogers; ge wit wel, die 
dingen die oewen hand meteen 
dreugblaozen. Hiervoor moeten 
nog wat knappe Koppen bij el-
kaar komen want de varianten zijn 
groot en ze gebruiken allemaal een 
verschillend aantal Watt. Tja, en 
ga dat maar eens berekenen met 
dit bestuur…. Als ge “Watt” zegt 
begint er meteen wir inne over het 
vorige onderwerp….

Tot zover de toiletten; het volgende 
project dat er aan zit te komen is 
een nieuwe lichtinstallatie voor het 
hoofdveld. Er komen in de zomer-
periode liefst 8 masten met fraaie 
LED-verlichting. Als we meer we-
ten van die aanpassingen komt dat 
terug in het volgende Magazine!

veul vrijwilligers gezocht 

voor ons clubke!!

Creatief persoon 

voor de opmaak van het 

BRKHZ magazine gezocht!

3 Keer per jaar komt het magazine uit. Meer-
dere personen zijn dan druk bezig met het 
maken van foto’s, afnemen van interviews en 
verzamelen van informatie. 

Maar vervolgens moet al deze informatie 
worden samengevoegd in het magazine.

Kun jij overweg met Adobe? Of ken je iemand 
die dit kan (bijvoorbeeld een grafisch stu-
dent)? Neem dan contact op met Twan Moors 
of een ander lid van de redactie.
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Wat te doen bij hartfalen?
Helaas komt het voor dat mensen onder het sporten 
of als toeschouwer een probleem kunnen krijgen 
aan het hart. Recent hebben we in de media ver-
nomen dat iedereen dat kan overkomen, ongeacht 
leeftijd/conditie. 

Uiteraard is het eerste advies, dat als zoiets voor-
doet, 112 te bellen en iemand met EHBO-kennis 
de ruimte te geven tot het slachtoffer. Bij onze 
vereniging zijn diverse gediplomeerde EHBO-ers 
actief. Mensen die niet in de acute nabijheid van 
het slachtoffer hoeven zijn kunnen het beste een 
terreinbeheerder, kantinemedewerk(st)er of iemand 
in de bestuurskamer waarschuwen. 

Op de volgende bestuursvergadering zal de lijst met 
EHBO-ers weer een update krijgen en op voren-
genoemde plekken (terreinbeheerders, kantine en 
bestuurskamers) aanwezig zijn.

Aanwezigheid AED 
-automatische externe 

defibrillator-
Enige jaren geleden hebben verenigingen in de 
omgeving van sportpark De Kievit gezamenlijk 
een AED-apparaat aangeschaft. Er is toen besloten 
dat apparaat “centraal” te plaatsen. In dit geval aan 
het hek bij de toegang van v.v. Geldrop zodat ook 
mensen uit de sporthal, bij TML enz. het apparaat 
zouden kunnen gebruiken. 

Een AED wordt ten onrechte wel eens een hartmas-
sageapparaat genoemd. Een AED geeft echter een 
elektrische schok en geen hartmassages. Het gebruik 
van een AED en toedienen van hartmassage zijn 
elkaar aanvullende hulpmiddelen voor reanimatie 
van een patiënt met hartstilstand. 

Het gebruik van hartmassage is echter van levensbe-
lang, ook als een AED tijdens de reanimatie wordt 
ingezet. Als een schok gaat worden toegediend, 
moet, volgens de instructies van de AED, afstand 
worden gehouden, en wordt even niet gemasseerd. 

Het AED kan snel bij v.v. Braakhuizen zijn (bijv. 
door te bellen met v.v. Geldrop dat ze het komen 
brengen; danwel snel met scooter/fiets het apparaat 
gaan halen). Het gebruik van een AED is enkel 
voor mensen die daarvoor opgeleid zijn. Op de lijst 
van EHBO-ers zal bekend worden gemaakt wie dat 
binnen onze vereniging zijn.

Het bestuur

De eerste periode is zoals reeds eerder lichtjes vermeld 
gewonnen door ons 5de elftal.

Met 21 punten uit 7 wedstrijden ----  ongeslagen dus! Helaas 
hebben we de lijn niet door kunnen trekken richting een 
eventueel kampioenschap. ---- erger nog zelfs ---- we zijn als 
unne plumpudding in elkaar gezakt. Maar gelukkig hebben we 
de foto,s nog.------- En de penningen ----- want we krijgen mar 
ginne geschikte datum gevonden om ze op te maken. ------ 
blijkt lastiger te zijn als dat men denkt!! Maar da mag de pret 
nie drukken ---- we eten en drinken er niet minder om.

De 2de periode loopt ook alweer zon bietje op zïjn end, en 
is zeer spannend --- er zijn diverse kandidaten om deze fel 
begeerde titel --- incl. 60 penningen in de wacht te slepen. 

Meer hierover in het volgende magazine en alvast veel succes 
toegewenst in de 3de  en laatste periode.
De rekenmeester 

PERIODEKAMPIOEN
Plaats  Team     Gespeeld      Punten      Doelsaldo

1ste  Braakhuizen 5  7 21 33-13

2de  Braakhuizen 2  7  14 15-8

3de  Braakhuizen 6  7 13 21-18

4de  Braakhuizen 1   7 12 23-9

5de  Veteranen C  7 9 25-19

6de  Braakhuizen 3   7 8 17-25

7de  Veteranen A  5 7 13-25

8ste  Veteranen B  7  4 15-37

9de  Braakhuizen 4  7 0 17-39

10de   Dames 1  7 0  2-63

3e veiling s.v. Braakhuizen 
volledig uitverkocht!!

Vrijdag 1 mei 2015 wordt door de stichting “vrienden van s.v. Braak-
huizen” de 2-jaarlijkse veiling/gala-avond van de s.v. Braakhuizen 
gehouden. 

Op deze avond worden fraaie items/diensten geveild die door –voor-
namelijk Geldropse-ondernemers ter beschikking zijn gesteld. De 
opbrengsten zullen worden aangewend voor de s.v. Braakhuizen. In 
het verleden zijn hierdoor o.a. een pannavoetbalveld, een elektronisch 
scorebord, een speeltuin , de inventaris van de kantine en aangepaste 
toiletten verwezenlijkt.

Ongeveer 200 gasten (voornamelijk Geldropse ondernemers) krijgen 
tijdens deze veilingavond het betreffende item op een groot scherm 
met sponsornaam /donateur te zien, waarna zij er op kunnen bieden. 
De avond zal muzikaal omlijst worden, o.a. met medewerking van 
oud-profvoetballer John de Bever. Heb jij nog leuke suggesties voor 
deze avond of wil je nog iets ter beschikking stellen; neem dan even 
contact op met toonvandijk@kpnmail.nl 

Vrienden van 
s.v. Braakhuizen
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Zaterdag 21 februari was wir een avond 
om aan onze teambuilding te werken. 

Wij willen alvast Thijs Swinkels be-
danken voor ‘t organiseren voor deze 
gezellige teamavond! (Je moet er ook 
wat voor doen om bij ons te komen 
voetballen)

We hadden afgesproken om rond 
18.00uur te verzamelen in de feestkan-
tine om alvast de moed in te drinken, 
Want de meeste wisten nie wat er te 
wachten stond aangezien ze nog nooit 
bij Inspiration Point (Valkenswaard) 
waren gewist. 

Wim en Melvin beten de spits af  en 
waren er als eerste, daarna liepen 
ze stuk voor stuk binnen want om 
18.45uur hadden we 2 taxi busjes gere-
geld die ons veilig daarheen brachten. 
We waren met 16 man sterk (eigenlijk 
met 17 maar Jesse dacht dat het de 28e 
was).

We reden stipt om 18.46uur aan naar 
het altijd zo gezellige Valkenswird. 
Ruim optijd waren we gearriveerd 
maar de deuren bij Insperation point 
opende pas om 19.30uur dus stonden 
we dan met onze dreuge keeltjes.
Eindelijk binnen en al onze jassen 
opgehangen kon het dan gelukkig 
beginnen, er werd al snel duidelijk ge-

maakt aan het personeel dat 
we kannen bier wouden en 
daar toonde ze dan ook enig 
begrip voor!
Om 20.00uur starten de show 
en het thema was Wild wild 
West, van te voren kregen we nog 
een voorgerecht die lekker opge-
peuzeld werd door de hongerige 
krijgers van ut 3e.

Niet even later werden we klaar 
gestoomt voor het hoofdgerecht dat 
bestond uit een lopend buffet met 
vlees en ook lopen buffet van vis, het 
smaakte voortreffelijk dus de bodem-
pjes werden al gauw genoeg gelegd. 

De show kwam eindelijk op gang, we 
kregen cowboy hoedjes op en werd er 
gedanst op tafels,stoelen en natuurlijk 
het podium! Er werden regelmatig 
polonaises gelopen door de zaal en 
iedereen was in zijn element.

Rond 00.00uur was ‘t afgelopen en zijn 
we met z’n alle naar de markt gelopen 
waar we begonnen bij de Senaat. De 
alcohol begon zijn werk te doen en dat 
merkten ze daar binnen ook. Mis-
schien dachten we dat we in So you 
think you can dance zaten?! Eerlijk 
gezegd doet er dat niet toe want ple-
zier maken staat voorop in welke vorm 
maakt nie uit!

Toen zijn we maar naar un andere 
kroeg gegaan waarbij nog steeds nie 
bekend wat de naam daar van is?!?!

Maar hier werd de ambiance door-
gezet en was het op en top gezellig! 
maar jammer genoeg moesten we ook 
de tijd in de gaten houden (ge wordt 
er nie wijzer van) want om 02.30uur 
zouden de taxibusjes weer terug naar 
Braakhuizen rijden.

Zodoende was iedereen er en hebben 
we het allemaal naar ons zin gehad. 
We moesten de dag erop eigenlijk 
voetballen maar gelukkig hadden we 
die wedstrijd afgezegd want anders 
was het nie goed gekomen!

Het is nog effe afwachten of  we dit 
jaar nog een weekend weg gaan met 
Ut derde, anders horen jullie daar 
spoedig over in ‘’de wandelgangen’’.

Mvg, Braakhuizen 3. (ook wel bekend 
als Braga 3 feest team)

Teamavond Braakhuizen 3 
bij Inspiration Point! 

Voor zover ik ut wit, is ut ongeveer dit: 

Een elk seizoen terugkerend evenement 
---- onder welke naam dan ok ----- als 
het tenminste an onze penningmister 
ligt.Di  joar dus called: route 66 ---- en 
wel op Zaterdag 30 mei a.s.

Uurst wordt er wa gevoetbald  ---- tus-
sen 3 en plus minus 5 uur. Om wa werm 
te draaien vur dun langen aovond.

Dit gebeurt dur alle senioren - dames en 
veteranenteams ----- en als ze willen ok 
onze A1 en A2 kei gezellig toch.
Het nieuwe dameselftal kan uiteraard 
ok meedoen als ze zin hebben
Immers ons motto is: hoe meer zielen 
hoe meer vreugd !!

Alle teams kunnen zelf unne plezante 
tegenstander uitzuuken
Waarmee ze naderhand nog effe gezel-
lig kunnen naborrelen.

Ons Corke zorgt hopelijk wel vur wa gra-
tis penningskes vur elk elftal --- en onze 
keuken is ok gewoon open als ge soms 
wa american junk food nodig het --- of 
wa gezonds. Thats much better !!

Tegen dien tijd de iedereen gedoucht, 
geschorren en gefeunt (We weten nie 
hoe we de puntjes op de O kunnen 
krijgen) is,  knalt de opzwepende muziek 

alweer uit de jukebox --- verzorgt dur 
unne beroemde DJ in samenwerking mi 
wa kakelverse live artiesten.

Dus al bij al lijkt het er op, dat het best 
nog wa ken worre dun  30ste  mei ----
Ge moet het toch samen allemaal doen

O ja --- ok diegene die nie mee voetbal-
len, zijn uiteraard van harte welkom op 
dizze dag --  Bij ons ----- s.v Braakhuizen 
------ zoals altijd overigens. 

Nou schiet me opeens te binnen da 
route 66 ok nog een of ander smal stro-
atje is, dwars dur de VS wor ge heerlijk 
kunt rolschaatsen ---- en de as ik me 
nie vergis, rond dien  datum ons clubke 
alweer 66 joar bestoat --- misschien iets 
um effe bij stil te stoan ---- Mar di effen 
geheel terzijde 

Over tot de orde van de dag.
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Jeugd zaalvoetbaltoernooi
Op 27 december was het weer zo ver, het jaarlijkse zaal-
voetbal toernooi voor de jeugd.

De dag begon met een koude en witte laag, maar ondanks 
de sneeuw was er toch een grote opkomst. Het toernooi 
begint zoals gewoonlijk met de B en de C afdeling en zij 
starten om 9.00 uur, gevolgd door de D afdeling, daar-
na de E om uiteindelijk met de F afdeling te sluiten. Zij 
begonnen hun eerste wedstrijd om 16.05 en eindigden 
uiteindelijk om 18.03. 

De opkomst was goed te noemen, er waren uiteindelijk 
105 spelers over de gehele dag. Helaas was de opkomst 
dit jaar bij de E afdeling een beetje mager, maar ja… vol-
gend jaar weer een kans.
 
Het was een leuke en gezellige dag welke in de zaal geleid 

werd door Noud en Nyron, met hun team van scheids-
rechters : Pierre, Ronny, Jos en Dick bedankt!

Zoals ieder jaar was er ook dit jaar weer een loterij die 
ten goede komt voor de jeugd en voornamelijk om deze 
dag te betalen. Ze hadden Cor en Cor bereid gevonden 
om de lootjes te verkopen. De heren hebben hun uiterste 
best gedaan en hebben dan ook heel veel loten verkocht. 
De nieuwe dames van de activiteiten commissie, Ange-
lique en Joyce, hebben dan ook de dag afgesloten met 
de loterij, er waren weer vele prijzen te verloten met als 
hoofdprijs een zeer mooie fiets die door Café Schonmoe-
der en Willemsen Automaten en Hans Struijk fietsen is 
gesponseerd.

Het Jeugdbestuur wil alle vrijwilligers en sponsoren die 
deze dag mogelijk hebben gemaakt dan ook nogmaals 
bedanken voor weer een mooi en leuke dag!

Plaats  Team     Gespeeld      Punten   Doelsaldo     

1ste  Mix Team  5 15 21-7

2de  Braakhuizen 5  5  12 33-12

3de  Veteranen C  5 9 11-10

4de  Veteranen A   5 6 9-16

5de  Veteranen B  5 3 5-17

6de  Dames 1   5 0 9-26

Na 30 bloedstollende, en technisch en 
tactisch zeer hoogstaande poulewed-
strijden, voor een uitzinnig enthousiast 
publiek, in sporthal de Kievit bij onze 
Ome Keesje kwamen er uiteindelijk 2 
overduidelijke winnaars bovendrijven. 

Het mixteam en ons urste rolden beide 
ongeschonden door deze fase van het 
toernooi.---- zelfs via een clean sheat. 

De grand finale dezelfde avond nog 
gespeeld bij Hoog en Droog, aanvang 
22.00 uur was een zeer spannende en 
gelijkopgaande partij. Dan scoorde het 
urste weer ----  en dan schoot de mix 
weer meters langs of over. Deze tita-
nenstrijd eindigde dan ook op miracu-
leuze wijze ----  Na 2x 45 minuten --- in 
een bloedeloze 0-0  na 2x een half uur 
verlenging en 40 gemiste / gestopte pe-
nalty,s  verder stond deze legendarische 
brilstand nog steeds op het scorebord. 

Verry strange !! Misschien niet geheel 
onverwacht. Maar volgens anonieme 
getuigen wel a littele bit sneakie en 
niet geheel volgens the rules trok ons 
Lucky mixteam uiteindelijk letterlijk en 
figuurlijk aan het langste eind (stokske). 
---- via loting --- with a little help from 
de hoofdreferee. (nogmaals bedankt 
Sjoske, het mixteam)  De 1ste prijs a 250 
consumptiebonnen incl warm en koud 
buffet  ( sponsorend  bij Corke)  en een 
fluitconcert van het voltallig aanwezig 
publiek, met plezier in ontvangst geno-
men uit handen van de scheids. 

Hierna werd de uiteraard ook de ietwat 
ongelukkige verliezend finalist in het 
zonnetje gezet. Ze kregen van Sjoske 
toch nog 15 penningen plus een schaal-
tje voorgesorteerde en dubbel gezoutte 
pindas, en de toezegging van de hoofd-
referee dat ze voor de editie van 2016 
rechtstreeks geplaatst zijn voor de 

poulefase. ----- dus geen ellenlange 
voorrondes meer voor ons vaandel-
team. 

Harstikke mooi toch.  

Zoals u misschien zult begrijpen  (maar 
ja waarom eigenlijk) bleef het toch heel 
lang onrustig na de prijsuitreiking  --- 
van 01.30 uur  --- in Valkenswaard --- bij 
zaal Maanen!! Het mixteam, met in 
hun kielzog de van  corruptie verdach-
te (echter tot op heden niet bewezen) 
hoofdreferee Sjoske, dansten gezamen-
lijk tot diep in de nacht op de beats van 
Corrie en de heikneuters, met in de 
ene hand een ijskouw bierke en in de 
andere hand een heerlijk bordje kouwe 
scheutel  

Eind goed al goed, zou je denken ! Maar 
als ik het bestuur was zou ik het de 
volgende keer toch iets of wat anders 
doen !! ---- of haal ik nou zelf soms wat 
toernooikes dur elkaar. ---- lijkt me sterk 
!! ----want mijn geheugen laat me eigen-
lijk nooit (nou??) in de steek! Alhoewel, 
---- de letste tijd --- phoe phoe !! --- 
och, what a heck -- shit happens. 

Plaats  Team     Gespeeld      Punten   Doelsaldo     

1ste  Braakhuizen 1  5 15 26-3

2de  Braakhuizen 2  5  12 20-7

3de  Braakhuizen A1 5 6 9-9

4de  Braakhuizen 4   5 6 7-15

5de  Braakhuizen 3  5 3 8-19

6de  Braakhuizen 6  5 3 4-19

Ochtendpoule Middagpoule

Senioren zaalvoetbaltoernooi 
4 januari 2015
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KRUISWOORDRAADSEL
Als men de juiste letters hieronder in de hokjes plaatst, dan 

leest men de nieuwe tak van sport waar Braakhuizen dit 
seizoen mee gestart is.

Horizontaal:  
1.hoekschop, 6.voetbalclub 
in Engeland, 12.wid stelen, 
13.beetje,15.plaats in Gelderland, 
18.brandweerman, 20.hoofddeksel, 
21.Japanse gordel, 23.bloemen 
en planten, 24.plaats in 
Duitsland, 26.edelsteen, 
28.Bijbelse figuur, 29. “oud” 
judoka, 31.oxidatie, 33.beker, 
34.draagzak, 36.oppasser, 
38.drinkgerei, 41.slotwoord, 
43.lange rij, 45.omlaag, 47.streling, 
49.troefkaart, 51.jongensnaam, 
52.voetballer van Real Madrid, 
55.voorhoede met 3 ……., 58.rivier 
in Italië, 59.plant, 60.aanvallen, 
61.Heracles komt uit ……

Verticaal:  
2.weekdier, 3.rust in vrede, 
4. familielid, 5.een zekere, 
7.roofvogel,8.aardig, 9.technisch 
opleiding,10.voorzet, 11.voetballer 
van PSV, 14.voetbalstadion 
van Ajax, 16. Rivier in Utrecht, 
17.ambtskleed, 18.Spaanse wijn, 
19.Bijbelse vrouw, 22.Barium 
(afk.), 25. “oud” voetballer van 
PSV, 26.bouwland, 27.Indiaans 
symbool, 28.Plaats in Duitsland, 
30.kous, 32.autokenteken Kenya, 
35.grote tuin, 36.bijna niets, 
37.Italiaanse rivier, 38.Belgisch 
trekpaard, 39.plaats in Brabant 
, 40.Noorse munt, 42.Chinese 
ex-leider, 44.Selenium (afk.), 
46.plaats in Gelderland, 48.dunner, 
50.bioscoop, 53.Noorse god, 
54.bevel, 56.klamp, 57.afgesloten

Hoewel het hier aanvankelijk een toer-
nooi was voor politie-teams bleek dat 
steeds meer landen en steden vroe-
gen of zij ook een team met “burgers” 
konden afvaardigen. Daardoor heeft 
de organisatie nu een opdeling ge-
maakt in een “champions-league” (voor 
burgerteams en nationale politieteams 
met (semi)-profs) en een toernooi met 
puur politieteams (verdeeld onder 
35- en 35+). Wij zullen met de selectie 
ingedeeld worden in de “champions
-league”; de ervaring leert ons dat we 
dan vol aan de bak moeten. Naast het 
voetballen zelf heeft de organisatie ook 
gezorgd voor een leuk cultureel neven-
programma. 

Vanwege het hoogwaardige gehalte van 
dit evenement heeft de KNVB toestem-
ming verleend om de competitiewed-
strijden van het 1e en 2e dat weekend 
te verzetten. De KNVB wenst ons alle 

succes en hoopt dat we er dit keer wat 
potten kunnen breken!

Sindskort is bekend dat ook onze vete-
ranenafdeling een team mag afvaardi-
gen. We hebben het niveau van deze 
sportieve rakkers uitgelegd (en daarbij 
de leeftijden genoemd) zodat we met 
ontheffing mogen deelnemen aan de 
categorie politie 35+. Er zal geïnventari-
seerd worden of er eventueel voldoen-
de belangstelling onder hen is. 

Wie meer van het toernooi wil zien kan 
het best even kijken op de volgende 
site: www.ipasports.lt

Binnenkort wordt deze aangepast voor 
de versie 2015. In het filmpje dat bijge-
voegd is staan enkele leuke fragmenten 
van onze delegatie in 2012.

S.V. Braakhuizen is van 23 tot en met 
27 september 2015 op reis!!!!  We gaan 
deelnemen aan het 11th International 
„Hyundai“ Police Amateur Football 
Tournament in Vilnius Litouwen!!

Het is voor de tweede keer dat een 
delegatie van onze vereniging gaat 
deelnemen aan dit prestigieuze indoor-
toernooi. In een grote hal, waar liefst 4 
speelvelden kunnen worden gemaakt, 
zal in ieder geval onze selectie het op-
nemen tegen hoogwaardige tegenstan-
ders. Vorig jaar namen er teams deel 
uit Estland, Rusland, Letland, Polen, 
Litouwen, Georgië, Turkije en Israël. 
Inmiddels hebben meerdere spelers van 
de selectie een aanbetaling gedaan en 
zijn er voor hen al vliegticket’s geboekt. 

Braakhuizen voor 2de
keer naar Litouwen!
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Interview met... Egin Özer!
Beste coach: 
Pep Guardiola 
(Bayern Muchen) 

Mooiste voetbalwed-
strijd: De champions lea-
gue finale tussen AC-Milan 
versus Liverpool waar Li-
verpool van een 3-0 achter-
stand in de eerste helft zich 
terug knokt tot een 3-3 in de 
reguliere tijd en na verlen-
ging via strafschoppen toch 
de winst binnen haalde

Mooiste Doelpunt: van Hamit Al-
tintop was een goal met het natio-
nale team van Turkije

Verwachting seizoen 2014-2015: 
P.S.V. kampioen, Ajax 2e

Jeugdidool: Dennis Bergkamp (The 
flying Dutchman)

Je kan me s’ nachts wakker maken 
voor: een noodgeval

De club Braakhuizen: mooie club 
waar ik het heel goed naar mijn zin 
heb.

Mooiste herinnering Braakhuizen: 
Dat ik tegen mijn oude club buur-

Dit interview is doorgegeven door 
Nyron en JR Wau, vonden ze wel 
leuk.

Naam: Engin Özer

Woonplaats: Geldrop

Geboren: Geldrop

Lid van Braakhuizen: Verschillende 
jaren in de jeugd gevoetbald tot aan 
de B toen over gestapt naar Geldrop 

Funtie bij Braakhuizen of komt er 
misschien nog een functie: Neen

Zelf voetballen: in het 1e

Beroep: Assistent controller bij 
H.A.S. in Den Bosch

Status: Getrouwd en twee kinderen 
een van 6 en een van 1 jaar oud 

Club Nederland: Ajax Amsterdam

Speler Nederland: Memphis Depay 
(P.S.V.)

Club Buitenland: Barcelona

Speler Buitenland: 
Zlatan Ibrahimovic 

man vv Geldrop gewonnen heb in de 
bekerwedstrijd.

Verwachting van het 1E dit seizoen: 
periodetitel 
 
Ambitie als trainer: Nee maar je 
weet maar nooit (kinderen)

Waar denk je aan bij de 3e helft: 
Met de spelers blijven hangen in de 
kantine.

Wat ik nog kwijt wil: Dat we hopelijk 
goede doorstroming van de jeugd 
krijgen.

Aan wie geef je dit interview door: 
Nicky Kuylaars

Op 6 februari 2015 was het dan zover; de eerste stappen 
zijn gezet voor de oprichting van een heuse supportersvere-
niging van s.v. Braakhuizen. 

De supportersvereniging i.o. bestaat uit de volgende men-
sen: Ruud Moeskops (voorzitter), Robin Sweegers, Melvin 
Willemsen, Ritchie van Gerwen en Wim van Lieshout. Zij 
gaan binnenkort verder met het uitwerken van de doelstel-
lingen, uitwerken ideeën, enz. Uiteraard gaan zij daarbij 
nauw contact houden met ons “hoofd activiteitencoördi-
natie”. 

Het bestuur juicht deze ontwikkeling enorm toe en hoopt 
dat door de samenstelling van deze groep mensen (op een 
enkeling na allemaal “jonge honden”) nieuwe frisse ideeën 
ontstaan die de gezelligheid en de saamhorigheid binnen 
de vereniging kunnen bevorderen. Ook hopen wij dat 

hiermee de “verbinding” tussen alle afdelingen nog meer 
wordt verstevigd. 

Heb jij suggesties die de supportersvereniging i.o. kunnen 
helpen; neem dan contact op met 1 van de genoemde 
mensen. Het bestuur wenst de supportersvereniging i.o. 
veel succes!! 

Oh ja, er is óók een naam geboren 
“BRAGA UNITED”!!!

“BRAGA UNITED”
Supportersvereniging s.v. Braakhuizen is geboren!!!               

De Braakhuizen-sjaal!!!! 

Lekker warm, mooie promotie voor ons 

clubke. Voor (maar) 7 euro ben jij de 

gelukkige eigenaar van zo'n 

bijzonderrrrrreee relikwie!! 

Verkrijgbaar aan de bar.
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 Ik spreek Tim in de bestuurskamer van 
Braakhuizen nadat hij een zware trai-
ning achter de rug heeft ; de A1 werkte 
vandaag tezamen met de Selectie een 
strak schema af. Gelukkig heeft ie nog 
wat adem over voor een praatje. 

Tim is al bekend met BRKHZ Magazine 
en ”bladert het altijd lekker door“. Een 
favoriete rubriek heeft ie niet echt. 

Buiten zijn ouders heeft hij nog een 
oudere broer Remco, en een jonger 
broertje Niek. Beide zijn ook sportief 
actief bij onze vereniging. 

Hoofdrolspeler van het vorige Braga 
praatje Joeri, gaf nog een vraag mee 
voor Tim. 

Blijf je in het nieuwe seizoen ook trai-
ner en ga je weer met Robin (Sweegers) 
samenwerken?
Ik heb het daar al met Robin over 
gehad. Ik ga door met studeren en zal 
dat gaan doen in Sittard. Mocht mijn 
rooster het toelaten dan blijf ik het 
zeker doen. 

Ben je een beetje tevreden met je 
naam?
Jawel, ik ben er aan gewend he? 

Mocht je een andere naam moeten 
kiezen, hoe zou je dan heten? 
Uhhh laten we eens gek doen; Tom. 
Dan blijven we een beetje in de buurt. 

Hoe ben je bij Braakhuizen terecht 
gekomen? 
Ik heb vanaf de E jeugd bij de buren 
van VV Geldrop gespeeld. Toen er 
enkele jongens van Geldrop bij Braak-
huizen in de A gingen spelen ben ik als 
tweedejaars B speler mee verhuisd. 

Wat zijn je sterke punten in het veld? 
Ik denk toch wel mijn overzicht, en ik 
houd het zo makkelijk mogelijk. 

Wat zou je nog verbeterd willen zien? 
Mijn snelheid en mijn linkerbeen. 

Je mooiste voetbal aktie/herinnering?
In mijn allereerste wedstrijd ooit scoor-
de ik meteen 5 doelpunten. Dat zal ik 
me nog lang herinneren. 

Je minst mooie voetbalmoment? 
Ik gaf eens in een wedstrijd 
een tegenstander een 
schouderduw waardoor 
die zich verstapte. Hij 
brak toen een been. 
Ik voelde me toen erg 
klote. 

Hoe is de relatie met je 
broers? 
Vroeger had ik wel eens 
wat trammelant met 
mijn grote broer maar 
nu is het gewoon goed. 
We gaan vaak stappen 
samen. Ons jongste 
broertje Niek is nu aan het 
puberen dus die probe-
ren we een beetje rustig 
te houden. Maar verder 
prima hoor. 

Wat bestel je bij de Mac? 
Ik ga er niet zo heel vaak heen, maar 
als ik er kom een Big Tasty menu. 

Hoe laat ga je meestal slapen?
Als ik op de gewone tijd op school 
moet zijn (08:30 uur) zo tussen 23:00 
en 24:00 uur. Op stapavonden zie ik 
het nogal eens licht worden. 

Wat is het eerste wat je denkt bij het 
opstaan? 
Shit, wat is het vroeg!

Wie zou je graag eens ontmoeten? 
Andres Iniesta van FC Barcelona. 

Hoe ziet jouw ideale party er uit? 
Liefst in de zon, zuipen en chillen met 
mijn vrienden met lekkere muziek. 

Als je leraar zou zijn, welk vak zou je 
dan geven? 
Gym. Ik doe een sportopleiding dus 
uhhhh…

Waar help je je ouders thuis mee, en 
aan welk klusje heb je een hekel? 
Verder dan de tafel afruimen kom ik 
eigenlijk niet. Mijn kamer opruimen 
vind ik minder leuk. 

 Het 
BRAGA praatje

In navolging van ‘Het Inter-
view‘ houden we een interview 
(praatje) met een Jeugdspeler 
van Braakhuizen; een A-B-C-
D-E of F- speler.
In de vorige editie gaf Joeri 
van Dingenen het praatje door 
aan Tim Bekkering, speler 
van Braakhuizen A1 en tevens 
trainer van C1. 
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Waar mogen ze je voor wakker maken? 
Voor een gezellig feeske!

Wat zou je nog wel eens willen leren? 
Gitaar spelen, net als mijn vader. 

De mooiste taal is..?
Spaans. 
Hoe worden de kegels bij het bowlen 
genoemd? 
Pionnen?!

Wie is de opvallendste speler uit jouw 
team? 
Steven de Vries. Omdat ie ‘zunne 
kwek’ niet dicht kan houden. 

Welke gebeurtenis in je leven zou je 
graag over willen doen? 
De vakantie in Blanes van vorig jaar. 

Je favoriete drankje thuis en tijdens het 
stappen? 
Thuis een glaasje fris, uit een bierke. 

Waar ben je verslaafd aan? 
Eigenlijk aan niets, jawel; gezelligheid! 

Als ik niet zou voetballen zou ik…
Ik heb vroeger getennist, maar zou nu 
alleen nog maar willen blijven voetbal-
len. 

Mocht je verhuizen naar een ander 
land, welk land zou dat zijn? 
Spanje. 

Aan wie of aan welke afdeling geef je 
het Braga praatje door en wat zou je die 
persoon willen vragen? 
(We hebben nog de F,E,D, en B afdeling 
te gaan.) 

Aan Sem van Ravensteijn uit de B. 
Vraag maar wanneer het tijd is voor 
hem om in het Nederlands elftal te 
komen voetballen. 

Tim, dank je wel voor het praatje!

Wat vinden je vrienden leuk aan jou? 
Ik denk mijn gezelligheid.
 
Waar ben je recentelijk boos om ge-
weest? 
De laatste twee verloren wedstrijden 
van de A1, het liep helemaal niet. 

Geef je ouders een cijfer wat betreft 
hun gevoel voor humor. 
Ik zal ze een 7,5 geven allebei. Maak er 
maar een mager zesje van trouwens!

Van wie heb je leren zingen? 
Schrijf toch maar ‘Papa ‘ op. Hij is vrij 
muzikaal. 

Waar geef je het meeste (zak)geld aan 
uit? 
Toch aan het stappen. 
Welke vraag is jou (buiten dit interview) 
het laatst gesteld? 
“ Ben je jarig geweest?! “ 

Welke snack eet je bij je friet? 
Een viandel. 

Janssen of Fritsen? 
Wasdeh?

Wanneer had je wel door de grond 
willen zakken? 
Toen ik vorig jaar tegen Reusel Sport 
een bal van twee meter afstand over 
het vanghek heen schoot. 

Je mag kiezen tussen voetballen met je 
moeder of shoppen met je vader. Wat 
ga je doen? 
Voetballen met ons mam zal um niet 
worden denk ik, dus dat wordt shop-
pen. 

Je wint een groot bedrag in een loterij. 
Wat ga je er mee doen? 
Ik ben aan het lessen voor mijn rijbe-
wijs dus ik ga om te beginnen aan een 
mooie auto denken. 

Je favoriete Nederlandse en buitenland-
se voetbalclub? 
PSV, en ik houd wel van het Engelse 
voetbal; Liverpool. 

Je favoriete speler in de Nederlandse, 
en in de buitenlandse competitie? 
In Nederland; Wijnaldum. Oo nee doe 
toch maar Jordy Clasie. In het buiten-
land; Iniesta. 

Wat is het moeilijkste wat je ooit ge-
daan hebt? 
Dat was de keuze maken voor mijn stu-
die. Of ik die in Eindhoven ging volgen 
of In Sittard. 
Het zijn zowat gelijkwaardige studies, 
maar die in Sittard staat beter aange-
schreven. Maar ik moet dan wel meer 
gaan reizen. 
Wat voor smartphone heb je en waar 
gebruik je die het meest voor? 
Ik heb nu nog een Android maar er is 
een Iphone onderweg. Facebooken en 
Whatsappen doe ik het vaakst. 

Wat is je favoriete film / serie? 
Ik heb heel wat goede films gezien, dat 
weet ik effe niet. Van de series ‘Brea-
king Bad‘

Wat eet je voor ontbijt? 
Meestal 2 boterhammen met kaas of 
ham of zoiets, en een beker melk. 

Wat eet je niet zo graag? 
Bami, rijst lust ik weer wel. 
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Een elftal vragen

Team:
Veteranen A

Piassen:
Jos van Santvoort, Kees Brouwers, 
Patrick Verrijt, Wim Mennen,John 
Willemsen,  Ferdi van Rooij, Twan 
Jansen, Berthel Rebergen, Gerard van 
de Sanden, Frank van Moorsel, Edwin 
den Boer, Jos Smeulders, Jos Jonkers, 
Florent van Overmeire, Bert Appelhof, 
Richard Dekker, Twan Schrurs, Peter 
Beverdijk, Pierre Markgraaff, Peter van 
Kemenade,  Ronny van Gerwen

Oefenmeesters:
Theo van Leeuwen en Gerard Steur

Public relations:
Ed Pielage

Scheidsrechter: 
Cor Schönhoff

In een volgepakt, en een al spoedig 
riekerig kleedlokaal 3 onderging het 
team van Braakhuizen Veteranen ‘een 
elftal vragen’.

Vraag 1: Zijn jullie bekend met 
Braakhuizen Magazine, krijg je het 
in de brievenbus, hebben jullie een 
favoriete rubriek?
Ja hoor algemeen bekend. Wim krijgt 
het helaas niet binnen en neemt zijn 
magazine mee vanuit de kantine. Favo-
riete rubriek is de ‘wist je datjes ‘ 

Vraag 2: Hoelang voetbalt het team 
van de Veteranen A al samen? 
Wij voetballen niet ‘samen‘! (maar we 
zijn wel op de goede weg)

Vraag 3: Hoe zijn de nieuwere 
spelers (o.a. diegene afkomstig 
van v.v.Geldrop)opgevangen, en 
waar moesten ze aan voldoen om 
volwaardig lid van het team te 
worden? 
Ze hebben óns goed opgevangen. Edwin 
heeft al 1 wedstrijd mee mogen doen. 
Voorwaarden voor de nieuwe spelers; 
ze dienen lelijk, dorstig, te zwaar en 
beneden de leeftijd van 50 jaar te zijn 
i.v.m. de ‘verjonging ‘. En ze moeten 
zeker niet komen trainen.

Vraag 4: De grootste kracht van de 
Veteranen A ligt in…?
De Kantine, de vuilnisbak, de ervaring 
en de analyses. 

Vraag 5: Hoe staan jullie beide 
coaches Theo en Gerrit bij jullie 
aangeschreven? 
De spelers kunnen daar niet alles over 
zeggen. Deze anderhalve coaches beslis-
sen uiteindelijk over de contracten. 
Speler X stelt zijn contract veilig door te 
stamelen dat ie in 25 jaar nog niet zo’n 
goede gehad heeft.

Vraag 6: De coaches stellen iedere 
wedstrijd een ‘thema’, hoe werkt 
dat precies? 
Nou dan hebben de spelers toch iets 
om over na te denken. We hebben het 
idee dat ze de hele week nergens over 
nadenken. Er is dan een focus voor de 

zaterdag. Het haalt tevens de spanning 
weg. 
Thema’s uit het verleden waren o.a. 
‘wat vandaag niet komt, komt morgen‘, 
‘Hop Hop Hop we klappen erop’, ‘oorlog 
maken’, en ‘kijk eens in mijn holletje of 
het theewater kookt‘. 

Voor vandaag is het ‘druk zetten‘. Dat 
kunnen ze op velerlei manieren inter-
preteren.

Vraag 7: De doelstelling(en) voor de 
rest van het voetbalseizoen? 
Kampioen worden, mocht dat niet luk-
ken dan handhaven.
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Een elftal vragen
Vraag 8: Zijn er mogelijk nog verbe-
terpunten in het team? 
Ja, elf. 

Vraag 9: Zijn er spelers die voor de 
wedstrijd een vorm van traditie of 
bijgeloof hebben? 
Zeker, maar wat verteld word zou “re-
gelrecht naar de advocaat gaan” 
In de voetbaltas van KB ontbreekt 
’traditioneel‘ elke week wel iets. Vorige 
week zijn handoek, vandaag zijn schoe-
nen.

Vraag 10: Geroemd zijn de wed-
strijdverslagen. Ed; hoe bereidt jij je 
hierop voor, en hoe werk je het uit? 

Ik zuig alles uit mijn duim. Ik schrijf 
wel eens wel op maar dat is puur om 
de indruk te wekken dat ik er serieus 
mee bezig ben. Over sommige dingen 
kan ik een boek schrijven, maar ik werk 
het zondag s’morgens in ongeveer een 
kwartiertje uit.

Vraag 11: De spelers zijn allemaal 
gezegend met een bijnaam. Hoe 
komt dat zo? 
Het is ter bescherming van hun identi-
teit en hun succes. We willen niet dat 
tegenstanders onze spelers gaan bena-
deren. Uiteraard komt ook de commer-
cie om de hoek kijken. 
Enkele voorbeelden zijn ; Big John, 

Sprintkanon Frank, Stylist Berthelt, 
Kilometervreter Florent, Snotneus Ri-
chard, Alleskunner behalve spits Jos, en 
‘Dreh und Angelpunkt’ Kees. De meest 
recente aanwinst Edwin luistert nu naar 
de naam ‘Den Boer‘ 

Vraag 12: De grootste prestatie van 
Veteranen A ooit? 
Dah ze kommen, dah ze er allemaal zijn! 
Ook hebben we ergens in de vorige 
eeuw op 1 wedstrijd na de periodetitel 
gewonnen. Maar op zich is handhaving 
al een topprestatie.

Vraag 13: Er word na elke wedstrijd 
een veteraan van de week gekozen 
die’ de Bert Dekker trofee’ krijgt 
uitgereikt. Hoe wordt de winnaar 
hiervan gekozen? 
Als er iemand al ene keer de bal goed 
raakt dan heeft ie eigenlijk al gewonnen. 
Maar ge kunt um ook winnen door nieh 
te kommen, jarig te zijn of het elftal 
een dienst te bewijzen. Dat laatste kan 
zowel positief als negatief zijn. 

Vraag 14: Welke komische of 
bijzondere gebeurtenis tijdens of 
rondom de wedstrijd kunnen jullie 
noemen? 
Eigenlijk is dat altijd heel de wedstrijd. 
Maar we kunnen ter illustratie wel twee 
momentjes noemen. Gerrit dweilt na de 
wedstrijd het kleedlokaal en komt daar 
op 1 of andere manier altijd zeiknat uit. 
Ook hebben we tijdens het omkleden 
wel eens meegemaakt dat iemand een 
scheet liet waar je je fiets tegenaan kon 
zetten!

Vraag 15: De voetbalvrouwen? 
Een pijnlijk onderwerp. Daar trappen we 
niet in.

Vraag 16: Het is de bedoeling dat 
jullie in November een voetbal trip 
gaan maken naar Suriname? 
Ja klopt. Het idee is ongeveer 20 jaar ge-
leden ontstaan toen Peter B. hier kwam 
voetballen. De broer van Peter heeft 
ons op een gegeven moment meege-
maakt op een feestje. Hij vondt ons zo 
gezellig dat hij ons meteen uitnodigde.

Vraag 17: Braakhuizen bezit op 
het moment 3 veteranen teams, 
hoe komt de indeling tot stand? 

Zonder iemand te kwetsen ; het heeft 
puur met uiterlijk te maken. De minst 
lelijke spelers gaan naar de Veteranen 
A. 
 Het interview gaat verder op pag. 16
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     Vraag 18: Zometeen de wedstrijd 
     tegen Woenselse Boys vetera-
nen. Hoe gaan jullie spelen en wat 
is de voorspelling? 
We gaan met elf spelers spelen, en druk 
zetten natuurlijk. We winnen met 3-1 
of 6-2. 

 

De wedstrijd ging helaas met 1-2 verlo-
ren, maar als u echt niks te doen hebt 
op zaterdagmiddag en u hebt niks met 
voetbal kom dan gerust ff kijken, u zult 
verbaasd staan over hetgeen u voorge-
schoteld krijgt. (Aldus wedstrijd- ver-
slaggever en voetbal-analist Ed Pielage) 
Veteranen A bedankt voor het inter-
view!

Wat er precies met het principe “een 
elftal vragen” is gebeurd weten we van 
de redactie ook niet. Waarschijnlijk 
zocht de interviewer 11 zinnige ant-
woorden en heeft hij bij vraag 18 de 
moed opgegeven.
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viel bij ons clubke --- 00k ons 5e , 6e, 7e 
en de talentjes van onze E1 eindigden 
bovenaan in hun klasse.

• Ons 1e elftal, dat jaar op 30 april in 
Handel de beslissingswedstrijd om het 
kampioenschap tegen het stugge Volkel 
helaas met 2-1 verloor ---- maar hierdoor 
mochten nog wel een promotie- wedstrijd 
spelen.

• o.l.v. masterchief  Fredje van Dijk ( 
ja, die van de cafeke) op het terrein van 
Sparta 25, onze manschappen middels een 
klinkende  5-0 overwinning tegen Boekel 
sport, alsnog promoveerde naar de 4de 
klasse.   

• De doelpunten destijds werden gemaakt 
door Mern Heijzer, Adrie Boeijen ----
Appie Dirkx ---- 3x zelfs !!!.

Wist u dat …..toen.

• We alweer in het seizoen 1992/1993 
belandt zijn --- En dat ons vaandelteam 
destijds op 20 december de eerste periodeti-
tel wist te bemachtigen ----- door met 2-0 
te winnen van het altijd lastige Handel 1

• In april 1993 alweer het 3 de Euro-
toernooi werd gehouden voor onze D en 
C jeugd. Met 2 internationale winnaars, 
en wel : bij de C afdeling Universitata 
Craiova uit Roemenie, en bij de D afdeling 
Aosta st Christoffe uit Italie.

• Ons 2de elftal dit seizoen niet alleen 
kampioen werd  ---- maar ook nog eens 
promoveerde naar de 1ste klasse door de 
promotie wedstrijd tegen angstgegener 
Bavos 4 winnend af te sluiten.

• Er dit seizoen nog veel meer te vieren 

• Oud trainer, 1ste elftal speler, profesi-
oneel pokeraar en last but not least chef 
opslag  hok bij de maandagochtendploeg 
--- Keesje Winters dus ---- dit zelfde jaar 
werd gekozen tot functionaris van het jaar 
---- raar maar waar ! Was er toen al iets 
als Match fixing ???  of course not !!!

• Zowel ons 1ste als 2de elftal in het sei-
zoen 93/94 alweer degradeerde  --- helaas 
pindakaas --- maar maybe had het toch 
allemaal een ietsje pietsje te maken met 
de spelers - staking annex werkweigering 
van enkele spelers dat seizoen.

• Ons 6de elftal dat jaar de titel wel 
prolongeerde --- maar onze dames 1 zich 
jammer genoeg niet wisten te plaatsen 
voor de nieuw op te richten eredivisie ---- 
ut moet natuurlijk ok nie gekker worre he 
----- broakese Europa in, via de eredivisie 
!!! Mer gewit natuurlijk nooit he !!!

• Onze razende reporter ( daar is ie wir) 
oftewel  Ed, op 24 april alweer zijn 
300ste wedstrijd speelde voor ons 1ste 
elftal ---- en wel tegen Stiphout Vooruit 
---- uitslag 3-3 --- en u mag raden wie er 
3x scoorde !!! ? Inderdaad --- Stiphout 
Vooruit ---- En 1x!!! ? ----- JA onze 
jubilaris

• In mei van ditzelfde seizoen onze G 1 
ons aangenaam verraste door tot Brabants 
kampioen gehandicapten voetbal op B 
niveau te worden gekroond.

• Ook in dit jaar ons 1ste elftal speler 
Jantje Brouwers tot functionaris van het 
jaar gekozen werd ---- en dat hij nou nog 
steeds actief is bij onze s.v als animator 
van de Maandag ochtendploeg Chapeau!!

• In het seizoen 94/95 bij de jeugd zowel 
D1 als D2 kampioen werden, onze boys 
van D2 behaalde zelfs het algeheel kampi-
oenschap van kring Eindhoven.

• Waar we uurst nog van droomde, mer 
toch werkelijkheid werd ---- dames 1 weer 
kampioen --- en promotie naar de eredivisie 
------ Holland here we come.

Herkent u ze nog?

Het antwoord uit het vorige 
magazine komt van 

Adrie de Beus.

Foto gemaakt April 1988 in de kantine  t.g.v uitreiking zilveren lotto/toto speld 
aan Martien Vermeltfoort door de K.N.V.B. voor zijn lange verdienste op het 
lotto/toto gebied bij Braakhuizen.
 
Rechts Martien Vermeltfoort ontvangt bloemen en de zilveren lotto/toto speld 
uit handen van een K.N.V.B. afgevaardigde tussen deze twee staat voorzitter  Ad 
van Gerven. Links op de foto zien we Peer Hansen.
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Wist u dat ……nu

• Op unne dorstige vrijdagavond; het 
op volle oorlogsterkte zijnde ervaren 
toepclubke van onze veteranen C; na 
uren “zweten” tegen nieuwkomer 
Wimke, na afloop toch echt tevergeefs 
juichten, om de vele behaalde succes-
sen.

• Toepen om een rondje, volgens mij, 
totaal geen zin heeft op de functionaris-
senavond…als het toch al gratis drinken 
is…dus alles voor niks geweest…letter-
lijk en figuurlijk…Och ja, ook wel eens 
lekker!

• Op deze zelfde avond de barkeepers 
Twannie en Jannie tot ongeveer 04.00 
uur doorwerkten…ze wilden niet eerder 
naar huis; zodat de resterende klanten 
…wel moesten blijven zitten…al dan niet 
met frisse tegenzin, want de deur bleef 
gewoon closed!

• Onze penningmeester, deze helpers in 
bange dagen, er nu van verdenkt dat ze 
extra uurkes wilden draaien…boven op 
hun topsalaris.

• Ik daar niks van geloof…alhoewel er 
rond de klok van 04.30 uur unne schon-
ne “zwarte” taxi vur gereden kwam …mi 
as chauffeur…U raad het al…nogmaals 
bedankt Jannie!!

• Op de opvolgende vroege zaterdag-
morgen, jeugdleider Wilhelm alweer 
bijtijds in de kantine zat…hij bleek nog 
niet naar huis te zijn geweest, zei hij!

• We de volgende keer na un fistje, er 

• In mei 1995, na 25 jaar masseur/ver-
zorger te zijn geweest, onze wonder-

dokter Adje Mulder er mee stopte --- een 
ter ere van dit zilveren jubileum werd hem 
een receptie aangeboden ----- bij onze s.v. 
Braakhuizen ------- dik en dik verdient Ad

• Ons masseurke deze avond volop in de 
prijzen viel, namelijk bij ons clubke werd 
hij benoemd tot lid van verdienste, van 
de K.N.V.B. ontving hij de zilveren speld 
--- en van de geminte Geldrop kreeg hij de 
vrijwilligerspenning  uitgereikt.
Al het goei in drieen !!!!

• Ons 6de elftal (daar zijn ze weer) de 
titel veroverde in de beslissingswedstrijd 
tegen Unitas  9 ---- en dat onze terrein-
knecht Ralf Willemsen dat jaar meer dan 
terecht verkozen werd tot functionaris 
van het jaar.

• Op 20 oktober van het seizoen 95/96 
onze gehandicapten voetballers op hun 
jaarlijkse feestavond werden verrast met 
de aanwezigheid van superster Ronaldo 
( PSV) ---- maar ze hadden toch liever 
hun lokale helden, the legendary Stoopies 
ontmoet, bleek later.

• Dat jaar tijdens de ledenvergadering 
Frans van de Eijnden, Martien Vermelt-
foort, en Leo Engelen gehuldigd werden 
i.v.m. 40 jarig lidmaatschap bij onze s.v. 
Braakhuizen ---- en Martien ook nog de 
zilveren KNVB speld  ---- en de oscar v.d. 
afdeling Brabant  i.v.m zijn verdienste 
voor de vereniging, in ontvangst mocht 
nemen.

• Als ik dan effe even goed tel, ons eigen 
Leike Altobelli Engelen dit seizoen dan 
60 jaar lid is van ons clubke------ en da hij 
toch verrekte veul schon  goals ---- ijskouw 
bierkes --- en vette gehaktstaafkes, verder 
dan menig ander lid ----- volgens betrouw-
bare bron ---- en die was er meestal bij ----- 
dus kan ie ut dizze keer zeker weten.

• We di mi ons elftal toch nie zomaar 
vurbij kunnen laten gaan ----- Gekunt het 
mer vast gevierd hebben ---- komt goed--- 
want we pakken er nog duizend --- zoals 
een oud grieks gezegde luidt !!! 

• We volgende keer wel wir verder goan 
---- zun bietje vanaf 2 december 1995--- 
mi van alles en nog wa   Tot Dan    

toch het alarm mѐr wir opzetten…is ze-
ker zo veilig…mochten ze ooit in willen 
breken… mѐr dat zal wel nie!!!

• Het al bij al unne gezellige avond was…
vur alle functionarrissen en sponsoren…
met dank aan… het barpersoneel Twan 
en Sjan…D.J.Rodney…after D.J. Mirke…
en cateringspecialist Marianneke…
en verders al diegene die ik wir vergit! 
Thank you!!

• We onlangs een gediplomeent dak-
dekkersbedrijf uit Geldrop belden, om 
effen” een ontluchting op het dak van 
de kantine te plaatsen…wa echter nie 
hillemol vlekkeloos verliep…volgens 
ooggetuigen.

• Ze overal uitkwamen met het bo-
ren en zagen….behalve daar waar ze 
moesten zijn…zoals in; kleedlokaal 9..
bij het kelderbier…in de massageruim-
te…om tenslotte uit te komen bij het 
huisje van de speeltuin…een stukje 
verderop!

• Één telefoontje later alsnog the big 
boss van het bedrijf werd ingevlogen…
met als resultaat…in één keer goed…op 
het omhoog spuitende grondwater na…
op het hoofdveld.

• De ontluchting tot op heden op volle 
toeren draait…en zo zie de mѐr da dѐ 
bedrijfke niet vur één gat te bel…
Ehhh….vangen is. Eind goed, al goed!!

• Ze zeggen; al zo’n bietje sinds 1850, 
dat als ge s’avonds het licht uit doet, ut 
dan in de koelkast ligt…mѐr bij Braak-
huizen hebben we er sinds kort nog één 
ontdekt!
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Herkent u ze nog?

Herkent u mensen op deze foto?
Antwoorden kunnen gestuurd 

worden naar: 

redactie@Braakhuizen.eu

• In het werkhok van onze maandagoch-
tendploeg ook zo’n klein lichtje brandt!? 
…24 uur per dag…7 dagen per week…en 
wel van een héél klein schijnwerperke…
altijd handig as je s’morgens al vroeg…
het licht uit kunt doen…licht zat bui-
ten!!!

• Veteranen B, vur de zoveelste keer, 
niet verloren heeft van angstgegner 
Waalre…ze kwamen namelijk wir uns 
niet opdagen…al dan niet zonder af te 
zeggen!!...Foutje bedankt!!

• Het ook maar goed was dat ze weg 
bleven; daar de geslepen, vindingrijke 
en onder de wol gestopte lijders van dit 
team; deze zaterdagmiddag wel zéér 
opvallend hadden “ingekocht“.

• Zij hun dreamteam nog eens hadden 
versterkt, en wel met…de lopers Jantjes 
en Geertje van het twidde, de tactische 
pion Jeroeneke van ut urste….en last 
but not least ex eerste elftalspeler Pio-
terke….beter bekend als uiterst gerou-
tineerde koning van het one touch…en 
sinds kort…Walking Football.
 
• Het dus seunt was da het nie dur 
ging, want mi een stuk of zeven eigen 
werkpaarden van de B erbij, had dit 
alles zomaar eens tot een vroegtijdige 
schaakmat van onze Waalrese vrienden 
kunnen leiden…of bloazen we nou wir 
net iets te hoog van de toren!!?

• Op onbegrijpelijke wijze; de rentree 
van onze 60 + altijd prijzen pakkende 
voetbalicoon; de week erop tegen 
Gerwen thuis (eindstand 4-4…Patrick 
3x…1x voila…penalty gemist) wéér werd 
uitgesteld!! Ra,Ra!!

• Hij deze wedstrijd niet eens bij de 
eerstre 16 zat, daar de niet te volgen lei-
ders wéér eens aan het schaken waren 
geslagen…met een niet geheel onver-
dienstelijk spelende 19 jarige veteranen 
debutant maar Peerke…
3 x wordt scheepsrecht!!!

kunnen krijgen…mѐr…hoe maakte van 
een P dan in hemelsnaam een vierde!??

• Onze interim terreinknecht Peterke 
wel een heel origineel excuus had vur 
het feit dat hij mi het seniorenzaalvoet-
baltournooi niet op tijd aanwezig was 
om te kunnen fluiten.

• Unne helderziende naamgenoot di 
blijkbaar allang aan had zien komen in 
zijne glazenbol…en ’s morgens dus moi 
op tijd aanwezig was, om dit gaatje te 
dichten. Perfect Peerke!

• Dѐ uurste Peterke, de zaterdagavond 
daarvoor, blijkbaar een groot optreden 
had met zijn gospelkoor, in de stads-
schouwburg…en zoals gebruikelijk, 
nadien persoonlijk alle aanwezige 3500 
toeschouwers had bedankt..
met een hand….en een innige omhel-
zing…dus da liep wa uit, zul de begrij-
pen!!

• We dit manusje van alles nu dus al 
vastgelegd hebben voor de volgende 
5 edities van het zaalvoetbaltoernooi 
want vur het zelfde geld zie dúm bin-
nenkort ne keer op de televisie mi zijn 
koor… in de Geldre Dome… en dan zijn 
we Peerke pas echt lang kwijt!! alvast 
proficiat Peer!!

• Er j.l. een very strange workshop is 
gehouden…speciaal voor ons dagelijks 
bestuur, en tegenwoordigers van jeugd-
en veteranenbestuur…i.v.m. de wed-
strijdplanning op zaterdag.

• Er op deze workshop, genaamd mean 
and lean like mister Bean, ogenschijnlijk 
nogal wat druk lag van hogerhand, daar 
alle genodigden spontaan een eigen rol-
leke W.C. papier hadden meegebracht.

• Ze verders allemaal een kladblokske 
+ potlood mee moesten nemen om alle 
wijsheden goed te noteren….en unne 
gum, om direct, daarna wir vlug allen 
onzin te doen vergeten.

• Ze gelukkig ok allemol een rolleke 
plakband bij zich moesten hebben…
zodat ze vur de rest van d’n avond d’n 
spreker het zwijgen op konden leg-
gen:….eindelijk rust!!

• Het al, met al toch nog unne geslaag-
de avond werd (hoe …mag Joost we-
ten…mar vuruit!) …al hoewel sommige 
familieleden van de gehersenspoelde 
workshoppers daar toch iets anders 
over dachten.

• Veul leden kei benieuwd zijn welke 
rasartiesten er nu wir op komen dra-
ven…mi route 66…op zaterdag 30 mei 
a.s. …bij ons clubke.

• Ik uit betrouwbare bron (ik dacht al; 
wor bliet ie toch!!?) Heb vernomen da 
de organisatie in een “vergevorderd” 
stadion...is met diverse Amerikaanse 
zingers en zangerinnen en we dus vast 
een tipje van de luier kunnen lichten, 
met de volgende namen: Huddy Bolly, 
Buck Sherry, Polly Darton e.d.

• Ik zelf eigenlijk ook al volop voorbe-
reidingen aan het treffen ben vur de 
daar opvolgende themafeesten
zoals dat van over 3 jaar… standje 69…
lijkt me nou echt kei gei…nig!! Jullie 
niet??!
 
• Hassan and Friends tijdens het poker-
tournooi de hele avond zaten te zeuren 
tegen maatje Youssef…dat ie
op moest schieten….oftewel; zijn fishes 
kwijt moest zien te raken…want ze 
moesten ’s morgens alweer om 
6 uur op!

• Dit slechts duurde tot dat ie aan de 
finaletafel terecht kwam…de 3e plaats 
in de wacht sleepte…en de prijs alsnog 
deelde met zijn inmiddels uiterst en-
thousiaste fanclub…iedereen tevree!!

• Iedereen waarschijnlijk allang gezien 
heeft dat de toiletgroepen verbouwd 
zijn, tussen Kerst en Nieuw…mѐr da inne 
vaste klant hier nie echt blei mi is… want 
ut is vur hem voortaan moeilijker om 
langs, dan in “de pot”te pinkelen…en da 
was toch een bietje zijn hobby…wordt 
vervolgd!

• We sinds kort ok vort un eigen club-
lied hebben….zelfs onze vurzitter het 
kei moi vind!?...het gefabriceerd is door 
Jean uit Brussel ; en wordt gezongen, 
zal ik mѐr zeggen, dur chansonnier/
volkszanger Sjarel uit Mechelen… Duits 
slager specialist Corke Sjeunhof…en dien 
zelfde Jean van straks…oftewel de alom 
bekende 3 J’S!!

• Unne minstens net zo bekende zan-
ger/entertainer binnen ons clubke toch 
wel lichtjes tegen zijn scheen geschupt 
was…worrum hadden ze mij ok nie 
gevroagd!!??.....was zijn reactie.

• We nu zitten te denken aan een 
vernieuwde opgepimpte versie…as we 
tenminste via Buma Stemra de daarvoor 
benodigde auteursrechten…alsnog rond 
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     • Dѐ as ge oew boodschappenlijstje       
       of oew huiswerk niet kunt maken 
dat vinden ze vur unne keer géén pro-
bleem…maar s’avonds laat te moeten 
gaan bouten bij de’n overbuurman…ok 
nog eens met van dat grof W.C.papier…
is een stuk minder relaxed…Hoe gek kan 
het worden!!?

• We voortaan een magazijnbeheerder 
hebben….van het opslaghok…waar-
schijnlijk zelf benoemd…Mi een niet 
echt afslankend, ietswat vettig, stof 
aantrekkend, oud Philips jaske…met de 
letters PMF erop!

• Deze letters volgens “the boss” staan 
voor Philips Multi Functioneel…maar 
zijn collega’s hier toch echt een andere 
mening over hebben…Die denken dat 
Permanent Maf Fentje dichter in de 
buurt komt.

• Hij er inderdaad wa rare gewoontes 
op na houd, zoals…belangrijke eeuwen-
oude documenten met Donald Duck-
tape op de bar vastplakken…schade ± 
€600,-.

• Hij ook regelmatig te zien is in het 
programma bonje met de buren…as ie 
wir eens belleke hi getrokken…en het 
alsnog wir goed wil maken met een ver-
welkt, goeie koop potje dreugbloemen…
ergens van de bar gestrietst!

• We dus eigenlijk beter un jaske vur 
hem kunnen bestellen mi de letters 
SEEK erop…oftewel Soms Eerst Effen 
Kwallen…Mѐr dan van achter nar veu-
ren!!!

• Ik misschien ok nog wel een goei tip 
heb om achter op zijn onderbukske te 
laten borduren…MOP…afkorting van 
Maandag Ochtend Ploeg…och as ge mѐr 
leut hѐ Keesje!!

• Onze carnavalszondag weer ouder-
wets druk en oer gezellig was…o.a. 
dankzij het bezoek van onze bloed-
verwanten…carnavalsvereniging De 
Broakeze Zotten.

• We dien prins; mi dien hele moeilijke, 
ellenlange en haast onuitspreekbare 
naam, zijn adjudanten en de rest van 
het gevolg hiervoor nogmaals hartelijk 
bedanken…en hopelijk mogen we jullie 
volgend jaar wederom begroeten in ons 
pretpaleiske…Alaaf!!

• Dizze carnavalszondag toch altijd wir 
unne aparte rare dag blijkt te zijn vur 

uns clubke…b.v….s’morgens bellen ze 
af vur wedstrijden die er helemaal niet 
blijken te zijn.

• Ge s’middags ineens de doldwaaste 
creaties mee ziet dansen in de meters-
lange polonaise…zoals badmeesters, 
zeilinstructeurs of een simpel zilverui-
tje…of wa het ok vur moet stellen!

• ‘S avonds toch wel de schonste dingen 
plaats vinden…zoals dit jaar het onaan-
gekondigde spontane optreden van de 
alom bekende JANASS…buikschuiven 
voor licht beschonken gevorderden!!...
Gaaf man…
Ja, ge makt ut allemaal mee bij ons!

• Bij het zaalvoetballen van de vete-
ranen in januari en toch altijd wel een 
paar bij zitten die proberen om de zaak 
te manipuleren…as ze stiekem un plets-
ke opschuiven in de rij!

• Dit planneke echter volledig in duigen 
viel, toen de in de haast opgetrommel-
de interim ceremoniemeester, niet tot 4 
bleek te kunnen tellen…Da’s ok wa!!

• Dit ex-raadslid dus denkt dat na 2 
wéér 2 komt, en na 4 wéér 4…Gelukkig 
heeft ie vroeger ook zijn eigen stemmen 
geteld na de verkiezingen… anders had-
den we nou mi unne verdomd schonne 
burgemeester opgezadeld gezeten!!

• Als dat rekenwonder zijn verjaardagen 
ook zo geteld heeft, dan is ie waar-
schijnlijk veul ouwer dan wij denken…
mar dat lijk me sterk…we zien um nog 
dikwijls als unne kievit voorbij flitsen… 
met zijn lang hoogblonde manen…of ligt 
da gewoon an ons…denk het wel!!

• Er tijdens het senioren zaalvoetbal-
tournooi eigenlijk nog iets vrij opmer-
kelijks aan de hand was… één of andere 
goalie in no time vergeleken werd met 
de legendarische keepers Heinz Stuyter 
en Hansie van Kreukelen.

• Hij na een belabberde 8-0 nederlaag 
(o.a. 2x panna/ 1x volly Platje jr.) zelfs 
effen vergeleken werd met het assorti-
ment wa normaal gesproken bij bakker 
Dirks in de vitrine ligt.

• Het misschien wel effen wennen is, as 
oe fans oe na zone match aanspreken 
met saucijzenbroodje, kwarksoesje of 
puddingmikske, mar van d’n andere 
kant is dat toch ok wir kei….lekkerrrrr!!

• Ik wel hoop dat ze mij niet bedoelt 

hebben alhoewel…dat zou zomaar kun-
nen…volgende keer beter dan maar!

• We vanaf dat zelfde tournooi wéér 
(tijdelijk!?) een attractie minder hebben 
in de Geldropse horeca, daar de John 
Travolta Loekielike heeft aangekondigd 
voorlopig (nood gedwongen) géén de-
monstraties meer kan geven.

• Deze ex so you think you can dance 
finalist en specialist in het oerhollandse 
line-dansen voorheen altijd op
zéér hoog niveau gedanst heeft…en 
wel op het biljart…of menig gammel 
toffelke….bij schonmoeders…nee, nie 
zijn eigenste!!...bij Kees!!

• Bij de opnamen van de vernieuwde 
versie van Grease Lightning, de goed 
getrainde koorddanser als een bliksem-
schicht uit de startblokken schoot…ge-
holpen door zijn vaste licht getinte Zuid 
Amerikaanse assistente;
Bolivia Newton John.

• “Onze Johnny”, na het applaus in ont-
vangst te hebben genomen, helaas als-
nog van zijn lichtjes wiebelende podium 
“donderde”….reden: zijn iets te warm 
gedraaide spekzolen onder de fluwelen 
dansschoentjes waren gesmolten.

• Heel de zaal muisstil was toen het 
gebeurde…er kon zelf géén lachje af bij 
de toch veelal beschonken toeschou-
wers…maar gelukkig hebben we de 
foto’s nog…en het filmpke….i.v.m. de 
verzekering.

• Op de beelden duidelijk te zien is dat 
hij tijdens zijn val nog effe vlug aan on-
zen Dick duidelijk uitlegt hoe voortaan 
de aanstormende lawines te ontwij-
ken…tijdens de wintersport.

• Hij al dalende, aansluitend ook nog 
eens tientallen secondes, als Spiderman 
himself, in het web van de gordijnen 
hing…om voor de kastelein alvast te 
controleren of dat deze wel brandveilig 
zijn…i.v.m. de naderende carnaval.

• Travolta s’nachts, op zijn hotelkamer, 
pas goed besefte wat er nou eigenlijk 
allemaal gebeurt was….alles deed zeer…
zeker toen zo langzaam aan de nodige 
alcohol uitgewerkt was.

• Deze rasartiest echter alweer vrij snel 
opdook in de glitter en glammer van de 
Geldropse horeca….met een big smile 
op zijn gezicht…zo te zien hadden de 
oversized zetpillen, van het merk pretra-
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ket, hun werk meer dan goed gedaan… 
met dank aan dokter Phil!

• We hem nu toch ook weer heel snel 
hopen te ontmoeten bij de tafel van 
Kees…en dan bedoel ik nie die van Kees 
Jansma en Hans Kraay jr……mѐr gewoon 
dѐ gezellig ouwerwets gammel toffelke 
bij schonmoeders….Travolta back on 
tour…wie droomt er nie van!!

• Ik “onbewust”, onze veteranen-en 
vicevoorzitter heb opgezadeld met unne 
meerdaagse cursus Chinese letterkunde 
…en ik hoop, dat ze met lof slagen!!

• Ik daar uitgaand het volste vertrou-
wen in heb…want als dat niet zo is dan 
moet ik zelf back to school om netjes 
te leren schrijven…en dan kan ik oe 
verzekeren dat dѐ héél … héél… héél 

lang gaat duren…dus veel succes Peer 
en Jan!!...en alvast bedankt!!

• Als ge nou alles mi een korreltje (of 
het liefst twee) zout neemt… dat dan de 
pak ook van eigens leeg komt!!
Tot de volgende reis!!!
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We schrijven 06 december 2014, plaats 
van handeling sportpark de Kiviet 
alwaar het elite korps van coaches Theo 
en Gerrit EVV Eindhoven ontvangt en 
kansloos met 0-3 ten onder gaat.

In deze twee en een halve maand is er 
heel wat gebeurd bij het A team en met 
name het overlijden van steunpilaar 
en aanvoerder Bert Dekker heeft diepe 
sporen nagelaten.

Het was dan ook niet meer dan logisch 
dat zoon Richard de aanvoerdersband 
droeg vandaag als eerbetoon aan Bert 
en bovendien was de gewilde “meest 
opvallende veteraan van de week” 
trofee omgedoopt tot “Bert Dekker 
trofee”

Ook moesten de atleten van de A ploeg 
een voor velen zware carnavalsperiode 
doorstaan en zo kon het gebeuren dat 
de Oud Valken het elite korps eenvoudig 
met 3-0, pardon zelfs met 4-0 aan de 
kant schoof.

Toch zag het er voorafgaand aan de 
wedstrijd veelbelovend uit, coaches 
Theo en Gerrit hadden een op papier 
prima opstelling in elkaar geknutseld en 
met name de inbreng van hoofd coach 
Theo was enorm geïnspireerd op zijn 
recentelijk verblijf op de Nederlandse 
Antillen.

Het tekent zijn onmiskenbare 
kwaliteiten als coach, uiteraard met raad 
en daad terzijde gestaan door adjudant 
Gerrit dat hij het voor elkaar gekregen 
had de “ komt het vandaag niet dan 
maar morgen” instelling op zijn ploeg te 
projecteren.

Het begon al vlak voor de wedstrijd, 
de gang van het kleedlokaal naar het 
veld was een behoorlijke en werd ook 
al glansrijk gewonnen door de Oud 
Valken en de opmerking van dreh und 
angelpunkt Kees was dan ook een rake; 
als de wedstrijden ook in dit tempo 
zouden gaan dan zien we er als elftal 
heel normaal en goed uit, hoe anders 
echter de realiteit.

Als gezegd de manschappen van 

Theo en Gerrit leken de wijze les van 
hoofdcoach Theo ter harte genomen te 
hebben en voetbalden op hun gemakkie 
alsof het een graad of veertig was.

Als je dan zoals ik elke week langs de lijn 
staat om een en ander vast te leggen of 
beter gezegd de atleten van de A ploeg 
een spiegel voor te houden, was je 
vandaag toch geneigd te geloven dat er 
een heleboel miskend talent schuil gaat 
in deze merkwaardige lelijke ploeg.

Bijna freewheelend met in het 
achterhoofd, maakt oe eigen niet druk 
mergen is er weer un dag hielden de 
manschappen van Theo en Gerrit gelijke 
tred met de Oud Valken, die pas na 
een half uur op voorsprong kwamen, 
daarbij een klein beetje hulp kregen 
van stand in doelman Wim, die er in de 
corrigerende kleding van vaste doelman 
Gerard opvallend afgetraind uitzag.

Ruststand een allerminst verontrustende 
1-0 in het voordeel van de Valk.

In de rust maakten tobkok Jos en 
good old Peer plaats voor de van een 
blessure herstelde Edwin den Boer, die 
overigens nog zonder bijnaam door het 
veteranen A leven gaat en alleskunner 
Jos. De reputatie van Edwin was hem 
vooruitgesneld echter ontbrak het 
Edwin duidelijk aan het broodnodige 
wedstrijdritme en netjes gezegd speelde 
hij een ietwat ongelukkige 2e helft, hij 
overigens niet alleen.

De Oud Valken profiteerden gretig 
van de Antilliaanse mentaliteit bij de 
roodzwarten en sloegen in de 46e, de 
50e en de 58e minuut genadeloos toe, 
zodat de roodzwarten met 4-0 naar huis 
werden gestuurd.

Er viel op deze overwinning niets af te 
dingen en geef de geel zwarten eens 
ongelijk, hoeveel tegenstanders krijgen 
de kans om het elitekorps van coaches 
Theo en Gerrit zo gemakkelijk op te 
rollen.

De Bert Dekker trofee werd dan vandaag 
ook niet uitgereikt, die moet je namelijk 
echt verdienen en er waren vandaag om 

Oud Valken bezorgen 
Braakhuizen veteranen A 
1e nederlaag 2e seizoenshelft.

met de woorden van hoofdcoach Theo 
te spreken geen extreme positieve of 
negatieve uitspattingen.

Toch waren er best een aantal 
momenten positief te benoemen, 
ik noem de 2 slidings van dreh und 
angelpunkt Kees, ik noem die ene sliding 
van stylist Berthelt en dan moet ik nu 
toch ff goed nadenken oh ja er was er 
nog een de aanstaande terugkeer van 
eerste doelman Gerard!!

De toekomst van de A ploeg ziet er 
welbeschouwd best zonnig uit, omdat 
ik zeker weet dat Bert van bovenaf een 
oogje in het zeil zal houden.

Ik wil dan ook vandaag weer graag 
afsluiten met als u volgende week 
zaterdag 28 februari niks omhanden 
hebt, over een meer dan gemiddeld 
gevoel voor humor beschikt, daarnaast 
ook niks met voetbal hebt, dan kunt u 
overwegen eens een keer het A team 
te gaan aanschouwen als zij thuis 
spelen tegen Woenselse boys, u bent 
gewaarschuwd!!

Gr Ed Pielage

ZOMER
-AVOND-

VOETBAL
Wil jij in de zomer blijven 
voetballen? In de laatste twee 
weken van mei en de hele 
maand juni is er zomeravond-
voetbal.

Iedereen vanaf  16 jaaar is 
welkom. We spelen op een half  
veld, 7 tegen 7 met zaalvoet-
balregels.

Kosten zijn 50 euro per team, 
wat ten goede komt van de 
prijzenpot en feestavond.

Meld je team van 10 personen 
aan bij info@braakhuizen.eu
onder vermelding van je con-
tactgegevens en namen van de 
teamleden.

Inschrijven kan tot 15 april.
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Deze keer in het zonnetje: Cor van Kemenade

Cor is begonnen bij Braakhuizen in 
1968 op de leeftijd van 7 jaar omdat het 
dichtbij was hij hoefde de straat maar 
over te steken.

Hij heeft de meeste standaard elftallen 
doorlopen als verdediger maakte 
Cor niet uit als back laatste man of 
voorstopper hij stond zijn mannetje.

Cor voetbalde in die tijd met Eddy 
Pielage--- Cor Brouwers--- Arno de Vries 
om er een paar op te noemen. 

Als 2e jaars Aspeler regelmatig mer 
het 1e mee gedaan zoals de befaamde 
wedstrijd met wild west taferelen bij 
Rood-Wit ’62.

Daarna nog lang gevoetbald in het 6e 
met onder andere onze voorzitter (Toon 
van Dijk) en onze vlagger van het 1e 
(Ruud Moeskops).

Na een behaald kampioenschap het 
hoogtepunt van zijn carrière kwam ook 
de domper op zijn resterende voetbaltijd.

In 1997 raakte Cor zo geblesseerd dat hij 
moest stoppen met zijn voetbalcarrière 
toen begon zijn bestuurlijke Carrière.

Cor is in het bestuur gekomen in 1991 
als secretaris en vanaf 2001 tot nu en 
hopelijk langer penningmeester.

Cor heeft ook met veel activiteiten 
mee gedaan zoals achter de bar en 
vrijwilligersdiensten en heeft mee in de 
organisatie van het voetbalkamp voor de 
jeugd gezeten.

In 1986 werd Cor samen met Toon Stoof 
(voor de oudere onder ons bekend als 
Ben Wijnstekers) begeleider van D1 
met pasen 89/90 op toernooi geweest in 
Voreppe (Frankrijk) met C1 en met deze 
groep door gegroeid naar B1 en A1.

Daarna door de drukke agenda als 
bestuurslid is Cor nood gedwongen 
gestopt als begeleider.

Dus al met al is Cor een bezige bij 
geweest voor Braga, daarom is onze 
Cor door het bestuur voor gedragen 
en gehonoreerd een koninklijke 
onderscheiding
RIDDER VAN ORANJE NASSAU 

Cor vond het behaalde kampioenschap 
waardoor ons 1e van de 4e naar de 3e 
klasse ging en de entourage rondom 
deze dag het grote feest de discobus 
een memorabel hoogtepunt van zijn 
eigen en ik denk van heel de vereniging 
Braakhuizen.

Wij als vereniging willen Cor van harte 
feliciteren met de onderscheiding in onze 
ogen zeer maar dan ook zeer verdiend

PROFICIAT COR 

en wij bedanken COR voor al zijn 
inspanningen die hij in de loop der jaren 
voor ons aller clubke s.v.Braakhuizen 
heeft gedaan en hopelijk nog jaren blijft 
doen.

COR 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:

 
Rusten i.v.m drukke en hectische 
baan
Rund um hausen
Nederland
------------
gaat zelden naar het buitenland

diversen zolang als het maar lekker 
is
Bier
tournedos
cola
een keer goed doorzakken
bruine bonen

Carnaval
Tijdschrift
Theater
Hotel
Fitness
Bruin cafe
Bier

Cor van Kemenade
Vrijgezel(lig) 
54 jaar
Voetbal
genieten van een 
goed pot voetbal
Geldrop
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Beste Sportvrienden
Wij wilden ons graag via dit artikel aan 
jullie voorstellen. Wij zijn een groep 
sportmensen van 60+,en zijn nog graag 
in beweging.

Wij zijn met een man of 8 gestart in 
samenwerking met de LEV-groep, ergens 
in Juli 2014, en met succes, want wij zijn 
inmiddels een zeer hechte groep oudjes, 
die het van Engeland overgewaaide 
Walking footbal,beoefenen.

Toen ik hiervoor gevraagd werd, dacht, 
wat nu!!!!! maar toen ik hoorde dat 
veel oud spelers van Engeland deze 
sport beoefende, ben ik snel overstag 
gegaan, alleen wat, en hoe wordt 
zoiets gespeeld, na enkele introductie 
lessen, werd het snel duidelijk. Het is 
hier in Nederland overgenomen door 

FC Twente, P.S.V., Heracles en FC Den 
Haag, inmiddels is hier aan toegevoegd 
VV Gestel en zijn wij als Old Stars 
momenteel aan het intregeren bij SV 
Braakhuizen.
Er waren vooraf wat gedachte zo links 
en rechts, dit valt uit elkaar, maar niets 
was minder waar, de spelregels zijn ons 
inmiddels allemaal goed duidelijk en er 
heerst bij ons een geweldige sfeer. 

De LEV-groep onder leiding van Erwin 
Dams heeft toen contact opgenomen 
met Braakhuizen, te weten met de 
voorzitter Toon v. Dijk. Deze heeft vanaf 
moment 1 gelijk al zijn medewerking 
verleend. Dat sprak ons alle zeer aan, 
gebruik maken van kunstgrasveld, van 
de kleedlokalen en na het douchen nog 
een kopje koffie,in 1 woord geweldig.

Wie zitten er zoal bij de Old Stars? 
Met name mensen die bij Braakhuizen 
reeds hun sporen hebben verdiend, 
in de selectie hebben gevoetbald of 
een functie bij de club hebben, zoals 
Cor Schonhoff, Peer Hanssen, Gordon 
Heyzer, Hennie Peters, en andere. 

Ik zelf heb zo’n 8 jaar in de selectie 
van Braakhuizen gespeeld en heb ook 
diverse jaren bij Geldrop gevoetbald. Ik 
was zelfs de eerste jeugdspeler die in de 
jaren ‘60 van Braakhuizen naar Geldrop 
verkaste, dat werd me toen niet in dank 
afgenomen. Ik heb 2 jaar de A-junioren 
van Wodan (toen WVVZ) getraind en
bij zo,n 30 tal zaalvoetbalteams 
gespeeld.

Maar 1 ding is me bij gebleven en dat is 
het sociale en gezellige karakter van de 
club Braakhuizen. Waar ik ook was of 
waar ik ook gevoetbald heb er was niets 
te vergelijken met Braakhuizen en sinds 
ik weer in Geldrop woon ben ik er met 
veel plezier regelmatig. 

Dus ben ik ook blij dat we als Old Stars 
weer bij die club horen. Inmiddels 
hebben we ook van de (Vrienden van 

OLD STARS BRAAKHUIZEN
In een eedere editie van het BRKHZ magazine hebben jullie al 

kennis kunnen maken met het concept “walking football”.
Trots zijn we op onze old stars die zich hier graag even voorstellen.
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spelen, tegen wie, daar wordt over 
onderhandeld. 

Ook zal daarbij de gemeenteraad van 
Geldrop aanwezig zijn. Dit om het 
verengingsleven aan te moedigen. Ook 
omdat het plan destijds van LEV-groep 
was en om de goede vereningingssfeer 
bij Braakhuizen luister bij te zetten.

Wat moet er nog gebeuren? Wij zijn 
nog op zoek naar een paar spelers, 
dit om alles compleet te maken. 
Acht mensen is aan de krappe kant 
aangezien wedstrijden worden gespeeld 
met 7 veldspelers. Dus: wie voelt 
zich geroepen om deel uit te maken 
van ons team? Er wordt gespeeld op 
het kunstgrasveld van Braakhuizen. 
Iedere donderdagmorgen van 10 uur 
tot half 12 en daarna is er koffie. Kom 
gerust eens een kijkje nemen en breng 
sportschoenen mee, wie weet bevalt 
het je. 

Tot slot wil ik binnen Braakhuizen 
iedereen bedanken die ons geholpen 
hebben of dat nog doen. Hierbij 
denken wij aan het bestuur van de SV. 
Braakhuizen en zeer zeker ook aan de 
Sponsoren van deze bijzondere club, alle 
hartelijk dank!

Met de vr. sportgroet,

OLD STARS BRAAKHUIZEN
Toon Stoef

Braakhuizen) een trainingspak gekregen, 
de voetbaltassen zijn geschonken door 
Cafe Schonmoeder verder zijn we in het 
nieuwe Braakhuizen tenue gestoken 
door Koeltechniek V.D. Reek die ons ook 
een 5 tal ballen schonk. Geweldig!

Dus staan we er als OLD STARS 
BRAAKHUIZEN netjes op. Ergens in het 
voorjaar gaan we onze eerste wedstrijd 

Bert Dekker werd in 1989 lid van 
Braakhuizen als voetballer bij de 
veteranen. Naast het voetballen 
heeft Bert ook nog verschillende 
functies bekleed binnen Braak-
huizen. Zo werd hij jeugdtrainer, 
jeugdbegeleider, begeleider bij 
jeugdkampen en jeugdbestuurslid. 
In 1998 werd Bert penningmeester 
bij de veteranenafdeling.

Hij had zoveel plezier in het voet-
bal dat hij ook lange tijd zondags 
bij de senioren heeft gevoetbald.
Hij was een winnaar, in het veld 
gaf hij altijd de volle 100%, hij had 
een hekel aan verliezen en had een 
merkwaardige schoenkeuze, wat 
hem bij de veteranen A de eervolle 
bijnaam Bertus met de lelijke 
schoenen opleverde.

Bij de grote evenementen van 
Braakhuizen, het 50 en 60 jarig 
bestaan was hij penningmeester. 
Bert was een gezelligheidsmens, 
door o.a. als medeorganisator de 
beruchte uitstapjes van de vete-

Man van de wedstrijd, 11 oktober 2014

22 november 2014, 25 jaar lid

ranen naar België te organiseren, 
ook zat hij in de commissie van de 
jaarlijkse veteranendag. 

Totdat geheel onverwacht de 
bekende slopende ziekte in 3½ 
maand een einde aan zijn leven 
maakte.
Voor heel veel mensen maar zeker 
de spelers van veteranen A, kwam 
dit bericht binnen als een enorme 
dreun er was zeer veel ongeloof 
en onbegrip. In die 3½ maand liet 
Bert zich nog regelmatig zien bij 
Braakhuizen en heeft zelfs nog in 
het doel gestaan bij veteranen A, 
en heeft hij zijn zaakje als pen-
ningmeester netjes tot het laatst 
toe bijgewerkt en aan de overige 
bestuursleden van de veteranen 
overgedragen.

Gelukkig hebben we Bert nog kun-
nen huldigen op 22 november j.l. 
als 25 jarig lid van Braakhuizen.
Hij was heel bijzonder, heel ge-
woon, gewoon een heel bijzonder 
mens.

- BERT DEKKER - GEWOON BIJZONDER -
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Wegens groot enthousiasme deze keer

weer in het magazine.

Wees gewaarschuwd het zou zomaar

een vaste rubriek kunnen 
worden

maar dat ligt geheel aan ju
llie.

Voetbal
gezichten
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Vrijdagavond 28 november 2014 om 
20.00 uur melden zich 20 deelnemers 
voor dit alweer elfde 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 . 7 spelers hadden zich voor 
half tien al via de “re-buy” ingekocht. 
Omdat Hassan Isik en Sandra de Vries 
pas later binnen kwamen hebben we die 
avond een uitzondering gemaakt door 
ze alsnog te laten deelnemen. Ondanks 
de 2de uizondering dat degene die er al 
af waren nog een keer konden inkopen  
was de strijd voor Moustafa Bulca en 
Tim van Beek snel voorbij (maar via deze 
weg een extra bedankje van de prijswin-
naars)!!

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 pas laat gevormd en 
daar zaten een aantal bekende bij. Net 
als de vorige editie zat Sandra er weer 
bij en wist ze uiteindelijk het toernooi als 
eerste vrouw te winnen!!! Jaja proficiat, 
een top prestatie. Verrassende tweede 
was Paul van Gerwen en derde Yousouf 
Oner.  Paul Jansen werd 4de , dus voor 
Paul en Sandra was het een financieel 
goed weekend!! Bas de Bruijn was 5de 
en Peer van Gerwen was de Bubble 
Boy (dan grijp je net langs de prijzen). 
Jammer voor Peer want die had een 
ijzersterke avond.

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, eens 
kijken of Sandra  haar titel 
kan prolongeren

Eindstand:

1. Sandra de Vries
2. Paul van Gerwen
3. Yousouf Oner
4. Paul Janssen
5. Bas de Bruijn
6. Peer van Gerwen
7. Jan van de Meerendonk
8. Alex Smulders
9. Eric Sanders
10. Twan Moors
11. Rein Stokmans
12. Iet de Vries
13. Hasan Isik
14. Kees Winters
15. Lucas Segers
16. Peter Beverdijk
17. Ronny van Gerwen
18. Richard v.d. Rijt
19. Robby van Grunsven
20. Henk van Heijst
21. Mustaf Bulba
22. Tim van Beek
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Update over het E-F toernooi

Na een uiterst succesvol verlopen jubileum toernooi 
ter ere van ons 65 jarig bestaan is een vrijwel compleet 
nieuwe groep de uitdaging aangegaan om dit toernooi 
blijvend op de kaart te zetten.

Deze groep is enthousiast aan de slag gegaan om in 
ieder geval weer een internationaal deelnemersveld 
te mogen begroeten op 23 mei a.s. en te proberen de 
vorige editie te evenaren of misschien zelfs wel te over-
treffen.

Op het moment van schrijven hebben we al aanmeldin-
gen ontvangen van 28 F teams en 24 E teams waarmee 
we zeker het aantal deelnemers voor het F Toernooi 
al overtreffen ten opzichte van vorig jaar. FC Iserlohn 
48/49 (Duitsland), K. Lutlommel VV, KVV Zelzate en Ra-
cing Peer (België) zijn op dit moment de huidige interna-
tionale deelnemers en we hopen er zeker nog een paar 
meer te strikken. We zijn hier in ieder geval nog volop 
mee bezig.

Het zou leuk zijn als jullie als direct betrokkenen ideetjes 
aan willen dragen om tijdens deze toernooi wat rand-
activiteiten te organiseren, we zullen kijken of we dan 
hiervoor het plaatje financieel rond kunnen krijgen en of 
het een juiste toevoeging is om deze dag wederom een 
succes te maken.

We zijn ook nog volop zoekende naar sponsoren en 
vrijwilligers om ons tijdens deze dag met raad en daad 
(en financiën) willen ondersteunen om dit ook allemaal 
mogelijk te houden.

Neem hiervoor contact op met Arjan de Man 
(toernooien@braakhuizen.eu) 

JEUGD 
activiteiten

30-31 maart : Sponsorloop voor de jeurgdafdeling




