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De redactie

De redactiewerkgroep bestaat uit Peer 
van Gerwen, Paul van Gerwen, Daantje 
Bouwmans, Twan Moors, Toon van Dijk, 
Arjan de Man, Ronny van Gerwen en 
Sander Hüsken. 

Wilt u ook deel uitmaken van deze 
werkgroep omdat het u leuk lijkt of 
omdat u goed bent in het schrijven van 
artikelen, het geven van interviews, het 
maken van foto’s of al het andere dat 
te maken heeft met het opzetten van 
een magazine. Dan bent u meer dan 
welkom.

Wilt u geen deel uitmaken van de werk-
groep maar toch graag iets toevoegen 
aan het magazine dan kan dit natuur-
lijk ook. Alle op- of aanmerkingen, 
vragen. en ideeën kunt u sturen naar 
redactie@braakhuizen.eu.

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 aanmerkingen, 
vragen. en ideeën kunt u sturen naar 
redactie@Braakhuizen.eu
Let op dat wij alleen foto’s kunnen 
plaatsen met voldoende kwaliteit. 
Daarom ontvangen wij het liefst de 
originele digitale fotobestanden.

Voor de aanlevering van advertenties 
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

Bedankt!!! 
Susanne Beliën heeft vanaf het eerste uur de opmaak en uitvoering van het Braak-
huizen Magazine gemaakt en vorm gegeven. Susanne, namens de s.v. Braakhui-
zen heel erg bedankt voor jou grote aandeel in ons mooi magazine!!

We wensen Daantje Bouwmans veel succes met het overnemen van deze verant-
woordelijke en uitdagende taken!!
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Op dit moment zijn er 3 onder-
werpen actueel: beveiligings-
camera’s; een geluidsinstallatie 
voor buiten; een tribune… Als 
je deze onderwerpen leest dan 
denk je wellicht is dat allemaal 
wel nodig? Als het gaat om 
beveiligingscamera’s het vol-
gende. Ons clubke staat midden 
in de maatschappij en helaas, 
ook in de maatschappij komen 
er wel eens dingen voor die we 
liever niet zien. Zo hebben we 
dit seizoen weer te maken gehad 
met wat diefstalletjes en (geluk-
kig incidenteel) een stoeipartijtje 
na een feestje. Als je dan als 
bestuur later wil weten wie daar 
bij betrokken waren dan krijg je 
vaak verhalen van mensen die 
gemeend hebben iets gezien 
of gehoord te hebben danwel 
“van horen zeggen”. Voor de 
veiligheid van onze vrijwilligers 
en leden is het daarom wenselijk 
dat we dingen gaan registreren. 
Door de situering is het lastig om 
op de kleedlokalen toezicht te 
houden. We zijn dan ook aan het 
onderzoeken hoe wij –tegen een 
schappelijke prijs- een came-
rabeveiligingssysteem kunnen 
gaan installeren in kantine/
rookruimte/parkeerterrein en 
gangen kleedlokalen.De bijnaam 

van onze voorzitter is “Toon 
microfoon”. Gelukkig hebben we 
op ons hoofdterrein wel eens 
een feestje/activiteit waarbij 
het goed is dat ie “iets” zegt. Zo 
waren er tijdens de laatste wed-
strijd van ons urste kampioenen 
te huldigen en dan is het mooi 
dat Toon met een microfoon 
staat doch dan moet ie wél te 
horen zijn…. De huidige omroe-
pinstallatie is behoorlijk verou-
derd en telkens moeten we voor 
evenementen spullen huren. We 
zijn dus aan het onderzoeken of 
we een goede “vaste” installatie 
kunnen aanschaffen.
We hebben het idee dat één van 
onze hoofdsponsoren uitsluitend 
met uitwedstrijden van het eer-
ste mee gaat als de tegenstander 
een tribune heeft. Helemaal ly-
risch is ie in de 3e helft van zo’n 
wedstrijd als er een fatsoenlijke 
tribune was en dan wil ie weten 
hoe zo’n kreng gebouwd is, hoe 
het bekostigd is enz. In hetzelfde 
vriendengroepke van die hoofd-
sponsor zit ook een bouwkun-
dig tekenaar en die loopt rond 
met een i-phone waarop ie óók 
allerlei foto’s heeft staan van tri-
bunes… Kortom, er “broeit” iets. 
Meestal, nadat er wat alcoholi-
sche versnaperingen zijn genut-

tigd, komt die i-phone weer voor 
d’n dag en dan wordt er “gehe-
melfietst” over waar een tribune 
gebouwd zou kunnen worden en 
welke leden mee zouden kunnen 
helpen om e.e.a. te realiseren. Is 
een tribune écht nodig…? Neen, 
natuurlijk niet maaaaar, wat 
zou het een mooi gezicht zijn!! 
Kortom, heb je ideëen over de 
–mogelijke- verwezenlijking van 
een tribune, zou je mee willen 
helpen om in een eventuele 
bouwcommissie plaats te nemen 
of… zou je gewoon de handen 
uit de mouwen willen steken 
als de plannen wat realistischer 
worden? Neem in die gevallen 
even contact op met ons Hoofd 
Accomodatiebeheer; de heer 
Martien Geeven, (tevens hoofd-
sponsor….).
Trouwens, mocht je deze ru-
briek lezende ideëen/suggesties 
hebben voor andere uitbreidin-
gen/aanpassingen; neem gerust 
contact op met het bestuur. 
Dat kan via info@braakhuizen.eu

Elke keer als ik de kopij moet gaan aanleveren voor deze 
rubriek komt het beeld voorbij wat we de laatste jaren 
binnen ons clubke verwezenlijkt hebben. Mede dankzij 
de bijdragen van vele vrijwilligers en donateurs hebben 
we een prima accommodatie en dan vraag je jezelf af; 
wat is er nog te wensen…??? Binnen zo’n clubke als het 
onze is er geregeld wel wat te knutselen; gaan er dingen 
kapot of hebben mensen ideeën voor uitbreiding of innovatie. 

Braga United zou eigenlijk pas begin 
volgend seizoen beginnen maar door 
de goede resultaten van het eerste 
voelden we ons verplicht om al van 
ons te laten horen, en dat is gelukt! 
Tijdens de finalewedstrijd tegen 
Emplina was er een ongekende sfeer. 
Voor de wedstrijd met de nodige 
muziek en toen de spelers het veld 
op kwamen kon het vuurwerk wor-
den aangestoken. 

In samenwerking met het 3e en het 
bestuur werden er honderd(en) fak-
kels aangeschaft en een aantal grote 
rookpotten. Dit allemaal leverde 
hele mooie plaatjes op! Deze schitte-
rende ambiance die heel de wed-
strijd aan bleef was voor de spelers 
van het eerste elftal een ongekende 
ervaring. Deze sfeer willen we in de 
toekomst vaker creëren. 

Mede door de supporters van 
Braakhuizen, die heel de wedstrijd 
van zich lieten horen, hebben we 
geschiedenis kunnen schrijven. Ook 
het spandoek achter de goal was van 
Braga United.  Niet alleen tijdens 

de wedstrijd was de supporters-
vereniging actief maar ook daarna, 
de kantine was helemaal versierd 
in het rood-zwart zodat het er nog 
feestelijker uitzag. Toen de selectie 
spelers de kantine binnen traden 
was het tijd voor het ‘Forza Braga’ 
lied. Nadat het 2e de week ervoor 
promoveerde wist Ritchie van Ger-
wen, beter bekend als  ‘MC Braak-
huizen,’ de kantine op z’n kop te 
zetten met ‘het nieuwe braakhuizen 
lied’. Dus nu was het weer tijd om 
MC Braakhuizen naar het podium te 
roepen en de kantine wederom uit 
z’n voegen te laten barsten. 

Niet alleen op de finaledag zijn we 
actief geweest maar ook hebben 
we de Braakhuizen petjes geïntro-
duceerd. Deze mooie Braakhuizen 
petjes zijn te verkrijgen achter de 
Bar. De eerste lading petjes waren al 
snel uitverkocht en zo zien we steeds 
meer leden met onze petjes rondlo-
pen. Niet getreurd want de nieuwe 
petjes liggen al achter de bar. 
Het bestuur van Braga United, be-
staande uit Ruud Moeskops, Melvin 

Willemsen, Ritchie van Gerwen, 
Wim van Lieshout en Robin Swee-
gers, barst van de ideeën. Op dit 
moment zijn we druk in de weer om 
een geschikt logo te laten maken, 
deze zal binnenkort naar buiten 
worden gebracht. Ook zijn we bezig 
met een groot spandoek voor het 
nieuwe seizoen. In de toekomst zal 
ieder lid van Braakhuizen vaker in 
contact komen met Braga United 
want we willen voor de suppor-
ters ook verschillende activiteiten 
organiseren.  Met ingang van het 
nieuwe seizoen zal Braga United ook 
een eigen Facebook pagina krijgen 
waar alle informatie en acties te zien 
zullen zijn. Een ander mooi streven 
is om een clublied te laten maken 
speciaal voor Braakhuizen. We zijn 
nog aan het bekijken hoe we dat het 
beste kunnen doen en als iemand 
daar ons mee kan helpen zijn de tips 
van harte welkom! 

Namens Braga United bedanken we 
iedereen voor de steun en volgend 
seizoen horen jullie zeker nog vele 
malen van ons! Forza Braga!

BRAGA UNITED
GAAT VERDER!

vacatures
Binnen de s.v. Braakhuizen zijn 
we altijd op zoek naar (uitbrei-
ding) van de vrijwilligersploeg en 
technische staf. Soms hebben we 
concrete “vacatures”, soms niet 
doch dan vinden we het wel fijn 
om te weten of mensen bereid 
zijn iets bij de club te gaan doen 
(bij evenementen bijvoorbeeld). 

Als we met vele vrijwilligers zijn 
dan is de belasting niet te zwaar. 
Bij sommige verenigingen komt 
het vaak op een paar mensen aan. 
Wij kunnen ons gelukkig prijzen 
dat we al veel vrijwilligers hebben, 
maaaaar, nooit genoeg!!!

Op dit moment hebben we con-
crete vacatures (met name door 
uitbreiding van het aantal teams) 
bij de jeugd. Het betreft hier trai-
ners en leiders van diverse teams. 

Mocht je interesse hebben om een 
jeugdteam te trainen of te gaan 
begeleiden; meld je dan aan bij Jos 
Smeulders, telefoon: 0622472000. 
Een mailtje kan ook; naar info@
braakhuizen.eu

We zijn er trots op dat de techni-
sche en begeleidende staf van de 
selectie al nagenoeg rond is. Op 
25 juni jongstleden werd Peter van 
den Eijnden vastgelegd als nieu-
we trainer van het tweede. Peter 
heeft in de regio een goede naam 
opgebouwd als trainer. Echter, we 
zijn nog op zoek maar een elftallei-
der voor het 2e om Peter, de vaste 
grens (Jeantino) en de jongens te 
ondersteunen. Heb je interesse, 
neem dan even contact op met 
Erik Sanders: 0653130758 (mailtje 
kan ook naar info@braakhuizen.eu

Ook het 7e kan nog een leider 
gebruiken! Verderop in deze Ma-
gazine stellen we de nieuwe teams 
kort voor. Het 7e is het 6e van 
vorig seizoen en goede kantineer-
ders! Interesse? Bel dan even met 
Piet Vermeltfoort 0615944964 
(uiteraard kan je ook mailen –zie 
mailadres hierboven-).

We hebben kei-goeie bar/keu-
kenmedewerkers en terreinbe-
heerders. Echter, we beseffen ook 
dat we heeeel vaak een beroep 
op ze moeten doen. Indien we 
meer mensen hebben dan wordt 
de belasting voor de rest ook wat 
minder. Indien je interesse hebt 
in zo’n functie (voor een redelijke 
vergoeding); neem dan contact op 
met Martien Geeven 0653264356 
(of mail naar het mailadres hierbo-
ven).
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Bij de senioren is het ledenbestand 
van ons clubke gegroeid zodat we uit-
eindelijk voor volgend seizoen 8 seni-
orenteams hebben aangemeld bij de 
KNVB.

Het 1e en 2e (de selectie) hebben op 25 
juni 2015 hun eerste “kick off” gehad. Bij 
die eerste kennismaking werd de nieu-
we kleding gepast (beschikbaar gesteld 
door Familie van Mechelen!), afspra-
ken gemaakt voor het nieuwe seizoen 
en stelden nieuwe spelers zich voor 
aan bestuur en andere selectiespelers. 
In de selectie zijn wat oudere spelers, 
met name uit het 2e, gestopt; althans 
lager gaan spelen. In hun plaats zijn er 
veel spelers vanuit onze eigen jeugd 
doorgestroomd. We hopen dat JR Wau 
alsnog besluit een jaartje door te gaan 
(een “Wau” komt nooit alleen…). Van de 
selectie van vorig seizoen zijn 4 spelers 
elders gaan spelen (Hicham Hilali naar 
Sparta ’25, Nick Kuijlaars, Tom Brouwers 
en Joeri Verhappen naar v.v. Geldrop). 
Wij wensen hen alle succes en hopen 
ze ooit weer terug op het nest te mogen 
ontvangen!

Hieronder zie je alle namen van de 
selectiespelers voor volgend seizoen 
(de vetgedrukte namen zijn nieuw in 
de selectie, doorgestroomd uit eigen 
jeugd of van een andere vereniging): 
Mustafa Bulca, Evert Hameetman, 
Youri van Tilburg, Koen van Rooij (allen 
keepers), Thomas v der Valk, Teun de 
Wit, Tijn v Vlerken, Jens Feskens, Engin 
Ozer, Sammy Dirkx, Kelsey Zainal, Robin 
Sweegers, Joey Sweegers, Eric Joosten, 
Nicky v Gerwen, Michael Moors, Marc 
Raaijmakers, Romano Terlinden, Maar-
ten Elsendoorn, Wesley v Hoof, Mike 
Snoeijen, Nyron Wau, Niels v Gemert, 
Ruud Leijten, Tim van de Akker, Remon 
Bruinen, Huseyn Isik, Steven de Vries, 
Brian Driessen, Sander Vink, Tim Bek-
kering, Joey v Hoof, Dennis Verschu-
ren, Mustik Erdogan, Maurice v Hoof, 
Thijs Scheenloop, Remy Wooding, 
Ibrahim Sanatci.

Voor de lagere senioren geldt dat er wat 
mutaties zijn geweest waardoor teams 
hoger of lager komen te spelen. In het 
kort volgt hieronder de beschrijving van 
de teams:

even voorstellen
SENIORENTEAMS

Het 3e
Betreft grotendeels een mix van spelers 
van het oude 1e/2e en oude 5e. Hun lei-
der is Johan Hagens en het is hen al gelukt 
om behoorlijk wat sponsoren binnen te 
krijgen zodat ze er volgens seizoen picco 
bello bij lopen (Café de Wildeman, café 
de Herberg en uitzendbureau Action 
Team uit Geldrop). Wel toevallig dat er 2 
kroegen bij zitten…. 

Het 4e
Het oude 4e is gestopt. Daarvoor in de 
plaats zien we volgend seizoen een jeug-
dig (én gretig!) vriendenteam van jonge 
spelers uit Geldrop en omgeving. De 
meesten hebben hun voetbalbagage uit 
teams van v.v. Geldrop en s.v. Braakhuizen 
(A1 en A 2). Hun leider is Aart Mulder.

Het 5e
Zij behoeven geen nadere introductie als 
we melden; “het 3e van vorig seizoen”. 
Het “hart” van onze nieuwe supporters-
vereniging (Braga United). Zij zijn met 
name bekend om het vele danswerk in 
de kantine (op en rond tafels). Leider is 
Ritchie van Gerwen, bekend van radio, 
TV en opzwellende vreugdegezangen….

Het 6e
Betreft een nieuw team. Het zijn diver-
se vrienden die veelal een “oud” Braak-
huizen verleden hebben. Onder hen de 
gebroeders Matulessy. Ook zij zullen 
wellicht weer snel inburgeren en op zon-
dagnamiddagen goedlachs de kantine 
verlaten. Leider is Steve Ravensteijn.

Het 7e
Ooit bij Braakhuizen binnengestrompeld 
als een deel van het oude A 2 van v.v. 
Geldrop en gemixed met wat A-spelers 
van s.v. Braakhuizen. Naam en faam op-
gebouwd als het team dat het snelst is 
geïntegreerd binnen onze vereniging. Het 
zijn de jongens die vaak na hun wedstrij-
den (lang) in de rookruimte zitten. Een 
paar van hen hebben een behoorlijk bos 
haar en nagenoeg allen zijn goedlachs. Zij 
zijn nog op zoek naar een leider, voorlopig 
aanspreekpunt is Sam Brock.

Het 8e
Een team met de meeste historie (en de 
oudste spelers…) van onze seniorenafde-
ling. Jarenlang het 5e geweest en nu –niet 

alleen vanwege de leeftijden- ingedeeld 
als 8e. Recordhouders kampioenschap-
pen én kantinevlieguren. Een team 
waarbij enkele spelers dezelfde bijna-
men hebben “rupske nooitgenoeg”. 
Men heeft nog een magere bezetting 
en dit team zoekt nog enkele spelers om 
het gezelschap compleet te maken. Elf-
talleider is Peer van Gerwen.
We hebben inmiddels bij de KNVB moe-
ten aangeven hoe laat en in welke fre-
quentie we de teams op de zondagen 
willen laten spelen (rekening houdend 
met het aantal velden). Hieronder tref 
je dat schema aan. Let op!! Het is (nog) 
niet zeker of de KNVB dat verzoek gaat 
honoreren; kijk elke week op de site hoe 
laat je moet spelen! De trainingstijden 
worden op de site gepubliceerd.

Week 1  thuiswedstrijden SV Braakhuizen

Braakhuizen 1                   14.30 uur

Braakhuizen 2                   11.00 uur

Braakhuizen 5                   12.00 uur

Braakhuizen 6                   13.00 uur

Braakhuizen VR1               10.00 uur

Week 2 thuiswedstrijden SV Braakhuizen
 
Braakhuizen 3                   11.00 uur

Braakhuizen 4                   11.00 uur

Braakhuizen 7                   13.00 uur

Braakhuizen 8                   13.00 uur

Veiling 2015 wederom een da-
verend succes.
                               
Jongstleden 1 mei organiseerde 
de Stichting alweer de 3e vei-
ling in haar bestaan. Het was 
weer een super gezellige avond 
in een bomvolle kantine van de 
vereniging Braakhuizen met uit-
eindelijk, waar het allemaal om 
gaat, een uitstekende opbrengst 
aan de einde van de avond, een 
recordopbrengst. Dit kan alleen 
maar mogelijk gemaakt worden, 
en deze mensen willen wij daar-
voor ook enorm bedanken, door 
een tomeloze inzet van een aan-
tal vrijwilligers. 

Zonder ook maar iemand te-
kort te willen doen bedanken 
wij vooral Miriam Gruyters (Bar 
en Diskjockey op zijn tijd) en 
gelukkig nog op het allerlaatste 
moment Marga Kookt voor hun 
bijdrage op deze avond, verder 
Peer van Gerwen en Martien 
Geeven namens het bestuur van 
de Stichting voor het werk dat 
zij verricht hebben om te zorgen 
dat de nodige artikelen weer 
door de sponsoren/donateurs 
ter beschikking werden gesteld 
plus later bij de vele kopers 
weer netjes werden afgeleverd 
en natuurlijk Hennie Dorelijers 
die zorgt dat alle financiële za-
ken die met dit soort avonden 
gemoeid zijn in goede banen 
leidt. 

De veiling zelf werd geleid en 
weer zoals vanouds super en-
thousiast aan elkaar gepraat 
door ”Good Old” toekomstig 
opa en voorzitter van Braak-
huizen Toon van Dijk met in de 
pauzes goede muziek en een da-
verend gastoptreden van John 
den Bever. De hele avond was 
natuurlijk daarnaast uitstekend 
verzorgd met de nodige hapjes 
en een klein beetje drank erbij 
door het hele vrijwilligersteam 
en eindigde zoals gewoonlijk 
weer in de late uurtjes.

STICHTING VRIENDEN
VAN SV BRAAKHUIZEN

Nogmaals wil ik mede namens 
het bestuur van de Stichting ie-
dereen, van vrijwilligers en dona-
teurs tot en met kopers en ieder-
een die ik vergeet bedanken voor 
de totstandkoming en succes van 
deze avond en vooral graag tot 
een volgende keer.

Doelstellingen Stichting vrien-
den van Braakhuizen:
Op verzoek van diverse mensen 
en signalen vanuit de vereniging 
is het goed om de doelstellingen 
van de Stichting op hoofdlijnen 
een keer onder de aandacht te 
brengen, wellicht vergemakke-
lijkt dit ook het wel of niet een 
verzoek indienen voor een bij-
drage van de Stichting. 

Doelstellingen:

•         Het verwerven van sponsoren en organiseren van activiteiten  
 waardoor tevens de hierna genoemde doelstellingen 
 gerealiseerd kunnen worden.
•         Op verzoek en indien noodzakelijk, het financieel 
 ondersteunen van activiteiten en investeringen die het 
 algemeen belang dienen van v.v. Braakhuizen en alle leden.
•  Het financieel ondersteunen van activiteiten die de opleiding, 
 begeleiding en toekomst van de jeugdafdeling bevorderen.
•    Op verzoek en binnen de budgetafspraken passend financieel 
 ondersteunen bij kampioenschappen, unieke of uitzonderlijke 
 gebeurtenissen die betrekking hebben op één of meerdere 
 teams.
•    Het bevorderen en borgen van de gezelligheid binnen de 
 vereniging waarbij drank (alcohol) geen doel op zich moet zijn.

Namens het bestuur van de Stichting
Peter Mertens
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Een stralende dag, het twidde een week er-
voor gepromoveerd, eigen seniorenleden de 
verenigingsdag gevoetbald en op tijd klaar, 
de spelers van het 1e op scherp, supporters 
uitgelaten/uitbundig/massaal, de (muzikale) 
omlijsting perfect (sambaband/dweilorkest/
stadionfakkels/rookpotten), het kantineper-
soneel in slagorde…. En dan de wedstrijd, de 
geweldige opkomst , de rook, het gejuich, 
“you never walk alone door het dweilorkest. 
In de rust de huldigingen van ons twidde en 
de kampioenen bij de G en jeugd en vervol-
gens…..het resultaat: 4-1 voor ons clubke en 
promotie naar de 2e klasse!!!!! Historie ge-
schreven en het dak ging eraf!!

Je moet erbij zijn geweest om dit te kunnen 
navertellen! Alle puzzelstukjes vielen mooi in 
elkaar en aldus geschiedde; s.v. Braakhuizen 
naar de 2e klasse…., “ping” mening traantje 
mag nu wegpinkt worden.

Hoe kwam het zover?
In het begin van seizoen 2014-2015 werd er 
een bijeenkomst gehouden met alle (nieuwe) 
selectieleden en een afvaardiging van het be-

7 juni 2015
A DAY TO REMEMBER!

stuur. De nieuwe trainer (Jeroen van der Schoot) 
werd voorgesteld alsmede de overige leden van 
de technische staf. Nieuwe spelers stelden zich 
voor en de voorzitter werd gevraagd iets te ver-
tellen over de vereniging, haar ambities en de 
doelstellingen van 1 en 2 voor aankomend sei-
zoen. Omdat het 2e het jaar daarvoor kampioen 
was geworden en het 1e een tijd lang flink had 
moeten knokken om handhaving te realiseren 
werden de doelstellingen alsvolgt geformu-
leerd: “Jongens, doe ons een lol en wacht niet 
tot de laatste wedstrijd om niet te degraderen. 
Speel jezelf zo snel mogelijk “veilig” en zie van 
daaruit hoe ver je kan komen. Meedraaien met 
de besten zou écht heel mooi zijn…”. Echter, uit 
de zaal waren er toen al wat bluffers die riepen: 
“We gaan voor de prijzen, kampioenschap of 
promotie via de nacompetitie”…. En tja, die 
bluffers bleken realisten want ze hebben gelijk 
gekregen. In de wandelgangen hoorde je al snel 
dat we nog nooit zo’n goede selectie hebben 
gehad en de eerste resultaten in vriendschappe-
lijke wedstrijden waren veelbelovend. Hoewel 
deze selectie dit seizoen geregeld te kampen 
had met schorsingen en blessures bleek ie sterk 
en breed genoeg om uiteindelijk tóch, zei het op 

de valreep, voor 1 en 2 de nacompetitie in te 
duiken. Het was mooi te zien dat de breedte 
van de selectie mede te danken was aan de 
jeugd van de A 1. Zij hebben nadrukkelijk aan 
de deur van de selectie staan te kloppen en 
menig jeugdspeler heeft afgelopen seizoen 
“seniorenminuten” gekregen in belangrijke 
wedstrijden van 1 en 2. Al vóór de beslissende 
fase van de competitie werd het vertrouwen 
in de trainer uitgesproken door de verbinte-
nis van Jeroen met 2 seizoenen te verlengen.

Inmiddels hebben op onder andere 
onze site, in het Eindhovens Dagblad 
en amateurvoetbaleindhoven.nl volop 
(wedstrijd)verslagen gestaan. Met name 
over de nacompetitiewedstrijden van 1; 
tegen CHC en Emplina. Deze waren zéér 
positief voor onze vereniging en het ef-
fect is –naast andere oorzaken zoals een 
zeer goed doordacht Jeugdplan- meteen 
merkbaar. Het aantal leden neemt toe 
en s.v. Braakhuizen is “hot”; leden lo-
pen met een big smile door Geldrop 
en we zijn voor niemand meer bang…!

Wat gaat de toekomst ons brengen?
Diverse supporters/leden hebben geduren-
de het seizoen wel eens geventileerd dat 
ons clubke eigenlijk het best op haar plek is 
in die mooie 3e klasse (met name tegen al-
lerlei dorpsclubkes uit de Kempen). Echter, 
dezelfde mensen hebben we óók juichend 
omhoog zien springen nadat we scoorden 
tegen CHC en Emplina!! Mensen, het is 
sport en s.v. Braakhuizen laat zien dat een 
gezellige sociale vereniging óók sportief 
aan de weg kan timmeren! Voor spelers en 
technisch staf van de selectie moet het uit-
gangspunt zijn dat ze resultaten boeken en 
zo hoog mogelijk proberen te reiken. Dat is 
nu gelukt, dus chapeau en laat maar komen 
die 2e klasse! Er zal wellicht een moment 
komen dat we het zwaar gaan krijgen in die 
2e klasse. Dezelfde mensen die nu hebben 
geroepen dat dit voor ons clubke wellicht te 
hoog is gegrepen zullen dan zeggen “zie je 
wel”. Echter, de meerderheid van onze le-
den zullen ook dán achter onze jongens blij-
ven staan. We zullen ook op die momenten 
onze supporters nodig hebben en wellicht 
kunnen we met behulp van onder andere de 
supportersvereniging (grotendeels het hui-
dige 3e, ha, ha) weer opnieuw een ambian-
ce creëren dat tegenstanders met angst en 
beven naar De Kievit komen. Met elkaar en 
vóór elkaar, Laat ze maar komen nondeju!!

Het nu
Op het moment dat dit artikel wordt 
geschreven is bekend dat we 38 selec-
tiespelers hebben. Helaas zullen we vol-
gend seizoen in de spelersgroep enkele 
gezichten niet meer terug zien. Een be-
hoorlijk aantal spelers van het 1e en 2e 
gaat lager in een vriendenteam spelen. 
Echter, als het nodig is kan 1 of 2 nog een 
appèl op deze routiniers doen! Zij maken 
nu plaats voor een jongere lichting die 
zeker voor de komende jaren voor een 
stevig sportief fundament van ons clubke 
kan zorgen. Het doet goed te merken dat 
meerdere jongens van onze selectie ge-
vraagd zijn voor andere verenigingen en 
dat er jongens zijn die allerlei verlokkin-
gen naast zich neer hebben gelegd en bij 
ons blijven voetballen. Respect!!!! De jon-
gens die naar een andere club vertrekken 
gunnen we het. Zij hebben zelf goed ge-
presteerd en bij ons clubke een platform 
geboden gekregen om te groeien. Ook zij 
hebben inmiddels een clubbinding met 
s.v. Braakhuizen en allen beloofd om – 
waar hun voetballoopbaan ze ook brengt- 
ooit terug te keren op het oude nest! 

In de groep van 38 selectiespelers ver-
welkomen we enkele nieuwe gezichten. 
Wij hopen dat ze hier een “warm nest” 
aantreffen en hun draai snel zullen vin-
den. Alle randvoorwaarden zijn al inge-
vuld. De familie van Mechelen heeft het 
1e en 2e een compleet nieuwe outfit 
gedoneerd; inclusief trainingstenues. Al-
leen al de trainingen gaan bekijken zal 
oogstrelend worden! De technische en 
medische staf is al rond, we verwelkomen 
ook een gediplomeerde nieuwe trainer 
voor het 2e elftal. Hij zal/is binnenkort 
via de site nader geïntroduceerd worden.

We zullen in de toekomst nog vaak terugden-
ken aan die memorabele dagen in mei en juni 
2015. De foto’s en filmpjes op Facebook van 
feestende/hossende supporters en spelers 
staan nog “vers” in het geheugen.  Echter, de 
voetballerij raast met een sneltreinvaart ver-
der. Het bestuur, spelers en technische staf zijn 
alweer volop bezig met de toekomst, met het 
nieuwe seizoen. Wij hopen hetzelfde clubke 
te blijven dat we al jaren zijn, sociaal/gezellig 
maar zéker met sportieve aspiraties: “Laat ze 
maar komen…”!! We hopen zo veel mogelijk 
leden/supporters ook volgend seizoen weer 
terug te zien bij de wedstrijden van onze se-
lectie; het was mooi maar kan altijd mooier…..
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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 jullie.

VOETBAL

GEZICHTEN
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Tussen een training door heb ik afgesproken met 
Anthony Raaijmakers en Jesse Vorstenbosch, bei-
de actief als jeugdscheidsrechter bij ons clubke.

Anthony is begonnen als speler bij onze G afde-
ling in 2005 en op eigen initiatief als trainer be-
gonnen als trainer bij de E4 inmiddels 3 jaar gele-
den. Wat begon bij het fluiten van het eigen team 
en betrokkenheid bij de club meerdere teams 
gaan fluiten.
Jesse is sinds 2013 lid van onze vereniging en di-
rect als scheidsrechter begonnen.
Ik schiet even wat vragen op ze af;

Hoelang ben je al actief als scheidsrechter? 
Anthony: zoals gezegd informeel ongeveer 3 jaar 
nu, sinds ongeveer 1 jaar echt als pupillenscheids-
rechter na het succesvol afronden van mijn BOS 
cursus die ik via Braakhuizen heb mogen volgen.
Jesse: Via vacature voor scheidsrechters op de 
website van Braakhuizen in 2013 heb ik gerea-
geerd en zodoende tevens de mogelijkheid gekre-
gen om de BOS cursus te volgen. Vanaf dat mo-
ment fluit ik voornamelijk wedstrijden in de D, E 
en F afdeling met eigenlijk E1, E2 en D1 als vaste 
teams en indien Anthony verhinderd is neem ik 
hem eventueel waar.

Vanwaar ooit de keuze om scheidsrechter te 
worden?
Anthony: in eerste instantie als leider gaan flui-
ten en vond dit zo leuk dat ik iets meer mee wilde 
doen.
Jesse: Ik ben scheidsrechter geworden omdat ik 
als autistische jongen erg van de regels ben, het 
altijd een droom van me is geweest en deze kans 
toevallig op mijn pad kwam.

Hoe kunnen we je omschrijven als scheidsrech-
ter:
Anthony: streng maar rechtvaardig
Jesse: (lacht) soms misschien iets te strikt volgens 
de regels.

Hoogtepunten als scheidsrechter:
Anthony: Mijn debuut als officiële KNVB Pupillen 
scheidsrechter afgelopen zaterdag bij de wed-
strijd VV Acht B1 – VV Wodan B2 en goede rap-
portage na afloop van de KNVB waarnemer. 
Jesse: de wedstrijd Braakhuizen E3 – Geldrop E6 
van vorig seizoen, verbroedering tussen 2 teams 
en de uitermate vriendschappelijke wijze waarop 
gevoetbald werd.

Dieptepunten als scheidsrechter:
Anthony: het fanatisme van sommige ouders en 
daarmee samenhangend de onterechte kritiek 

KENNISMAKEN MET
ONZE JEUGDSCHEIDSRECHTERS

die soms gegeven wordt op beslissingen die je als scheidsrech-
ter soms moet nemen. Het wordt niet altijd op de juiste manier 
beoordeeld.
Jesse: voornamelijk het uitschelden en gebrek aan respect als 
men het niet eens is met een genomen beslissing. Tijdens de 
wedstrijd probeer ik me hier zo veel mogelijk voor af te sluiten 
om te voorkomen dat een wedstrijd uit de hand loopt.

Wat is je uiteindelijke doel als scheidsrechter:
Anthony: Het hoogst haalbare bereiken als amateurscheidsrech-
ter
Jesse: Meegroeien met de huidige D-E groep tot aan de A en 
vandaar uit zien we wel weer.

Wat maakt het leven als scheidsrechter zo mooi:
Anthony: kinderen op een leuke manier met het spelletje voet-
bal kennis te laten maken volgens bepaalde richtlijnen vanuit 
de KNVB.
Jesse: Het plezier en de complimenten die ik krijg van ouders 
en spelers, na een wedstrijd krijg ik vaak te horen dat ik talent 
heb

Hoe lang wil je nog actief blijven als scheidsrechter:
Beide: zolang als we het leuk blijven vinden.

Wie is volgens jou de scheidsrechter die als voorbeeld dient voor alle scheidsrechters uit het amateurvoetbal:
Anthony: zonder enige twijfel Pierluigi Collina en Bjorn Kuipers
Jesse: Danny Makkelie en Kevin Blom

Ben jezelf in het verleden ook actief geweest als voetballer:
Anthony: vanaf 2005 als speler van de G
Jesse: Nee, al train ik momenteel af en toe wel mee met de G, maar actief gespeeld niet.

Hobby’s:
Anthony:  eigenlijk gaat de meeste vrije tijd in het voetbal en fluiten zitten, dat is echt mijn passie. De 3e helft met de 
veteranen is altijd heel gezellig. Helaas doordat het wat minder gaat met de afdeling heb ik besloten om te stoppen als 
actief voetballer en me volledig op een toekomst als scheidsrechter te storten. Naast het voetbal doe ik aan handboog-
schieten en darten.
Jesse: Judo, al 13 jaar actief en in het bezit van de bruine band, sinds kort ook als jeugdscheidsrechter bij judo en dus 
pupillenscheidsrechter bij het voetbal. Daarnaast werk ik bij de Jumbo

Een leven zonder fluiten:
Anthony: kan ik me niet voorstellen, ik ga door totdat ik niet meer kan.
Jesse: wil ik nu nog niet bij stilstaan, maar ik kan me voorstellen dat ik zou stoppen als ik er geen tijd meer voor zou heb-
ben, te oud wordt of een gebrek aan respect mis.

De grootste ergernissen als scheidsrechter: 
Anthony: voor niets op komen dagen, niet het fatsoen om af te bellen
Jesse: wedstrijden die uit de hand lopen omdat men het niet eens met beslissingen die genomen zijn en in het nadeel 
van een bepaald team uitvallen.

Sterke punten als scheidsrechter:
Anthony: Rechtvaardig, ik trek me weinig aan van commentaar langs de zijlijn en op het veld
Jesse: Eerlijk fluiten, rustig blijven bij mensen die boos reageren en vloeken langen langs de lijn. In bescherming nemen 
van spelers als er agressie is op het veld

Hoe belangrijk is de vereniging COVS:
Anthony: voor ons als scheidsrechter zeer belangrijk met name mbt informatievoorziening.

Meest opmerkelijk nieuwsfeit:
Matchfixing binnen het voetbal, en corruptie binnen de FIFA mbt tot de toewijzing van het WK aan Qatar

Wat vinden jullie van het Braakhuizen magazine
Anthony: interessant blad met leuke onderwerpen
Jesse: een leuk blad waarin je onder andere een andere vrijwilliger beter en op een andere manier leert kennen

Heb jezelf nog dromen
Anthony: het winnen van de loterij om vervolgens een wereldreis te maken en als belangrijke sponsor Braakhuizen on-
dersteunen
Jesse: (lachend) Trouwen met een leuk meisje en vooral gelukkig blijven..

Waar mogen ze je midden in de nacht voor wakker maken
Anthony: Bier en een goed bord spaghetti
Jesse: Mezzomix en vanille Cola

Wat wil je nog toevoegen buiten de boven gestelde vragen:
Anthony: ik ben Braakhuizen dankbaar dat ik deze kans heb gekregen en dit graag wil belonen door mijn inzet als vrij-
williger voor de club
Jesse: vroeger op school ben ik veel gepest vanwege mijn authisme, hierdoor worden soms misschien mijn beslissingen 
foutief geinterpreteerd omdat ik strikt volgens het boekje probeer te fluiten.

ANTHONY JESSE
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Het 66-jarig bestaan is niet iets dat een ver-
eniging doorgaans viert, maaaar wij hebben 
een hoofd activiteitencoördinator (HAC) die 
daar anders over denkt! Zo was er begin dit 
seizoen de evaluatie van ons 65-jarig bestaan 
dat in 2014 is gevierd. Het moet gezegd wor-
den, ook dat is nu niet echt een jubileumjaar 
dat “klinkt”. Dan ligt een 50-, 75, of 100-jarig 
bestaan wat mooier in de bek… Echter, we zijn 
een sociaal en gezellige vereniging (kijk maar 
op de website), dus moet je iets vieren als 
er wat te vieren valt. De festiviteiten van het 
65-jarig bestaan pakten goed uit; evaluatie was 
prima, dus….. vieren we het 66-jarig bestaan 
ook maar.

Het scenario/principe is in feite simpel; be-
staande elftallen van ons clubke zoeken een 
bevriende tegenstander die niet bang is voor 
een derde helft. Het bestuur knalt er wat 
consumptiebonnen tegenaan, bestellen goed 
weer, de kantine werd opgefleurd met posters 
van Elvis op de ramen, er werd een heuse 
route 66 aan het plafond opgehangen die (hoe 
kan het ook anders) aan de bar eindigde en de 
rest was voor het HAC. Laatstgenoemde zorgde 
voor artiesten, wat lekkers te eten en het was 
weer zover; een heeeeeel leuke middag/avond 
met volop gezelligheid!

Er gaan dus stemmen op om dit een jaarlijkse traditie te wor-
den; zei het dat het thema wél in relatie moet staan met het 
“jubileumjaar”. Voor volgend jaar is dat dus 67….. Sommige 
mensen opperen dat dit het “pensioenenfeest” kan worden 
gezien de nieuw wettelijk vastgestelde leeftijd van 67 jaar. 
Voor over 2 jaar hebben enkele slimmeriken ook al een leuk 
thema in gedachte (69-jaar) doch bij het 68e jaar lijkt het vrij 
lastig een thema te verzinnen.

We doen dus een oproep aan alle leden om suggesties 
(thema’s) voor de volgende jaren bij het HAC aan te dragen; 
zo niet…. –hem kennende- verzint ie zelf wel wat. Op naar 
volgend jaar voor het volgende jubileumfeest!!!!

Plaats  Team               Punten     Doelgemiddelde

1e  Braakhuizen 1  16  18-8 +10

2e Veteranen C  15  24-14 +10

3e Braakhuizen 3  13  14-12 +2

4e Braakhuizen 6  12  27-13 +14

5e  Braakhuizen 2  11  19-17 +2

6e Braakhuizen 5  10  11-13 -2

7e Veteranen B  6  23-24 -1

8e Veteranen A  5  11-17 -6

9e Braakhuizen 4  4  13-29 -16

10e Dames 1   1  2-28 -26

Plaats  Team               Punten     Doelgemiddelde

1e  Braakhuizen 6  15  20-5 +15

2e Braakhuizen 2  10  19-7 +12

3e Veteranen C  10  17-16 +1

4e Braakhuizen 1  10  12-11 +1

5e  Braakhuizen 4  8  11-11 0

6e Braakhuizen 5  7  17-20 -3

7e Braakhuizen 3  7  14-22 -8

8e Veteranen A  6  9-17 -8

9e Veteranen B  3  16-22 -6

10e Dames 1   0  1-31 -30

Na 30 bloedstollende, en technisch een nek aan nek 
race met onze veteranen C is de 2e periode gewonnen 
door ons vaandelteam; ze behaalden 16 punten uit 7 
wedstrijden… net ééntje meer dan onze “Golden Ol-
dies” Onze dames 1 en heren 4 wisten deze reeks hun 
eerste puntjes in de wacht te slepen, dus dat gaat mooi 
de goede kant op…volhouden dus !!

De 3e en tevens laatste periode werd met grote over-
macht gewonnen door ons fris en fruitig spelende vrien-
denteam o.l.v. oud international Fritske en supervisor 
Lucas…oftewel ons zesde! Hun motto (door Frits inge-
bracht): PLEE, DRINK AND JOIN(T) TOGETHER is ook goed 
geslaagd in de reguliere competitie…daar eindigde ze als 
2e ….oftewel Vice Meister ! Prachtige resultaten dus….en 
wie weet next year nog een stapke hoger !! Why not ?! 
Volgend seizoen beginnen we allemaal weer op nul.

Dus nieuwe kansen, nieuw geluk !!
Tot het seizoen 2015/2016 !!

EINDSTAND 2E PERIODE - Deze periode betreft 7 wedstrijden.

EINDSTAND 3E PERIODE - Deze periode betreft 6 wedstrijden.

Als men de juiste letters hieronder in de hokjes plaatst, dan leest men 
wat er aan het einde van het seizoen gebeurd is, waarvan 1 elftal 

geschiedenis maakte in de historie van rksv Braakhuizen.

HORIZONTAAL
1 Achternaam trainer v/d. selectie v.d. 
……, 6 Voornaam trainer v/d selectie 
……, 12 Karakter, 13 Niet goedkoop, 
15 Voetbalclub uit Londen, 18 Straat 
in Geldrop, 20 Valies, 21 Startsein, 23 
Cash of delivery (afk.) 24 Hoofd van 
een moskee, 26 Land in Zuid-Amerika, 
28 Slachtoffer, 29 Oxidatie, 31 Gebeuk, 
33 Uitroep, 34 Projectieplaatje, 6 Soort 
drank, 38 Dunne stof, 41 Heer (Eng.), 
43 Reukwater, 45 Bijbelse naam, 47 
Japans parelduikster, 49 Rivier in 
Utrecht, 51 BN’er Humberto …, 52 
Scheidsrechter, 55 Specerij, 58 Driftig, 
59 Plaats in Amerika, 60 Opnieuw, 61 
Laatste mode

VERTICAAL
2 Romeinse keizer, 3 Verbindingsgang, 
4 Plaats in Rusland, 5 Jubelzang, 7 
Voornaam oud speler van AJAX, 8 
Wedstrijdpauze, 9 Rivier in België, 
10 Plant, 11 Beweging, 14 Reptiel, 
16 Bacon , 17 Cijfer, 18 Zuiderbuur, 
19 Pluis, 22 Juin, 25 Windrichting, 26 
Hongaarse paardendrijver, 27 Niemand 
uitgezonderd, 28 Per dag, 30 Een 
en ander (af), 32 Internet registratie 
organisatie, 35 Achternaam voetballer 
Ron …..,36 Deel van Azië, 37 Bloedvat,
38 Japanse sport, 39 Beenpuntje op een 
snavel, 40 Dik rotan, 42 Munteenheid 
Oman, 44 Water in Friesland, 46 Kerel, 
48 Hemellichaam, 50 Oud Braziliaans 
voetballer, 53 Jongensnaam, 54 
Engelse Band jaren ’70 en ‘80, 56 Oud 
tv-programma van Jan Lenferink, 57 
Erfelijke stof.

aan vooraf gaat om zo’n dag te organise-
ren, nou wij weten nu in ieder geval dat 
dat niet in 1 dag geregeld is. Onder het 
genot van koffie,’s avonds een wijntje, en 
een lekker sigaretje (moet kunnen toch?) 
werd er dagen lang gebrainstormd over 
een rouleersysteem, puntentellingen, 
speluitleg, groepsindelingen, tijdsinde-
ling, pauzes en ga zo maar door!! Paniek 
wanneer de printer weer eens niet deed 
wat wij wilden en wanneer hij het wel 
deed paniek dat de hond er van door 
ging met het geprinte groepslogo van 
Ajax…..slimme hond eigenlijk hé? Lang 
leve de combinatie koffie en sigaretten!!!

Na heel wat werk was het dan zover, 
de verenigingendag. De opkomst was 
top, ruim 95 kinderen hadden zich 
aangemeld om er samen een gezellige 
en sportieve dag van te maken op het 
gezelligste voetbalclubke van Geldrop 

“Braakhuizen”. 
Onder het genot van drank en spijs en 
niet te vergeten een heerlijk zonnetje 
streden de groepen tegen elkaar. Sumo- 
worstelen, spijkerbroekhangen, touw-
trekken, waterkakken, skilatten lopen, 
en een stormbaan zorgde ervoor dat de 
kinderen genoten hebben van een leuke 
dag met elkaar. Althans, dat hopen wij! 
Maar aan de foto’s die gemaakt waren te 
zien zit dat wel snor.

Wij willen graag iedereen die mee gehol-
pen heeft om deze dag tot een succes te 
maken heel hartelijk bedanken, zonder 
jullie was dat niet gelukt! En zo zie je 
maar, vele handen maken licht werk….en 
een fantastische dag voor de jeugd! Tot 
volgend jaar allemaal.

De activiteiten commissie.

“Uhmm…of wij dit jaar mee de vereni-
gingsdag voor de jeugd willen organise-
ren?” “Ja tuurlijk, leuk!” Aangezien we 
op een steenworp afstand wonen van 
Braakhuizen, minimaal 4 keer per week 
trouwe fans zijn van onze kinderen en 
van de warme chocomel en koffie in de 
kantine niet te vergeten, was een bijeen-
komst om een opzet te maken met enke-
le mensen zo geregeld. We waren er al 
snel over eens dat een zeskamp voor 
iedereen wel wat leuks te bieden had. 

Onderling werden er afspraken gemaakt 
wie wat zou regelen, dus hoppakee aan 
de slag ermee. Spellen werden uitge-
zocht, eten en drinken werd besteld, 
vrijwilligers werden geregeld, aanplak-
biljetten werden geplakt, mails met in-
formatie gingen de deur uit.. en nu maar 
hopen op een grote opkomst. Vaak word 
er niet bij stil gestaan wat er allemaal 

2e + 3e interne
PERIODE S.V. BRAAKHUIZEN

KRUISWOORDPUZZEL

ROUTE 66
JE MOET ER MAAR
OP KOMEN...

59             8              38             51             7 39             25 3               54            61 20             60           27            34            13             10

49             50            29             57            4               40            43             35           44             30            56            13

Verenigingsdag
JEUGD
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Mooiste voetbalwedstrijd: De wed-
strijd Ajax – Barcelona van een paar 
seizoenen geleden die Ajax toen 
won.

Mooiste Doelpunt: van Zlatan Ibra-
himovic toen hij bij Ajax voetbalde 
tegen N.A.C. door dat hij een speler 
of 7 voor joker zette inclusief de 
keeper.

Verwachting seizoen 2015-2016: 
Ajax kampioen

Jeugdidool: Johan Cruijff

Je kan me s’ nachts wakker maken 
voor: een wedstrijdje ballen liefst in 
de zaal

De club Braakhuizen: De warmste 
en sfeer volste club waar ik ooit heb 
gespeeld.

Mooiste herinnering Braakhuizen: 
Dat ik kon aansluiten bij het 1e en de 
promotie naar de 3e klasse en hopelijk 
na de nacompetitie naar de 2e klasse.

Verwachting van het 1E dit seizoen: 
Hopelijk 2e klasse zo niet handhaving 
in de 3e en dan meedoen voor de 
prijzen.
 

Dit interview is doorgegeven door 
Engin Ozer

Naam: Nick Kuylaars
Woonplaats: Geldrop
Geboren: Eindhoven

Lid van Braakhuizen: Verschillende 
jaren in de jeugd gevoetbald tot aan 
de C toen over gestapt naar Geldrop 
en toen terug gekomen bij de A en nu 
in het 1ste.

Funtie bij Braakhuizen of komt er 
misschien nog een functie: Trainer 
D1.

Zelf voetballen: in het 1e

Beroep: Student en bartender bij de 
Gammele Geit.

Status: Vriendin nog geen kinderen.

Club Nederland: Ajax Amsterdam

Speler Nederland: Davy Klaassen (Ajax)

Club Buitenland: Barcelona

Speler Buitenland: 
Leo Messi (Barcelona)

Beste coach: 
Luis Enriqe (Barcelona)

Ambitie als trainer: Als mijn voet-
balcarrière er op zit dan word ik wel 
trainer.

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

Wat ik nog kwijt wil: : Ik heb altijd 
met een goed gevoel en met ver-
trouwen gespeeld en dat de trainers 
altijd mij de vrijheid hebben gegeven 
om te zaalvoetballen.
Ik wil Braakhuizen veel succes wen-
sen in de toekomst en dat ik terug 
kom is zeker.

Aan wie geef je dit interview door: 
Leroy Albers.

INTERVIEW MET
NICK KUYLAARS

Voor het seizoen 2015 – 2016 gaan 
we starten op de woensdag avond 
van 18.00 uur tot 19.00 uur. De 
trainingen worden gegeven door 
ervaren trainers en zullen een 
vast gezicht gaan worden om onze 
mini’s te trainen.

MINI’S 
gezocht
VOOR S.V. 
BRAAKHUIZEN

de start van het nieuwe seizoen 
begint op 26 augustus 2015.
Voor kleding wordt gezorgd. Men 
dient zelf sokken aan te schaffen.
Naast de trainingen mogen de mini’s 
ook deelnemen aan onze extra ac-
tiviteiten zoals Sintklaas, Paaseieren 
zoeken, etc.

De contributie bedraagt hiervoor 
€ 15,00 per half jaar.

Wij zoeken kinderen die willen leren 
voetballen,  
ben je geboren in 2009 of 2010 
meld je dan aan via: ledenadminis-
tratie@braakhuizen.eu.
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Voorheen speelde hij  bij buurman 
Geldrop  maar kwam naar Braakhuizen 
om ‘hogerop’ te komen en voor de 
gezelligheid . Het feit dat hij hier al veel 
mensen kende , en de aanbevelingen 
van zijn opa Ad Mulder ( jarenlang ver-
zorger van het eerste elftal van Braak-
huizen) maakte de keuze gemakkelijk.
Tim gaf de volgende vraag mee voor Sem; 
Wanneer is het tijd voor jou  om in 
het  Nederlands elftal te komen voet-
ballen ? 
Misschien over 50 jaar ofzo ? 

Ben je een beetje tevreden met je 
naam, en hoe zou je willen heten als 
het geen Sem geweest zou zijn ? 
Ik ben er heel tevreden over. Sam of 
Semmy  lijkt er op,  dus  dat zou ook 
kunnen. 

Je mooiste/leukste aktie ooit in een 
wedstrijd ? 
Dat was in de tijd dat ik bij Geldrop 
voetbalde in een wedstrijd waar we met 
11-1 achter stonden ofzo. Ik schoot toen( 
op een groot veld)  een vrij trap vanaf de 
middellijn vol in de kruising. Ik dacht  ‘hè? 

Hoe is de relatie met je broer Steve ?
Vroeger was het  wel eens ruzie, maar nu 
is het goed.

Wanneer ben je voor het laatst bang 
geweest / geschrokken ? 
Mijn broer ‘klote’ me vroeger altijd.
Toen ik een manneke van een jaar of 8 
was kwam die dan opeens met zo’n eng 
clown-masker tevoorschijn. En ik maar 
huilen op de bank.

Bassie of Adriaan ?   
Ik kan ook de clown uithangen; Bassie !

Wat bestel je meestal bij de Mac ?  
Een Big Tasty. 

Heb je tattoos of andere lichaamsversie-
ringen? 
Nog niet, maar ik zou in de toekomst  
misschien een mooie tattoo willen. Ik ben 
gelovig maar ook weer niet, maar het zou 
dan een  belt van Jezus of iets in die trend 
worden.

Wat is het vaakst afgespeelde nummer 
op je Ipod/Smartphone ? 
Bollebof; ‘als je van mij was’ . 

Wat was je favoriete eten toen je klein 
was, en wat is het nu? 
Spareribs. Nu is het Sushi 

Wanneer heb je voor het laatst echt 
heerlijk  gegeten ? 
Dat is nog niet zo lang geleden bij  Sushi 
restaurant  ‘Sakana ‘ in Den Bosch. 

Wat is je beste grap die je ooit met 
iemand hebt uitgehaald ? 
Dat is toch de klassieke  scheerschuim 
grap. Met een veertje. 

Je huis staat in brand en je kunt nog 3 
dingen redden. Welke dingen zijn dat met 
uitzondering van mensen en dieren ?  
De foto van mijn vader en andere familie-
foto’s, mijn X box en mijn telefoon. 

De verste bestemming waar je ooit 
geweest bent ? 
Blanes .

Hoe ziet je ideale vakantie er uit ? 
Waarschijnlijk ga ik dit jaar naar Ibiza, dus  
Ibiza. Ik wil ook nog ooit naar Dubai. 

Omschrijf jezelf in minder dan 10 woor-
den.
Sociaal, grappig, blij,  niet handig , 
sportief. 

Je favoriete club in Nederland ? 
Niet echt een Nederlandse favoriet, 
maar dan nog het meest voor PSV. Mijn 
vader was voor Feijenoord en mijn broer 
voor Ajax.

Je favoriete buitenlandse club ?  
Dat kan er maar eentje zijn die boven 
alles uitsteekt; Real Madrid. Ik kreeg 
eens een gesigneerd Madrid shirt van 
Ronaldo Lima. Ik keek ook de  videos van 
Zidane . 

Beste speler op de Nederlandse -, en 
de buitenlandse velden ? 
Georginio Wijnaldum  en Zlatan Ibrahi-
movic. Het zou mooi zijn als Zlatan en 
Cristiano Ronaldo ooit in hetzelfde team 
zouden spelen. 

Hoeveel vakjes heeft een schaakspel ? 
Ik denk 50 , dat vind ik een mooi getal.

Stel de domste vraag die je kunt verzin-
nen? 
‘Met hoeveel letters schrijf je Sem  ‘ ?  

Je wint de loterij,wat ga je met het 
geld doen? 
Ik zou voor mijn familie gaan zorgen  .  
Ook mijn beste vrienden delen dan mee. 

Waar mogen ze je midden in de nacht 
voor wakker maken? 
Om te vertellen dat ik de loterij heb 
gewonnen. 

Je favoriete vorm van lichaamsbewe-
ging?  
Ik kom uit een vechtsport familie en heb 
vroeger lang aan thaiboksen gedaan. 
Zo heeft mijn broer ook op hoog niveau 
gebokst. Die is nu ook alweer een tijdje 
aan het voetballen bij Braakhuizen en 
is bezig met het samenstellen van een 
vriendenteam. Dit zijn veel vrienden die 
vroeger  al bij ons achter op het veldje 
samen voetbalden. Zelf doe ik nu dus 
aan voetbal en fitness. 

Wat drink je bij het uitgaan en/of op 
feestjes ?  En thuis ? 
Baco’s. Thuis meestal een Fanta. 

In navolging van ‘Het Interview ‘  
houden we een  interview (praatje) 
met een Jeugdspeler van Braakhui-
zen ;  een A-B-C-D-E of  F- speler.
In de vorige editie van BRKHZ Maga-
zine gaf Tim Bekkering het praatje 
door aan Sem van Ravensteijn. 
Sem is 17 jaar en  maakt dit seizoen 
de overstap van de B-, naar de A 
afdeling. Hij is momenteel  bezig 
met een fitheidsprogramma  en wil 
gaan voor de A1. 

Het slechtste cadeau dat je ooit hebt 
gekregen? 
Op een Sinterklaas surprise op de basis-
school kreeg ik een schoenendoos van 
Nike  met wat oude kranten er in en een 
PSV pen. Terwijl ik zelf samen met mijn 
moeder  een  hele mooie surprise in 
elkaar gezet had. 

De mooiste taal is ?  
Frans, Mijn half-tante woont in Parijs . 
Ik luister zelf veel Franse muziek zoals 
Maître Gims en Stromae. Ik zou de taal 
heel graag eens leren.

Met welke bekende persoon halen ze 
jou wel eens door de war ? 
Met Jan Boskamp, die ik dan graag 
nadoe . 

Welke serie of film is je favoriet ?  
Prisonbreak als serie,  ik vind T-Bag goed 
spelen. Van de films ‘ 300 ‘  , met die 
Spartanen.  

Welke snack eet je bij je friet ?  
Altijd standaard;  een ham-kaassoufflé 
en een frikandel speciaal.  

Welk liedje heb je voor het laatst mee-
gezongen ? 
Volgens mij Django Wagner – mijn naam 
dat is Marina.

Wat neem je als ontbijt ? 
Wanneer ik een kater heb, wat vettig-
heid . Op andere dagen boterhammen 
met pindakaas of kipfilet met een bakkie 
thee. 

Aan wie-,  of aan welke afdeling wil je 
het Braga praatje doorgeven ?  
Dat zou ik zo niet weten. Kiezen jullie 
maar iemand.

Welke vraag wil je stellen aan die per-
soon ?  
Vraag maar of die ooit nog bij mijn lie-
velingsclub Real Madrid gaat voetballen . 

Wat was het eerste dat je kocht van je 
‘eigen geld ‘  ? 
Ik kreeg vroeger altijd best veel. Het zal 
een Action man ofzo  geweest zijn. 

Je favoriete vak op school ? 
Dat is wanneer ik uit ben. 

Een van de beste feestjes waar je ge-
weest bent ?  
Dat waren de party’s  op vakantie in 
Blanes, en  helemaal top was de bruiloft 
van Mike & Shirley . 

Je mag zelf een feest organiseren . Hoe 
ziet het er uit ? 
Een feest met ‘ een hoop man  ‘, maar 
wel meer vrouwen dan mannen. Veel 
drank en lekkere dansmuziek. Geen 
house, maar bijvoorbeeld reggaeton, en 
wat Hollands. 

Als je een plaatje of schildering kon 
maken van een willekeurige omgeving 
waar je ooit geweest bent , wat zou je 
dan tekenen/schilderen ? 
Het huisje van mijn oma, met een hecht 
tuintje met paadje en vijver waar we 
altijd kikkers gingen bekijken. 

Aan welke reclame erger(de) je dood ? 
De schreeuw reclame van Zalando. 

Wat is je grappigste herinnering van 
een dronken moment ?  
Ik heb die nogal wat maar ik pluk er 
maar eentje uit. Dat was in Blanes. Ik 
zei dat ik even naar de wc  ging maar ze 
vonden me terug in de badkuip . 

Waarom hebben bad-eenden ook rech-
ten? 
Omdat ze geel zijn.
 
Hoe zie jij jezelf over 15 jaar ?  
Ik voetbal dan nog steeds. Ik ga nu de 
detailhandel in en zou dan een eigen 
winkel willen hebben in kleding-,  of 
sportartikelen. En ik ben dan nog single . 

Welk leuk  verhaal verteld je familie 
altijd over je ? 
Toen ik klein was zijn ze me  me een hele 
tijd aan het zoeken geweest in de Heu-
velgallerie.  Maar ik was gewoon steeds 
de roltrap op en af aan het gaan. Mijn 
moeder was heel kwaad.

Wat is de laatste vraag die aan jou 
gesteld is ?  ( m.u.v. dit interview ) 
‘Ruim je je kamer op ? ‘
 
Als je zou reïncarneren als een dier , 
welk dier zou dat dan zijn ? 
Een luiaard. 

Als je er voor kon kiezen voor altijd 
een bepaalde leeftijd te hebben, welke 
zou dat dan zijn ? 
Eenentwintig. Dan ben je volwassen en 
kun je ook nog overal op stap.    

Wie zou je wel willen zijn ?  
Een rijk iemand die niet bekend is. 

Welk vak zou je geven als je leraar zou 
zijn? 
Ik ben niet zo handig en zou sowieso 
geen leraar worden. Maar misschien 
gym. 

HET BRAGAPRAATJE
MET SEM VAN RAVENSTEIJN
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Een elftal vragen

Team:
Braakhuizen G2

Spelers:
Patrick Pelle, Mark Raijmakers , Jeffrey 
Goldberg , Jeffrey Wijtenburg , Rob de 
Greef,Anton Koppers, Daan Kox,Maick 
Lucassen,Koen Meeuwesen, Gijs 
Nijskens,Jeroen Verstappen, Ricardo 
van Wershoven,Robin Cuppen

Leiders/Trainers:
Angelo Damen , Piet Zweegers , 
Cor Schönhoff, Marcel Trum, Harrie 
Gagliardi,Jan Verbeek ,Marcel Nijskens , 
Tiny van de Eijnden

Vraag 1 :  Zijn jullie bekend met 
Braakhuizen Magazine ?  

Ja hoor . We krijgen het allemaal in 
de brievenbus , op 1 persoon na . Die 
neemt het mee uit de kantine .  Jeffrey 
kijkt alleen de plaatjes . Maick bekijkt  
meteen  de achterzijde want daar 
staat vaak een   advertentie  van de 
McDonalds. Trainer Angelo kan vooral 
de ‘wist u datjes ‘ en de Veteranen  
verslagen erg  waarderen.

Vraag 2 :  Spelen jullie al lang 
samen?

We hebben wel enkele spelers die 
inmiddels onder de klassiekers vallen. 
Anton Koppers speelt al bijna 20 jaar 
in de G afdeling . Ook Robbie en Daan 
zijn echte volhouders. De huidige G2 is 
ontstaan uit een combinatie van de G1 
en G2. 

Vraag 3 : Waar ligt de kracht van 
jullie team?

 In het begin van de nieuwe 
samenstelling waren er wat 
aanpassingsproblemen vanwege het 
niveau verschil , maar die verdwenen 
al snel. We zijn  erg hecht  met elkaar 
en geloven in het onmogelijke. Verder 
groeien we nog steeds.  Grootste kracht 
blijft de derde helft.

Vraag 4 : Braakhuizen G2 ; Toernooi  
fighters ?      

Ja inderdaad. Afgelopen zaterdag 
hebben we in de finale tegen Olympus  
( een erg sterke tegenstander uit de 
B-klasse)  een 1-0 voorsprong met man 

en macht weten te verdedigen.

Vraag 5 : Hoe hebben jullie het 
kampioenschap gevierd?

Alle jongens kregen van het bestuur 
een beker en een oorkonde. Daarna bij 
Braakhuizen uitbundig feest gevierd. 
De meesten zijn gestopt met drinken bij 
cafe van Dijk zo rond 02:00 uur. (wat we 
er nog van weten)

Vraag 6 : Hebben jullie spelers met 
artiesten -, of bijnamen ?  

Zonder mensen te beledigen  ;  Rooie 

, Goudlokje ,  Big Maik , Sixty cent , 
Super Koen , Groothoofd , Coole Belg 
, en Hamburger .   Tiny en Cor zijn de 
‘Dinosaurussen ‘ . 
 
Vraag 7 : Hebben jullie wel 
eens wat bijzonders -, leuks , 
eigenaardigs meegemaakt op-,  of 
rondom een training of  wedstrijd ? 

We laten de tegenstanders wel eens 
opzettelijk scoren. In een uitwedstrijd 
bij  Heeze  om het kampioenschap liep 
het wat uit de hand. De scheidsrechter 
die erg op de hand van Heeze was,  
strooide met rode kaarten. De spelers 

van Heeze waren  op een gegeven 
moment onderling aan het vechten.  
Ondanks alles wonnen we die wedstrijd 
met 1-0. 

Zijn er spelers die in de aanloop tot 
een wedstrijd een vaste gewoonte 
of bijgeloof hebben ? 

Jeroen en Maick knuffelen altijd effe 
,daarom zijn ze ook als laatste uit het 
kleedlokaal. De ene eet een lekker 
stukje kipfilet , de ander  speelt een 
potje FIFA. 

Vraag 9 : Wat kunnen jullie 
vertellen over de leiders en 
trainers ? 

We zijn heel blij met ze, hun tactische 
zetten vallen meestal goed uit.  

Vraag 10 : Wat zouden jullie nog 
willen verbeteren aan het team of 
individueel ? 

We moeten nog wat beter rondkijken 
en de acties niet te ver doorvoeren. 
Ook de (cross) passing, aannames, 
en  afwerking zijn niet altijd okay. 
De keeper vindt  zijn timing en het 

uitkomen  voor verbetering vatbaar. 
Aanvallend koppen en  het ’ verkeerde 
been  ‘  oefenen staan ook op de 
kaart. In het algemeen mag alles wel 
een beetje sneller.

Vraag 11 : Wat willen jullie nog 
kwijt /vertellen ?  

We wachten met smart op de nieuwe 
tenues  voor het komend seizoen. We 
vinden het een beetje jammer dat 
we wat dat betreft steeds ‘achteraan 
lopen ‘. Jupiler als sponsor zou mooi 
zijn vinden de meesten van de spelers. 
Het overlijden van onze trainer 
Bert Dekker heeft ons allemaal erg 
aangegrepen maar  was tevens ook 
de motivatie om door te gaan met de 
G2. Mede door hem zijn we wat we nu 
zijn, en bereikt  hebben.
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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 jullie.

VOETBAL

GEZICHTEN
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stoomden naar de 1e klasse!

• Dit zelfde seizoen bij de jeugd ook onze 
B1 en A1 kampioen werden.. en het meisjes-
elftal Herbstmeister!! net de belasting; leuker 
kunnen we het niet maken !!

• We helaas ook 2 degradanten hadden bin-
nen ons clubke.. enwel het 3e seniorenelftal 
plus onze Dames 1.. na 1 jaar in de Eredivi-
sie vertoeft te hebben.

• I.v.m. het 5 jarige jubileum van de G-afde-
ling op 16 mei 1996, De Brabantse Kam-
pioenschappen G-voetbal bij Braakhuizen 
werden gehouden.

• Die dag maar liefst 42 gehandicapten-
teams meestreden om deze fel begeerde 
prijzen.. en zij lieten zien dat zij zowel strijd 
als sportiviteit hoog in hun vaandel hadden 
staan !

Wist u dat …..toen.

• Onze G-voetballers, op 2 december 1995, 
een voorwedstrijd speelden bij PSV – Sparta 
in het grote Philipsstadion.. maar wie weet 
nog tegen welke tegenstander? en de uitslag? 
We horen het graag !!

• Ons vaandelteam in maart 1996 de 2e 
periodetitel binnen sleepte door met 1-0 te 
winnen, uit bij het altijd lastige Casteren.

• In deze maand onze Dames1, een oefen-
interland tegen het Nederlands Elftal, met 
slechts 3-0 verloor tijdens een trainingsstage 
van het Nationale Damesteam.. bij onze s.v. 
Braakhuizen.

• Een maandje later, april 1996, ons 2e 
elftal kampioen werd.. en na een 4-1 winst 
op Veloc 4 op het terrein van DVS, op 11 
mei, in de promotiewedstrijd; ze tevens door-

• Er voor ons eerste elftal nog een “mooi 
toetje” op de kalender stond; namelijk 2 
rondes promotiewedstrijden, 2x uit en 2x 
thuis.. en voor onze minister van financiën 
de slagroom op de taart.. lekker toch !!

• In de 1e ronde met 2-1 gewonnen werd bij 
EFC uit, maar thuis helaas verloren werd 
van DVS.. met 3-2, maar toch door naar 
ronde 2 !!

• Na een 5-3 thuiswinst op Rijen.. en een 
6-3 nederlaag uit bij Spoordonkse Boys, de 
promotie dit jaar helaas niet door ging..maar 
ik heb een donkerbruin vermoeden dat er niks 
minder door gedronken is !    Dorst is dorst !

• Onze dames op 25 mei van het zelfde jaar 
alweer hun 25 jarig jubileum vierden middels 
een zeer druk bezochte receptie en een on-
vergetelijke reünie.. die tot in de late uurtjes 
door kabbelde

• Op de jaarlijkse functionarissenavond 
één of andere R.van Gerwen gekozen werd 
tot functionaris van het jaar.. waarom mag 
Joost weten.. Die zat namelijk in de jury !!

• Ik uit betrouwbare bron heb vernomen dat 
deze funny functionaris “zo mee en dan” nog 
wel eens rond strietst bij ons clubke.. Houen 
zo!! Tot in d’n eeuwigheid Amen !

• Niet heel veel later, Apolonius Deodreu-
mus Jarretellus Engelbertus Jansen; afgekort 
Adje, op de veteranenfeestavond werd geko-
zen tot veteraan van het jaar.. maar ik kan 
niet geloven.. dat dit zijn echte doopnamen 
zijn.. alhoewel !?!? die’n betrouwbare bron 
zal het toch wel weten!?! Hoop ik !

• • In het seizoen 1996/1997 ons 1e elftal, 
op 3 november, de 1e periodetitel wist te 
bemachtigen door 1-1 gelijk te spelen tegen 
MVC.. prima start dus !!

• Op de ledenvergadering de heren F.van 
Stiphout, G.Zweegers en H.Koppens gehul-
digd werden i.v.m. hun 40 jarig jubileum bij 
onze sv.Braakhuizen, en dat is best lang !!

• Onze jeugd draaide als een tierelier; de F2 
en B1 werden kampioen in hun klasse.. 

Herkent u ze nog?

Herkent u mensen op deze foto?
Antwoorden kunnen gestuurd 

worden naar: 

redactie@Braakhuizen.eu
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• We laatst naast Django en John de Bever 
nog een paar opmerkelijke rasartiesten 
mochten begroeten; in het   voorpro-
gramma van Party Animal\ D.J. kloeker de 
kloek kloek De Kin….in ons pretpaleiske !

• Er meerdere Loeki Likes te bewonde-
ren waren ?!...zoals de uit de Zeeuwse 
klei getrokken Robin Williams… plus de 
enige echte vrolijke koster…zonder eigen 
kerk; en De Gelderopse Zangeres Zonder 
Naam… dan wel nie trekkend mi haar 
been…maar wel vrij schokkend mi hurre 
voice !!

• De hoofdact, zoals altijd, toch wéér 
werd opgeëist door onze huisdiskjockey…
bekend van radio, televisie en
bandrecorder (wie zegt dat ok wir altijd 
??)…en menig slijterijke; oftewel onze one 
and only B.B. Kin(g)… Baco Bartje…warum 
da ze hem zo noemen weet ik ok nie !!...
ik denk dat ie gewoon graag sleutelt an 
zunne Solex !

• De “Veteranen Classico” tussen de A en 
de B….dikverdient met 2-1 werd gewon-
nen door…we zeggen het nie graag, mѐr 
het was wel zo !!...onze veteranen A !!...
Nogmaals hartelijk geproficioteerd 

• We eigenlijk best tevreden mochten 
zijn met deze kleine nederlaag, daar onze 
goalie Hanzl ons behoedde voor een 
afslachting…d.m.v. meerdere katachtige 
glanzparades…en het stoppen van een 
penalty…die volgens mij overigens niet 
echt overtuigend werd ingeschoten…Be-
dankt Jos !!

• Onze veelzijdige accommodatie 
beheerder (afgekort A.B.) effen geleden 
behoorlijk geschrokken was, toen hij (op 
vriendelijk verzoek van mij middels een 
telefoontje vanuit Renesse…of toch niet 
!?!) onze kantine moest openen voor 
Geraldo en Rinuske van EKS i.v.m. het 
installeren van de nieuwe bladbloazers in 
onze eau de toilettes !!

• Bij binnenkomst, het alarm al uit…eh, 
nee…aan…of toch wir uit bleek te staan…
very, very strange…vooral toen onze niets 
vermoedende Martino ook nog eens werd 
aangevallen…door een luidschreeuwen-
de…grote zwarte…openstaande paraplu…
met daarachter…dizzen dorpsgek.

• Onze A.B. er, drie hartverzakkingen 
later, niets van begreep dat ik “vanuit 
Renesse” eerder op de plek des onheils 
was, dan hij vanuit huis…maar dat komt 
waarschijnlijk omdat ik altijd binnendoor 
rijd…over de stoep!

en in maart werd gestart met voetbal 
voor 4 en 5 jarigen.. called de Mini’s !!

• De Dames 1, in de reguliere competitie, op 
een gedeelde éérste plaats eindigden, samen 
met KFC’71.. maar dat ze over 2 beslissings-
wedstrijden op het veld van Bavel helaas 
aan het kortste eind trokken..2-2 in de eerste 
wedstrijd en een 1-0 verlies in de tweede.. 
kan gebeuren !

• Ze ook nog eens de finale behaalde om de 
districtsbeker.. maar die glipte jammer genoeg 
ook door hun vingers, na een 3-1 verlies tegen 
Stedeco.. al bij al toch een prachtig seizoen !!

• Er bij ons 2e elftal ook een beslissingswed-
strijd aan te pas moest komen om uiteinde-
lijk uit te maken wie zich tot “champignon” 
mocht kronen.. op het veld van ELI was 
MWC 2 echter te sterk vur ons twidde.. 2-1 
verlies, helaas !!

• Er vur “de volgende reis” nie veul wist u 
datjes van toen mir overblijven, want mijn 
huidige bron gaat slechts tot en met het 
seizoen 1998/1999.. en dur zijn we almost 
beland !

• Ik zal kijken of dat ik nog wa ouw nieuws 
op de kop kan tikken.. zo niet dan ben de 
moi van “di gezever” af.. net wa ge wilt!!? 
Till next time !!

• Ik nie moet vergeten mijne sing a song 
writer  Peerke te bedanken vur het ontcijfe-
ren en uitlijnen van mijn doktershandschrift.. 
Bij deze  alvast bedankt Pjotr !!

Wist u dat ……nu

• Tijdens de klassieker Braakhuizen 
5 – Geldrop 7; de oh zo kritische maar 
hondstrouwe 60+ “hooligans”, de hele 
wedstrijd achter een glazen wand zaten 
!?! …..oftewel achterste voren in de dug-
out van het naast gelegen kunstgrasveld !

• Wij echter niet zeker weten of dit een 
opgelegde maatregel betrof van ons 
bestuur …de scheidsrechter… Of zelfs de 
KNVB ……OF dat het gewoon kwam door 
de aanhoudende stortregens   wind-
vlagen, bliksem-  schichten en thunder-
storms die hun pas geföhnde, door de war 
geslingerde, weelderige haardossen
teisterden.
• Wij van het 5e er vanaf nu dan ook 
100% van overtuigd zijn, dat onze enige 
echte “Braga Bastards”, allemaal nog zijn 
eigen hoar hebben…want we hebben niks 
voorbij zien waaien…op unne enkele UFO 
na !

• Tijdens de wedstrijd veteranen 
B – Bergeijk enkele speulderkes van 
ons een bietje lelijk deden tegen onze 
referee…i.v.m. een vermeend buitenspel 
goaltje van onze gasten…blijkbaar ne 
meter of tien !!

• Tot onze verbazing onze vlagger dit 
echter ook niet had geconstateerd..maar 
dat was nogal logisch..voila..die stond na-
melijk 30 meter verderop te buurten…in 
unne scrum…met een man of 5 …het zat 
hermenieke!! Mѐr da kan ok kei gezellig 
zijn !!

• Unne vaste thuis supporter en tevens 
sponsor van onze vereniging, op de dag 
dat PSV kampioen werd, van die extra 
lange, lichtjes uitdagende, toepasselij-
ke veters in zijn open sandaaltjes had 
gedaan…overigens prima kleurend bij zijn 
kalknagels !

• Nog nie zo heel lang geleden, deze 
kampioensveters, tijdens een luchtig fiet-
stochtje…tussen zunne ketting  kwamen…
gevolg…oei, oei, oei…ja, Jan ik hoop vur 
jouw dat ut ginne (funny) trend wordt da 
ge elke 7 joar un nieuw heup krijgt…is ok 
beter vur ons !! Van harte beterschap !!!

• Na een betoverd optreden van dien an-
dere d.j. …de zingende Jo Jo…er wel efkes 
van alles en nog wa… Hocus Pocus Pas…
verdwenen was; ondanks het ontbreken 
van Hans Kazan’s gouden toverstokske !

• Unne elektricien, zunne naam volop eer 
aan deed dur zowat iedereen Platje te bel-
len, wor nou in hemels- naam zijne rooie 
paraplu was gebleven…lag dus gewoon in 
zijnen eigen auto…zwart en wel!! zoept er 
nog ene gij lelijke vlegel !!

 • Ut toch nog een graadje erger kan.. 
”onze stratenmaker op zee show” was tot 
tweemaal toe zunne complete pas bestel-
de taxi kwijt…1x bij Braakhuizen…en later 
bij Schonmoeders…..rare snuiter…met zijn 
goocheltrucs…die Jo Jo !!

• Rondom en tijdens de veilig van 1 Mei 
j.l. ook wir de gekste dingen voorbij kwa-
men…die ge volgens mij… enkel en alleen 
hier mѐr meemakt…als ge zelf  mar lang 
zat bliet hangen natuurlijk…mar da lukt 
redelijk !

• We er als bestuur van de stichting aan 
hebben zitten denken om een keer een 
weekendje weg te gaan… maar dat we al 
vrij snel tot de conclusie kwamen dat, dat 

nog wel een paar veilingskes gaat duren…
we willen namelijk perse op de scooter 
gaan !!....en toeval bestaat echt  hѐ !! Toch 
??

• Ik op de veilingavond, van een befaamd 
Broakeze familieke… zowel senior als juni-
or…op de raarste plaatsen zag slapen…n.l. 
op de kruk….hangend op de toffel…de 
w.c.pot omarmend…ja zelfs liggend in de 
fietsenstalling…och as ge mѐr leut hѐt !!

• Ik dus nie wist dat er nog steeds leden 
zijn die géén eigen “vaste” slaapplets heb-
ben…misschien een idee om bij Braakhui-
zen een B en B en B te beginnen…Bed en 
Breakfast…en Bier !!...wa zou da lopen !!

• Onze spreekstalmeester Tony Maca-
ronie, deze avond, voor meerdere setjes 
reserve batterijen had gezorgd…uit voor-
zorg…voor in zijn portemonnee…tennis,- 
voetbal,- fiets,- golf,- motor- en
boodschappentas… broekzak…en…koffer-
bak, want ge wit mѐr nooit !!
 
• Onze onovertroffen Toon Microfoon nu 
zelfs overweegt om er ééntje op zunne 
rug te laten tatoeëren…of eigenlijk beter 
nog…implanteren !!...dan kan ut hille-
mol nooit mir fout goan…want zoals het 
bekende gezegde luidt: EEN BATTER…EI 
HURT ERBIJ !!...smakelijk !!

• Martinello en ondergetekende Peerke 
Poep…on tour…tijdens een tussenstop 
bij frieterie De Lepelaar… dat gezegde 
kunnen beamen !!!...uit ervaring !!

• Er na het nuttigen van respectievelijk 3 
broodjes ei…incl. verse boter…en een sla-
tje de luxe…niet veel later volop getoeterd 
werd in de cabine van het vrachtwagentje 
…zonder de claxon ook maar enigszins te 
beroeren…och, where ever you go…let 
the wind blow !!

• Onze penningmaster van de stichting, 
Heinrich, nogal wat vlaaibonnen van 
Bakkerij Dirks te veel had uit geprint…
dacht hij…niet wetende da ik vlaai mi flaf-
room ok héééél erg lekker vind…mѐr het 
duurde toch best lang om hem hiervan 
te overtuigen…hij gaf ze nie gѐr af !!...en 
gelijk heeft ie !!

• Net als ik, héél weinig wisten dat Rou-
te’66 na steden als; Chicago ~ Springfield 
~ Tulsa ~ Oklahoma City ~   Amarillo ~ 
Santa Fe ~ Albuquerque ~ Flagstaff ~ Bull 
Head City ~ Riverside ~ Los Angeles, ein-
digde bij ons clubke…precies an de bar…
vandaar natuurlijk het gezegde eind goed, 
al goed !!

verse worst, 24 (pool) stokskes shaslick, 
36 blinde vinken.. plus inne mi un glazen 
oog (was ook in de reclame), 2 bakken 
caviahaar (kan zijn dat ik het niet helemaal 
goed verstaan heb) en tenslotte 5 em-
mers met zure zult…iets over de datum, …
eigenlijk best wel veul vur ± 30
personen…as je het nog eens goed na-
leest !!...mѐr het kan !!...denk ik !?

• Ik toch un bietje an zunne geloofwaar-
digheid begin te twijfelen…althans licht-
jes…of zullen ze er misschien ook nog wa 
alcoholische versnaperingen bij genomen 
hebben ??...dat ze gewoon alles dubbel 
gezien hebben…laten we het daar mar 
zo’n bietje op houen…alhoewel, de helft is 
nog best veul !!...nie?!

• Ook het internationale E en F tournooi 
prima verlopen is, op een paar vreemde 
zaken na, zoals: de aanhoudende spook 
Breakie Breakie’s die terreinknecht Pjoter-
ke en jeugdvoorzitter Sandokan ontvin-
gen… op hun walking talkies…van de, bij 
de organisatie totaal onbekende firma, 
frozen bread…wie doet dat nou !?

• Onze oudste baremployee dizzen dag 
wel 33 keer naor de Jumbo op en neer 
gewist is vur van alles en nog wa…waar-
voor hij inmiddels door deze leverancier 
beloond is met een eigen winkelwagen-
tje…mi 3 versnellingen…flink opgevoerd…
en mi zijwielekes…Terecht !! dik verdient !

• Hij van ons bestuur ok een eigen par-
keerplaats toegewezen heeft gekregen…
vur het geval ons Peerke onverwachts op-
geroepen wordt door diezelfde Jumbo….
om als Side Kick te dienen…van acteur 
Frank Lammers…vur de verfilming van 
het heroïsche spektakel; Michel de Ruyter 
meets Captain Iglo…ik zie het al hillemol 
vur me !!

• Ik dizzen dag ook tot de conclusie kwam 
dat ons Crisje zijn groot rijbewijs had…
hij sjeesde wa af mi zunne Tractor plus 
anwangwagen…sponsorend door de 
gemeente Geldrop…misschien iets vur 
an ons eigen te hebben…gezellig met zijn 
allen naor…de Sligro…lekker pruven !!

• Iedereen behoorlijk geschrokken was, 
nadat een ex-1e elftal speler uit vervlogen 
tijden, in de rust van de wedstrijd Braak-
huizen 1 – Reusel Sport 1 (brilstand!), zich 
in de kantine aan het omkleden was…en 
dreigde met een invalbeurt !!

• Deze zéér verdienstelijke collega van 
Francois en Adinho overigens ook 
gratis mag parkeren bij het Zieken-

• After the match: De Valk 7 – Braakhui-
zen 5 ons geroutineerd, listig, 50+ spitske; 
nogal uitdagend...wijdbeens en totaly 
nude…klaar om te goan showeren…een 
pafke zat te smoken…in het kleedlokaal.

• Wij tenminste dachten dat, dat zo 
was…maar niets bleek minder waar…het 
schijnt dat ie een “ilegaal” paling  roke-
rijke  begonnen was !!....we onze Fisher-
men’s Friend veel succes wensen met zijn 
nieuwe onderneming en hopeljik vangt hij 
géén bot !...is nie lekker….gerookt !!

• Tijdens de laatste promotiewedstrijd 
tegen Emplina (4-1 winst overigens)…onze 
meesterkok Willieberto het wel erg bont 
maakte…door bij elke spelhervatting…mi 
zunne komische ballenwagen….vlug effe 
het veld op  te crossen…om te kijken of 
ie nog mi de hoast een balleke breed kon 
verkopen…di joar gelukkkig wel mi wa 
minder hoar d’r op !!

• Ik uit betrouwbare bron (en die kan het 
deze keer echt weten, want die hi d’n 
hille middag op d’n uitkijk gezeten) heb 
vernomen dat deze le kok sportif goud 
geld heeft verdient, deze middag…enwel 
tussen de 4 en 5 duizend euro…of “slot-
jes”…da wit ik nie precies mir !!

• Ik het dan toch wel erg frappant vond 
dat deze Kokkie zonder Peppi, na afloop 
aan mij kwam vragen…hoe laat de laatste 
mis in het centrum was afgelopen…zou 
ie dan nondeknetter die’n lauwe overge-
bleven saus nog als “heilige ollie” hebben 
willen goan verkopen ??...Nou, ik moet 
toegeven…hij smakte er wel noar !!

• Unne…aimabele, plezante…maar vooral 
door zijn collega’s zéér gewaardeerde…
en genomineerde (wor vur..ok wir?) …
gemintewerker, laatst zat te vertellen dat 
ie thuis nun barbiekeuken had gehouen…
vur een man of dertig van ut twidde…
plus d’n harde kern…niks mis mi !!...zou de 
denken !!

• Volgens mij de Jumbo het eten mi un-
nen trailer is moeten komen bezorgen, als 
ik moet geloven wat er die’n
  avond allemaal “gesneuveld” is; name-
lijk:18 kg gepofte erpel, 7 water(hoofd)
meloenen,32 stok(oude) broden,
..3 (verhuis) dozen hamburgers, 11 meter 
biefstuk mi zwoerd, 2 kuub balkenbrij, 4 
vuilniszakken eigen ge-ka..
..eh..eh..makte satésaus, a few trossen 
gebakken banaan, nun bult vruchten, 
12 potjes verse rolmops uit zunne vijver, 
unne hillen voet…knoflook, 3 lasso’s 
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huis…gratis naar de Smelen kan…en ook 
nog eens gratis mag sporten bij Harks… 
géén wonder dat ie er altijd zo fris en 
fruitig uitziet….maar da even tussenduur 
!!... als inside information !

• Het gelukkig gewoon bij “dreigen” bleef 
van onzen Hanzi…hij de Broakheze sokken 
slechts nodig had omdat hij zeiknatte voe-
ten had…maar dat het bij de redactie tot 
op heden nog niet geheel duidelijk was of 
de oorzaak lag bij het bar slechte weer…
of de tussenstand…dus laaghangend 
angstzweet !

• Deze “vreemde” persoon in kwestie 
toch ook nog over een héél bijzondere 
gave beschikt…de 4-1 uitslag tegen Empli-
na had hij reeds achteloos voorspeld…Ja, 
Keesje…en hij beweert al tijden dat hij aan 
de rook van bepaalde schoorstenen kan 
zien…en ruiken…wa de paus in Rome aan 
het doen is…of zoiets in ieder geval…dus 
als ie binnenkort de lotto wint, dan witte 
vast warum !!

• We na de promotiewedstrijd Braakhui-
zen – CHC (5-1 winst…dus ronde verder!) 
een opmerkelijke feestganger mochten 
begroeten in ons pretpaleis…en wel als 
navigator van de langste polonaise van 
dizzen avond…heerlijk mee deinzend 
op de beats van…in ons café en andere 
krakers.

• Deze nieuwe trainer en zunne techni-
sche staf, van onze groen witte buren, 
klaarblijkelijk ook gewoon van een schon 
fistje houen…en dan ben de bij Braak-
huizen vast en zeker op de goei plaats…
en vooral…altijd welkom !....Ja, ok next 
season gaat het dak er wir af…week in, 
week uit !

• Sommige spelers van ut 5e wel héél erg 
laat pieken in hun carrière…ons “opaatje” 
bij zunne afscheidswedstrijd…
  pardoes…geheel tegen zunne natuur in…
waargebeurd…schrik nie (of toch)…unne 
loepzuivere hatrick scoorde, waardoor zijn 
toptransfer naar het nieuwe 3e elftal op 
wel héél losse schroefkes komt te staan…
als ie tenminste daadwerkelijk stopt op 
zijn hoogtepunt !!

• De F.B.I. nog steeds, vur onze C1, aan 
het uitpluizen is ofdat ze nou wel of niet al 
op woensdag kampioen waren…dit i.v.m. 
een eventuele forse schadevergoeding…
voor de niet genoten feestdagen… van de 
“ouwelui”… Tip; volgende keer gewoon 
zelf goan kijken…kan er niks fout goan !!

• We overwegen om next season een 
weekendje lang een “partijke” beroemde 
en beruchte D.J.’s op te laten treden bij 
ons clubke…we reeds contact hebben 
gelegd met 2 oudgediende toppers uit 
de 60/70 tigen jaren, nl; D.J.Heino…en 
D.J. Little Tony (hopelijk laat ie zijn perdje 
thuis !)

• Uiteraard zullen dan ook al onze huis 
D.J.’s aanwezig zijn…met in het voorpro-
gramma de alom bekenden… Veni Vidi 
Avici…AVRO Jack en D.J. Tiëst-Ikelo…and 
last but not least D.J.  EXTREMUS EXCE-
MUS….als ie  tenminste op tijd genezen 
is…och, insmeren mi vanillepudding doet 
wonderen !!...volgens ondergetekende 
Doctorandus Vijfje. 

• Één van onze barjuffrouws laatst, als 
een duvelke uit een dooske, naar de 
herentoilet sprintte…en enkele persoons-
gebonden pasjes…redde van de “verdrin-
kingsdood”…helderziend ???!!...kan zomar 
zijn !

• Als ge nou binnenkomt en iets besteld 
bij deze Jacomanda, ik toch effe vur de 
zikkerheid zou kijken of het nie ingestraald 
is…mi W.C. water…gewit nooit !!...alhoe-
wel…da pruufde wel !!

• Ikke unne veteraan van ons B-team 
ken…zelfs goed ken…die ut in één week 
tijd wel erg bont maakte;… Allereerst 
tegen het Huukske in de laatste minuut…
een wel heel belabberd truukske …gevolg 
2-2, zoals uit het buukske… ja, hij speulde 
als een nat duukske…wa un kuukske !!

• In de zomeravondcompetitie, na een 
riante 4-0 voorsprong deze aangeschoten 
“zwarte” panter er zowat in zijn eentje 
voor zorgde…middels enkele “jolige” 
blunders…dat het alsnog 5-5 werd tegen 
de veteranen van Geldrop…d’n dokus 
apartus !!

• Ik jullie zal beloven…dat als ik hem 
binnenkort tegen het lijf loop…ik hem met 
mijn neus aan zal wijzen…d’n dorpsgek… 
mer als ik er eens goed over nadenk, dan 
valt da nog zomar nie mee!!
• Ik na ongeveer un zestig wist u datjes…
nu !!...na 3 dagen schrijven…ne lammen 
erm overgehouen heb (goei smoesje, 
mochten ze me nog ooit vragen vur te 
keepen)…en…ik wil munne eindredacteur 
Peerke Hanson ok nie langer lastig vallen…
dar is het weer te schon vur !! Peerke, wir 
harstikke bedankt…en hopelijk wir allemol 
tot de volgende reis !

• Dat de echtgenote van een bekende 
speler van Braakhuizen B (die met die’n
Jaguar) onlangs op wintersport vur ‘t 
eerst naar een massage is gewist? Dat 
zij eigenlijk niet (zeker) wist wat ze aan 
moest trekken; Dat bij het binnenkomen 
van de massageruimte ze een tafel zag 
staan met een gat erin en een opstaan-
de rand; Dat ze, wellicht zenuwachtig 
door d’n bonkige masseur, dacht dat die 
opstaande rand wel voor ‘t hoofd moest 
zijn.... en het gat, tja, gewoon een raar 
ding in zo’n toffel...; Dat ze haar nekske op 
de opstaande rand legde en hur kontje op 
‘t gat; Dat de masseur haar vroeg “um zu 
drehen”; Dat de dame in kwestie vervol-
gens van op de rug op de buik ging liggen; 
Dat het even duurde voordat ze besefte 
dat het een “verticale ümdrehung”
moest zijn.. Dat toen dat allemaal gelukt 
was ze blij was met dat gat in d’n toffel 
omdat ze zodoende nog kon ademhalen 
tijdens het lachen....

IM MEMORIAM
FRANS VAN DEN HEUVEL
Op 7 juli 2015, 2 dagen na zijn 75e 
verjaardag, is Frans van den Heuvel 
overleden. Frans werd lid van onze 
vereniging op 1 september 1971. 
Echter zo staat dat in de boeken 
doch oud-gedienden binnen onze 
vereniging vermoeden dat Frans 
daarvóór ook al enige lid is geweest. 
Na een vroegere periode en een 
korte onderbreking heeft Frans 44 
jaar geleden de voetbalsport weer 
opgepakt en sindsdien onafgebro-
ken actief geweest voor onze ver-
eniging. Hoe lang Frans in totaal lid 
is geweest is helaas in onze archie-
ven niet meer na te gaan. Feit was 
dat Frans een rasechte clubman was 
en er geen weekend voorbij ging of 
hij had óf zelf gevoetbald danwel 
later –als functionaris- “iets” voor 
de club gedaan. Zéker een wedstrijd 
van het urste of twidde meepikken, 
dat was het credo!

Als Frans bij Braakhuizen was zag 
je ‘m altijd goedlachs, Braakhuizen 
was een plekske waar ie altijd in 
“zunnen hum” was. Na zijn voetbal-
loopbaan, het laatst als fanatieke 
veteraan, werd ie elftalbegeleider, 
scheidsrechter en grensrechter. 
Jaren lang was Frans actief bij het 
urste en vierde nog niet zo lang 
geleden, als elftalbegeleider, het 
kampioenschap in de 4e klasse. De 
spelers konden niet kapot bij Frans 
en echtgenote Mia, ongeveer 15 

jaar lang stond huize van den Heuvel 
vol met voetbaltassen, werd er de was 
gedaan en, als er behoefte aan was, 
konden de spelers er terecht voor een 
broodje, soepke enz. alles in het belang 
van een goede voorbereiding op de 
eerstvolgende wedstrijd!

Hoewel Frans gezegend was met 2 
fraaie –niet voetballende- dochters 
heeft ie alles in het werk gezet dat Mia 
en hij in ieder geval 2 voetballende 
schoonzonen kregen. Uiteraard moes-
ten die (Ronny en Appie) bij zijn clubke 
gaan voetballen anders konden ze het 
bij de dochters wel schudden…. Beiden 
haalden het urste en kregen daaropvol-
gend de zegen van Frans om te mogen 
huwen!

Zo’n 18 jaar geleden, toen Frans wat 
meer tijd kreeg, heeft ie met Kees 
Winters verzonnen dat een maandag-
morgenploeg zinvol voor de vereniging 
kon zijn. Als mede-orgeldraaier van dat 
team werd er gezorgd dat na een week-
end activiteiten het sportpark er week 
spic en span bij kwam te liggen. Soms 
kwam ie even naar huis om wat krui-
polie te halen omdat er bij s.v. Braak-
huizen een deur piepte. Dat terwijl er 
bij ‘m thuis meerdere deuren jaren 
piepten….

De accommodatie van onze vereniging 
moest er altijd piekfijn bijliggen van ‘m. 
Anders was dat bij andere verenigin-

gen. Zo werd voor een 7 x 7 voet-
baltoernooi van de overheid, dat 
bij onze vereniging werd georga-
niseerd, voor de finale uitgeweken 
naar het PSV-stadion. Niet gehin-
derd door welk voorschrift dan ook 
reed Frans een paar 7 x 7 goaltjes 
met een vrachtwagentje het “hei-
lige gras” op van de Rood-Witten. 
Daarover aangesproken door een 
toesnellende en paniekerige sup-
poost waren de gortdroge woorden 
van Frans “ja, kan wel zijn, maar het 
is vur Broakese”.

Gelukkig was Frans, ondanks zijn 
ziekte, in staat om de recente pro-
motiewedstrijd van ons urste bij 
te wonen. Een moment waar hij 
enorm van heeft genoten. Te meer 
omdat zijn kleinzoon Sammy ook 
deel uitmaakte van de spelers. Hij 
was meteen na afloop voor alle 
spelers het middelpunt van de 
feestvreugde. Sammy schreef later 
op facebook dat hij hoopt zich dus-
danig te ontwikkelen dat opa trots 
op ‘m kan zijn. Sammy, we zullen je 
wat vertellen, opa wás al trots op je! 
Dat gold overigens ook voor Steffie, 
Daphne en Britt. Dat kon je aan zijn 
sprankelende ogen zien als ze in zijn 
buurt waren….

We wensen Mia, de kinderen en 
kleinkinderen heel veel sterkte!

Op Zaterdag 13 Juni was het zover! 
Na een sportief, lang voetbalseizoen 
(met name die 3e helft!) hebben de 
veteranen het seizoen 2015 afge-
sloten met een dagje uit. De elite 
verzamelde zich om 13.00 uur bij 
Schonmoeder om welkom geheten 
te worden door de commissie die , 
na vele besprekingen (tot in de late 
uurtjes onder het genot van wat 
goudgele rakkers), het programma 
gemaakt hadden. Het ontvangst be-
gon met gebak en koffie. Na een uur 
koffiedrinken was iedereen op de 
hoogte gesteld van het programma 
en nog belangrijker; waren de mun-
ten voor de alcoholische versnape-
ringen uitgedeeld.

VETERANEN
DAG

Man, vrouw, oud en nog ouder wa-
ren in 4 gemixte teams ingedeeld 
en betraden de arena waar de slag 
geleverd ging worden. De commis-
sie , die van de vele besprekingen, 
hadden een programma bedacht in 
de zaal waarbij middels korfbal, vol-
leybal en trefbal in tournooivorm de 
strijd gestreden moest gaan worden. 
Afsluitend werd ieder team getoetst 
op kennis door verschillende kenni-
stoetsen.Zonder blessures en met 
de nodige inspanningen is er gestre-
den! Aan de commissie de moeilijke 
taak om de einduitslag te 
bepalen …….

Na wat ontspanningsoefeningen buiten 
in het zonnetje , merendeels gewicht-
heffen met de rechterarm, konden de 
veteranen zich gaan opmaken voor hun 
sterkste deel; De 3e helft!!!! De 3e helft 
had als extra moeilijkheidsgraad dress-
code “White”. Bij het Groen koffiehuis 
werd genoten van het diner in buffet-
vorm. Nog voor de eerste hap genomen 
werd zat de satésaus al op plekken waar 
het niet de bedoeling was. Nadat een-
ieder voldaan had aan de “schijf van 5” 
kon het feest losbarsten. De versierde 
zaal was in stijl aangekleed en de mu-
ziek werd verzorgd door een DJ.

Onder het genot van een drankje 
werd de winnaar bekend gemaakt. 
Wie het waren weet ik niet meer, 
maar wij in ieder geval niet! De 
avond is met zang , dans en ge-
noeg drank door iedereen gewaar-
deerd. Om 02.00 uur (denk ik….) 
heeft de commissie , onder luid 
applaus van degene die nog aan-
wezig waren en in staat waren om 
te klappen, de dag afgesloten.

Op naar het volgende seizoen!

Veteranen bedankt!
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Deze keer in het zonnetje: Cor Schönhoff

Cor kwam bij Braakhuizen voetballen 
omdat hij was verhuisd naar de 
weverstraat en Braakhuizen het dichtste 
bij was.

Voorheen heeft hij bij Tongelre, 
Woensel, Nuenen, en Spechten 
gevoetbald.

Cor kwam bij Braakhuizen op 32-jarige 
leeftijd, heeft nog gevoetbald met de 
gebroeders van Santvoort die een van 
de eerste leden van Braakhuizen waren.

Cor heeft alle elftallen gehad van het 
1e tot het 8e  (hadden toen 8 senioren 
elftallen) en ging op 50-jarige leeftijd bij 
de veteranen voetballen.

Hij is leider van het 3e geweest samen 
met Herman de Leeuw (ook een man 
van het eerste uur),  en nu al 20 jaar 
trainer van de G-afdeling.

Nog steeds trainer en scheidsrechter 
zijn is nog steeds zijn ding.

Doet daarbij ook nog de tegenstander 
van het 1e ontvangen zoals ook de 
scheidsrechter daarbij denkende aan 
een bakkie koffie en voor de scheids een 
broodje .

En vertegenwoordigt  het bestuur bij 
uitwedstrijden  samen met Cor  van 
Kemenade en Ad van Gerven.

Cor is ook voorzitter van de jeugd 
geweest en heeft ook in het 
hoofdbestuur gezeten.

Cor heeft ook internationale toernooien 
mee georganiseerd en gefloten, voor 
de G het van Gansewinkel toernooi 
georganiseerd en gefloten en de 
legendarische concerten bij Braakhuizen 
georganiseerd (Golden Earring- Rowwen 
Hèze).

Cor gaat met compagnon Ad van 
Gerven bijna elke vrijdag op jacht om 
reclameborden te verkopen aan onze 
middenstand, dit doet Cor al 15 jaar!

Cor doet op het moment Walking 
football bij Braakhuizen,  zijn hiermee 
begonnen op het st Jozefplein op het 
pannaveldje om te kijken of er animo 
voor was en nu zijn ze bij Braakhuizen 
bezig met zo’n 10 man maar zouden dit 
graag uit willen breiden naar 16 man hij 
vindt dit geweldig om te doen.

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:

 
Wandelen in de bergen
Stams
Oostenrijk
Scheerapparaat
Obsler

Diversen zolang als het maar lekker is
Bier
Spätzellen
Multi-vitaminen
Geen
Sla

Carnaval
Tijdschrift
Concert
Hotel
Fitness
Bruin cafe
Bier

Cor Schönhoff
Jannie
78 jaar
Voetbal, modelbouw, 
vissen 
leef vandaag niet 
morgen
Geldrop

Op 1 mei 2015 werd de 3e veiling van 
de s.v. Braakhuizen gehouden. Deze 
veiling wordt om de 2 jaren georgani-
seerd door de stichting Vrienden van 
s.v. Braakhuizen aangevuld met een 
veilingmeester die door ons hoofdbe-
stuur wordt geleverd. Overigens is die 
veilingmeester inmiddels wel omstre-
den (en zeker door de laatste veiling). 
Door de organisatie is wel eens geop-
perd (en daar was de huidige veiling-
meester het zelf ook mee eens) dat 
wellicht een “lolligere vent” de vei-
linggasten meer zou kunnen boeien. 
Echter, zo’n avond dient er ook voor 
om geld in het laatje te krijgen en ie-
mand die als veilingmeester de show 
steelt zou mogelijk onvoldoende oog 
kunnen hebben voor de artikelen en 
de opbrengst daarvan. En dát is met 
name goed gelukt de afgelopen keer; 
precies op tijd voor het optreden van 
de artiest waren de artikelen van de 
hand gedaan!

Met die artikelen zat het deze keer 
weer ontzettend goed. Eigenlijk is 
“artikelen” niet het goede woord. Als 
je op een veiling óók mensen kan ko-
pen dan riekt dat naar mensenhandel 
doch niets is minder waar…. Uiteraard 
is het hartstikke goed/fijn dat bedrij-
ven artikelen ter beschikking stellen 
doch als mensen zich zelf aanbie-
den….diepe respect!! Zo was er Frans 
van Kemenade weer die, samen met 
iemand die anoniem wenst te blijven, 
in totaal 8 uren een tuin komt bijhou-
den. Daarnaast was er deze keer….. 
“8 uur noeste arbeid van onze huis-
klusser” (die het momenteel druk 
heeft omdat ie werk heeft gevonden). 
Iedereen weet over wie we het hier 
hebben; hij kan barkeepen, metselen, 
tegelen en noem het maar op. Ech-
ter, zijn “aanbod” dreigde een prooi 
te worden van enkele voetbalmaten 
die bereid waren (al vóór de veiling) 
€ 150,- voor ‘m te betalen, alleen al 
om een vis te zien lijden… Ze hadden 
daarbij enkele klussen in gedachte 
die in de TV-serie “dirty jobs” zelfs 
geweerd zouden worden. Omdat de 
organisatie hierop wilde ingrijpen 
kregen die 2 malloten het idee om 
iemand met 2 kunstheupen tijdens 
die 8 uren de Kennedymars te laten 

VEILING SV BRAAKHUIZEN
OPNIEUW EEN GROOT SUCCES !

lopen….barbaren zijn het! Enfin, eind 
goed al goed; op de veiling is onze noes-
te werker in handen gekomen van een 
prima restaurant. Of hij er borden gaat 
afwassen of mag gaan voorproeven dat 
horen we nog wel!

Deze veiling brak overigens alle records; 
er werd, en dat is uiteraard ook wel leuk, 
een nieuw recordbedrag opgehaald en 
we hadden liefst 91… laten we het maar 
“items” noemen. Deze 91 items werden 
allemaal ingezet op ongeveer 50 tot 75 
procent van de werkelijke waarde. De 
veilinggasten konden zien hoe de items 
er uit zagen; die werden namelijk met 
het startbod en het logo van degene 
die het geschonken had groot geprojec-
teerd in de zaal. De veilingmeester, en 
dat deed ie wel goed, noemde daarbij 
telkens wat het item ongeveer (of soms 
zelfs exact) waard was. Tja, en dan is er 
d’n drank….. Het blijkt dan toch wel weer 
dat sommige mensen óf niet goed luis-
teren óf een item persé willen hebben. 
Er is zelfs een reis geveild die voor 150% 
van de werkelijke waarde is verkocht. 
Daarbij had degene die het bod deed 
in gedachte óf onze s.v. een geweldig 
plezier te doen óf niet goed gekeken en 
geluisterd en gedacht dat het een cruise 
was die wat duurder was en later in het 
programma werd geveild. We zullen het 
nooit weten….

Ook inmiddels traditioneel is het gege-
ven dat er tijdens de veilingavond onge-
veer 3 à 4 “kappersbonnen” worden ge-
veild. Meerdere kappers/beautysalons 
stellen die bonnen ter beschikking. Het 
grappige is dat telkens alleen maar kale 
mannen op die bonnen bieden. Die tra-
ditie moeten we er in zien te houden.

Uiteraard komt zo’n avond er niet van-
zelf. Ook dit keer was het weer hard wer-
ken in de voorbereiding én bij de nazorg! 
Je moet o.a. allerlei bedrijven af, de ta-
fels zien te verkopen, een artiest rege-
len, de administratie verzorgen en op de 
avond zelf zijn talloze vrijwilligers druk in 
de weer om de gasten te voorzien van 
een drankje en hapje. Met dat laatste 
zijn we deze keer ontzettend goed ge-
holpen door “Marga kookt”. In de nazorg 
moet je de items gaan uitleveren en zijn 
we alle donateurs afgeweest om ze een 

“vlavoucher” te doneren. Tegen in-
levering van zo’n voucher kunnen 
ze bij bakker Dirkx in de Sluisstraat 
een vla ophalen. Een kleinigheidje 
om onze dank te tonen want zonder 
die donateurs was dit niet mogelijk 
geweest. Waren er dan geen min-
puntjes?? Tja, als we eerlijk zijn….1. 
We verloten namelijk tijdens de 
pauze altijd een –door P. van Lies-
hout beschikbaar gestelde- scooter. 
Nu is zo’n scooter de vorige keer al 
in handen gevallen van de begerige 
organisator van de loterij en nu was 
er wéér een verdacht euvel. De vei-
lingmeester heeft voor de trekking 
van de loterij het meest betrouwba-
re bestuurslid van v.v. Geldrop (die 
met een delegatie aanwezig waren) 
ingeschakeld. Die trok onder het 
oog van alle aanwezigen een win-
nend lotje dat toebehoorde aan de 
veilingmeester. Het is tóch raar dat 
ie een nummer afroept; dan effe 
wazig de zaal inkijkt en dan ineens 
roept: “verrek da heb ik zelf…”. Er 
gaan nu al geruchten dat bij de vol-
gende veiling de voorzitter van de 
stichting de scooter wel zal gaan 
winnen…

Het is overigens best lastig om zo’n 
avond te beschrijven; wat zijn er nu 
de hoogtepunten…? Het optreden, 
in dit geval van zanger John de Be-
ver, of het uitstekende DJ-werk van 
DJ Mirjam, het eten, d’n drank, de 
spontane gezelligheid, dat mensen 
daags erna niet meer weten wat 
ze gekocht hebben, dat je je eigen 
item terugkoopt of….. Er zijn op zo’n 
avond zovéél hilarische momenten 
dat we maar één ding kunnen advi-
seren: “Zorg dat je er de volgende 
keer bij bent”! Mei 2017, reserveer 
tijdig een tafel!

Een geveild 
schilderij van 
kunstenares 
Marjolein 
Brouwers
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Daar wij uitgenodigd  waren door 
onze vrienden uit Tivoli  om bij dit 
toernooi aanwezig te zijn konden wij 
niet afslaan omdat zij ook altijd op 
onze verzoeken ingaan. Dus zodoen-
de zijn wij op zondag 17 Mei eigenlijk 
ginne dag vur unne veteraan  maar ja 
vertrokken naar Tivoli  na eerst een 
bakkie koffie bij Chrisje te hebben 
gedronken. Helaas waren er twee un 
bietje laat naar bed gegaan naar de 
nodige weiss bier maar da mocht de 
pret niet drukken.

We werden in gedeeld in un mooi 
pouleke met sprankelende namen zo-
als de viandellen en de haasjes en nog 
een paar andere. Na dat we de eer-
ste wedstrijd hadden gewonnen door 
toedoen van die ene weiss bier drin-
ker die er maar liefst 4 in jaste was 
de stemming goed. Maar die sloeg al 
snel om want het partijtje tegen de 
viandellen werd dik verloren mede 

Na enkele maanden voorbereiding ston-
den op 23 mei maar liefst 64 teams te po-
pelen om een nieuwe editie van ons toer-
nooi te laten starten. Met deelnemers uit 
Noord-Brabant, Limburg, België en Duits-
land mochten we terecht spreken van een 
internationaal karakter.

Op in totaal 6 velden barste op deze zonni-
ge zaterdag een waar voetbalfeest los dat 
zijn weerga niet kende. De meeste teams 
waren heel erg aan elkaar gewaagd en leg-
de dan ook soms oogstrelende wedstrijden 
op de mat die in een aantal gevallen in een 
uiterste climax een beslissing opleverde. 
Genoten hebben we van onze eigen F1 
die op spectaculaire wijze de finale wist te 
halen en na een bloedstollende wedstrijd 
met penalty’s de winst opeiste tegen onze 
buurman Geldrop F1. Maar ook in andere 
poules waren de finales prachtig om te 
zien. Zo konden bij het E toernooi SV Some-
ren E1, RPC E2, SV Unitas ’59 E5 en RKSV 
Boxtel E2 de felbegeerde 1e plaats vieren. 
En veel deze eer te beurt aan Braakhuizen 

door ons opportunistisch spel met 
zun alle naar voren en alleen Walter 
als rots in de branding, helaas had die 
andere weiss bier drinker last van zijn 
lies ik denk te veel glazen in gezakt.

Maar het eind resultaat was niet 
slecht tegen zo’n goeie tegenstan-
ders, we hebben er een gewonnen 
twee miniem verloren en een gelijk 
dus al met al nog niet zo slecht. We 
kregen van Tivoli nog soep en brood-
jes aangeboden en het weer was ook 
voortreffelijk dus al met al een ge-

F1, RKVV Tongelre F1, onze Duitse vrienden 
van FC Iserlohn en Geldrop F7 in het F Toer-
nooi.

Na afloop kregen we dan ook van alle 
kanten complimenten voor ons prachtige 
toernooi en werd zelfs door menig bezoe-
kende club aangegeven dat we het meest 
professionele toernooi in de regio hebben 
gehad. Dit streelt de organisatie natuurlijk 
en we zijn dan ook vastbesloten deze gro-
te eer hoog te houden en zeker proberen 
te evenaren zo niet te overtreffen. Enkele 
buitenlandse teams hebben inmiddels al 
toegezegd volgend jaar ons toernooi te ko-
men bezoeken, hier zijn zelfs al weer enkele 
nieuwe ploegen bij.

Via deze weg willen we dan ook graag nog-
maals de vele sponsoren en vrijwilligers be-
danken die dit toernooi mede tot zo’n groot 
succes hebben gemaakt, zonder jullie was 
dit allemaal niet mogelijk geweest en nooit 
gelukt. Schrijf 21 mei 2016 maar alvast vet 
in de agenda voor het nieuwe toernooi.

slaagde dag met een goeie 3e helft 
gingen we weer huiswaarts. Helaas 
hadden we maar net genoeg man 
omdat er verscheidene mannen naar 
het 1e gingen kijken i.v.m.  wedstrijd 
in de nacompetitie, geluk was dat het 
een 7x7 toernooi betrof en wij hoe 
kan het 7 man hadden mede dank zij 
Werner.

Wij als hoofdmoot de veteranen B 
willen Tivoli bedanken voor een leuke 
dag en goeie zorgen. Bedankt!

frans mink
TOERNOOI

INTERNATIONAAL E/F TOERNOOI
WEDEROM EEN GROOT SUCCES
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Monsterscore voor de Veteranen A 
ploeg van Braakhuizen.

De roodzwarte equipe van coaches 
Theo en Gerrit heeft wederom op 
zeer overtuigende wijze drie pun-
ten gepakt en wederom gebeurde 
dit na een avondje flink doorzakken 
bij Schonmoeder, waarbij nagenoeg 
de gehele A ploeg acte de presence 
gaf.

Het staat nu echt onomstotelijk vast, 
bier sigaretten en ontiegelijk slap 
zeveren doen wonderen in het ve-
teranen A kamp. Zoals ik in het ver-
slag van vorige week al aangaf, was 
de tegenstander van vandaag Rood 
Wit Veldhoven niet te benijden en 
speelde vanaf het beginsignaal een 
kansloze wedstrijd. Om te beginnen 
waren de A atleten tot op het bot 
gemotiveerd, de geteisterde licha-
men boordevol brandstof (bier en 
sigaretten), was ook doelman Wim 
weer present na zijn afwezigheid 
gisterenavond bij schonmoeder, hij 
vierde zijn 53e verjaardag, daar-
naast mocht voormalig doelwachter 
Gerard weer eens aantonen dat zijn 
kwaliteiten toch echt op het gebied 
van de arbitrage liggen en last but 
not least stond deze wedstrijd van-
daag ook nog eens in het teken van 
het afscheid van good old Peer van 
Kemenade.

Coaches Theo en Gerrit hadden 
zoals te doen gebruikelijk de zater-
dagmorgen benut om hun hoofd 
te breken over de opstelling, wer-
den echter kort voor de wedstrijd 
maar weer eens geconfronteerd 
met een drietal afzeggingen om 
uiteenlopende redenen. Laatkomer 
Kees was vandaag wel erg laat, hij 
kwam helemaal niet omdat hij het 
niet haalde, waarna diverse ploeg-
genoten zich direct afvroegen wat 
hij dan niet zou halen, er werden di-
verse mogelijkheden aangehaald, u 
zult begrijpen dat ik in verband met 
zijn privacy hier niet verder op zal 
ingaan. Ook Bert liet verstek gaan 
omdat hij tegels ging leggen en mis-
schien ook wel een vijver, uiteraard 
kon ook hij rekenen op alle begrip 
bij zijn ploeggenoten.

wedstrijdverslag
VETERANEN A

Helaas moest ook Jos Smeulders 
afzeggen vanwege een ongeluk 
met zijn hond en hopen we dat 
het allemaal weer goed komt.

Kortom een streep door de reke-
ning van beide coaches, echter 
was er ook goed nieuws, Rood 
Wit Veldhoven had maar 10 man 
op de been kunnen brengen en 
dus konden beide coaches big 
John dumpen bij de tegenstan-
der gedurende de 1e helft. Na 
het beginsignaal van scheids Ge-
rard was het direct duidelijk, er 
viel vandaag niet te spotten met 
de A ploeg en al in de 4e minuut 
werd het 1-0, na een vloeiende 
combinatie via Berthelt, Twan 
Schrurs wist alleskunner Jos fraai 
af te ronden. Saillant detail, alle 3 
betrokkenen bij dit doelpunt wa-
ren gisteravond niet aanwezig bij 
Schonmoeder, dus hier gaat het 
verhaal bier , sigaretten en ontie-
gelijk slap zeveren niet op.

Big John liet zich vandaag ook weer 
eens van zijn beste kant zien, jam-
mer voor de best mooie ploeg uit 
Veldhoven was dat Big John een 
flinke duit in het zakje deed vwb 
het uiterlijk, echter liet hij ook 
dingen zien die wij nog nooit van 
hem gezien hebben, hij stuurde 
met een meesterlijke voetbewe-
gingen menig ploeggenoot het 
bos in. Ondanks de aanwezig-
heid van onze John was Rood Wit 
het spoor volledig bijster, zo erg 
zelfs dat er voor hen niets anders 
op zat dan een fraai eigen doel-
punt in de 28e minuut werd het 
derhalve 2-0 na een prima com-
binatie tussen Jos en Berthelt, 
laatstgenoemde had een mooie 
voorzet in huis, zo mooi dat een 
speler van Rood Wit niet zijnde 
big John de bal fraai in eigen doel 
kopte, ruststand 2-0. Saillant de-
tail beiden waren gisterenavond 
niet aanwezig, dus wederom gaat 
het verhaal van bier, sigaretten 
en ontiegelijk slap zeveren niet 
op.

Na rust, vaak het beste deel van de 
wedstrijd voor de A ploeg, dan gaat 
namelijk de conditie een woordje 
meespreken werd het al snel 3-0 via 
uitblinker en kilometervreter Florent.
In de 44e minuut wist hij opnieuw op 
aangeven van Berthelt fraai te sco-
ren, hij nam de bal ineens op zijn slof 
en schoot de 4-0 achter de verbou-
wereerde A1 doelman van Rood Wit 
Veldhoven.

Mogelijk hebt u tot nu toe de naam 
van voormalig tobscoorder Twan 
Schrurs gemist, vorige week nog de 
trotse winnaar van de Bert Dekker 
trofee, echter deed ook hij in de 47e 
minuut een duit in het zakje en leg-
de de 5-0 stand vast. Hierna lieten de 
manschappen van Theo en Gerrit de 
teugels wat vieren en kregen prompt 
een tegendoelpunt om de oren, in 
de 55e minuut werd doelman Wim, 
inmiddels 53 jaar verschalkt, zeer 
tot zijn eigen ongenoegen omdat hij 
voornemens was de nul te houden. 
Snotneus Richard, hij was in de ploeg 
gekomen voor tobkok Jos die hierna 
zijn debuut maakte bij Rood Wit Veld-
hoven, scoorde maar liefst 4 keer in 
het laatste gedeelte van de wedstrijd. 
Mogelijk kan dat ook 3 keer zijn, het 
ging zo snel dat ik niet alles heb kun-
nen volgen en omdat ook Rood Wit 
Veldhoven nog een keer scoorde 
werd de eindstand bepaald op of 7-2 
of 8-2, dat maakt eigenlijk ook geen 
reet uit.

Na de wedstrijd werd zoals gewoon-
lijk de balans opgemaakt en werd dus 
duidelijk aangetoond dat de lelijke 
ploeg van Theo en Gerrit een prima 
prestatie had geleverd ondanks of 
juist dankzij het overmatig drankge-
bruik, bovendien droegen het roken 
als een ketter en het ontiegelijk slap 
zeveren bij aan dit aansprekende re-
sultaat.

Omdat sommige leden van de A ploeg 
soms het idee hebben na het lezen 
van het verslag dat ze in een soort 
van komedie terecht zijn gekomen 
heb ik verslag deze keer serieus en op 

ware feiten gebaseerd gehouden, echter vind ik deze 
opvatting niet zo vreemd want het heeft af en toe veel 
weg van slechte lachfilm.

Tot slot, hij nam deze keer echt afscheid, good old 
Peer van Kemenade ik moet het nog zien. Peer houdt 
het na ongeveer 30 jaar trouwe dienst bij Braakhuizen 
voor gezien en kreeg een passend afscheid, zoals een 
echte model veteraan A verdient. Peer van Kemenade 
is zo’n speler waar menig coach een natte droom van 
krijgt, hij zeurt nooit, doet altijd zijn stinkende best en 
was in zijn goede tijd ook niet te beroerd om zijn te-
genstander onder het mom van : sorry ik deed het niet 
expres een flinke kegel te geven. Peer kende zijn kwa-
liteiten en zijn beperkingen, haalde deze twee echter 
zoals bijna elke veteraan regelmatig door elkaar maar 
je kunt niet kwaad worden op good old Peer, omdat hij 
ook gewoon een fijne vent is.

Peer werd dan ook rijkelijk beloond met een goedkope 
bos bloemen en een echt duimpje en glom werkelijk 
van trots met in zijn achterhoofd de gedachte, hoe 
heb ik het in hemelsnaam zo lang volgehouden?

Peer namens alle ploeggenoten een welgemeend 
dank je wel en de belofte om af en toe te komen kijken 
maakt schuld en mocht je onverhoopt zelf niet kun-
nen, kun je altijd je vrouw sturen, een tientje lapgeld 
meegeven en wij zorgen voor de rest. De Bert Dek-
ker trofee werd na de wedstrijd uitgereikt aan Florent, 

onze kilometervreter en karaktervolle knokker die van-
daag de motor op het middenveld bleek en bovendien 
ook nog eens twee keer wist te scoren.

Bijna alles weer verteld, behalve het gene wat besproken 
werd in de vergadering, uiteraard alleen bestemd voor 
veteranen A oren, echter als verslaggever moet je naar 
mijn mening de intentie hebben om belangrijk nieuws te 
delen met de rest van de wereld. De kern van het ver-
haal: er moeten enkele nieuwe jonge minstens net zo le-
lijke veteranen A bij komen om de continuïteit en kwali-
teit van de A ploeg te waarborgen, vanaf deze plaats heel 
veel succes gewenst met deze onmogelijke missie. Rest 
mij alleen nog af te sluiten met Bert ik hoop dat de tegels 
en je vijver er liggen, Kees ik hoop dat je het toch hebt 
gehaald, Jos ik hoop dat het met de hond goed komt en 
Good old Peer tot over een paar maanden.

Oh ja Bert als je na het lezen van dit verslag sterk de in-
druk krijgt dat je midden in een komedie zit daar kan ik 
mee leven want het veteranen A voetbal is vaak onbe-
doeld komisch maar dat vindt ik het leuke eraan.

Wellicht ten overvloede: 90% van dit verslag is grote on-
zin, maar dat vindt ik het leuke eraan. Tot volgende week 
vrijdagavond bij schonmoeder dan is Kees er ook weer 
als hij het tenminste haalt.

Gr Ed

Florent winnaar Bert Dekker trofee Good old Peer na 30 jaar trouwe dienst

Peer als stralend middelpunt        
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Vrijdagavond 06 maart 2015 hebben 15 
deelnemers aan het twaalfde toernooi 
bij Braakhuizen deelgenomen. 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 . Paul van Gerwen moest zich al 
na 10 minuten inkopen en was voor de 
pauzee ook voor de tweede keer eruit 
gevlogen, omdat Geert van de Mee-
rendonk zoveel fishes had dat hij zich 
niet hoefde in te kopen mocht Paul ook 
die rebuy gebruiken. Echter zonder veel 
resultaat gezien zijn uiteindelijke tiende 

plaats. Randy Jagroep had al een rebuy 
binnen 15 minuten en heeft een tijd op 
bijna geen fishes gestaan. Wonderwel 
heeft hij zich toch naar de finaletafel we-
ten te spelen en werd uiteindelijk zelfs 
tweedes. Top prestatie. 

De finaletafel was ondanks het aantal 
deelnemers pas laat gevormd en daar 
zaten een aantal bekende bij. Net als 
vorige edities zat Alex Smulders er weer 
bij en wist hij uiteindelijk het toernooi 
als eerste speler voor de 2de keer te  
winnen!!! Jaja proficiat, een top pres-
tatie. Verrassende uiteindelijke tweede 
was Randy en  derde Twan Moors.  Kees 
Winters  werd 4de  en Bas de Bruijn was 
5de.

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 Alex  zijn titel kan 
prolongeren. 

Eindstand:

1. Alex Smulders
2. Randy Jagroep
3. Twan Moors
4. Kees Winters
5. Bas de Bruijn
6. Rein Stokmans
7. Peter Beverdijk
8. Geert van de Meerendonk
9. Henk van Heijst
10. Paul van Gerwen
11. Peer van Gerwen
12. Jan van de Meerendonk
13. Rene Vermeltfoort
14. Richard van de Rijt
15. Eric Sanders

12

Zoals ieder jaar worden de teams na een, vaak tweetal compe-
tities, weer op nieuw ingedeeld. Zo ook dit jaar. De coördina-
toren zijn dit jaar al vroeg begonnen om het een en ander in 
kaart te brengen en kijken alvast hoeveel teams we hebben en 
maken op basis daarvan een voorlopige indeling. 

Mede door een sterke toename van nieuwe jeugdleden, 
hebben de coördinatoren moeten wachten met de indelingen 
totdat er meer duidelijkheid is over hoeveel nieuwe leden we 
nu precies hebben. Als dit een stuk duidelijker geworden is 
kunnen we weer gaan beginnen met een voorlopige inde-
ling. Alle nieuwe jeugdleden moeten ook een plek krijgen en 
het juist inschatten van hun kwaliteiten willen we ook gaan 
testen, om er op deze manier zeker van te zijn dat de nieuwe 
teams voldoen aan de richtlijnen welke wij bij SV Braakhuizen 
hanteren.

Terwijl ik dit schrijf weet ik dat er vanavond bij verschillende \
afdelingen weer gepraat wordt over de nieuwe indelingen en 
het aantal teams. Mocht het dan ook zo zijn dat bij het ver-
schijnen van dit blad, de nieuwe teams nog niet op de website 
vermeld staan dan vraag ik jullie allemaal om nog even geduld 
te hebben. Er word heel hard gewerkt om dit in goede, niet 
overhaaste, banen te leiden. 

In 1e instantie zullen alle namen per categorie op de site gezet 
worden, dus alle spelers die uit gaan komen in resp. A t/m F
Huidige situatie is dat na aanvang trainingen vanaf 24 augustus 
in de 1e week de indelingen door de coördinatoren en trainers 
bekend gemaakt zal worden. Dat betekent dat er nog verschui-
vingen kunnen plaatsvinden. Reden is dat we nog niet alle 
nieuwe spelers hebben zien spelen en toch willen proberen 
om iedereen op het juiste niveau in te delen 

De periode tot aan het begin van de competitie en het toer-
nooi bij vv Geldrop willen we benutten om te kijken of dat we 
de juiste keuzes gemaakt hebben, kleine aanpassingen zijn dan 
nog mogelijk.

Daarnaast, gezien de groei, zijn wij naarstig op zoek naar trai-
ners / leiders voor alle afdelingen. Heb je interesse dan wacht 
niet en neem contact op met Jos Smeulders ( smeulders.jos@
gmail.com )of Sander Hüsken ( braakhuizen@husken.eu ).

DE JAARLIJKSE 
INDELINGEN
BIJ DE JEUGD

Na een aantal “stille” jaren was het feno-
meen er weer ineens; zomeravondvoet-
bal te Geldrop. Een samenwerkingsver-
band tussen de LEV-groep, v.v. Geldrop 
en s.v. Braakhuizen heeft het aange-
durfd deze competitie weer nieuw le-
ven in te blazen. Vroeger was het zo-
meravondvoetbal voorbehouden aan 
wijken en straten (ook wel straatvoet-
bal genoemd); maar toen waren er nog 
geen computers, Netflix, HBO, I-pads en 
andere gedrochten. Mensen uit elkaars 
woonomgeving waren blij als ze met 
elkaar de wei in konden als de reguliere 
competitie van de KNVB de pannen er 
op gegooid had…. 

In het nieuwe concept heeft de organisa-
tie de inschrijving “ruimer” geformuleerd. 
Vriendengroepen, bestaande teams, be-
drijven, iedereen kon/mocht meedoen. 
Daarnaast werden de regels aangepast; 
het is lastig om 16 tot 20 mensen bijeen 
te krijgen om een volledig 11-tal te kunnen 
formeren. Met 7 tegen 7 hoef je eigenlijk 
maar met ongeveer 10 mensen te zijn; dat 
is makkelijker bijeen te scharen. Als laatste 
zijn de spelregels eenvoudiger, geen bui-
tenspel, geen slidings, dus minder reden 
om in discussie te gaan met scheidsrechter 
of tegenstanders….

zomeravondvoetbal
ZOMERAVONDVOETBAL GELDROP

De organisatie/initiatiefnemers hoop-
ten stiekem voor het eerste jaar op 
8 tot 10 deelnemers; het werden er 
12!! Hierdoor kon er in 2 poules van 
6 gespeeld worden. De teams droe-
gen enkele illustere namen… Soms 
kon je raden wie er zo’n beetje bij 
betrokken waren. Bij “Vet en B” was 
dat niet moeilijk; de veteranen B van 
s.v. Braakhuizen. Bij “Ginne Schrik” en 
“Dik en Dun” was dat wat lastiger te 
raden. Hoewel, als je eenmaal gaat 
kijken dan viel bij “Dik en Dun” op dat 
er een oudere (dikkere) speler actief 
was, een (dikkere) speler van middel-
bare leeftijd en de rest verrekes dunne 
mennekes in de bloei van hun leven….

Er vielen grappige momenten te beleven 
en er waren (zonder dat er sprake was van 
matchfixing) opvallende uitslagen bij…. 
Zeker bij “Vet en B”; zij stonden in 2 wed-
strijden bij de rust ruim (4-0 en 5-1) voor 
doch slaagden er nog in kostbare punten 
uit handen te geven (4-4 en 5-6 verlies). 
Dat laatste kwam mede door een partij-
dige scheids, namelijk (de oudste) speler 
van Vet en B die de mogelijke roem van de 
actieve jongens wellicht niet kon verdra-
gen. Hij floot pas af toen de tegenstan-
ders 5-6 hadden gemaakt en de oudjes 

zwaar vermoeid ter aarde vielen; 2 x 30 minuten 
is voor veteranen soms te lang (niet in de kantine 
overigens…).

Tijdens de competitie viel ook op dat sommige 
teams steeds (na enkele speeldagen) meer (reserve)
spelers konden toevoegen. De bereidheid om mee 
te spelen nam toe naarmate de competitie vorder-
de. Soms zijn mensen blij dat de competitie bij de 
KNVB is afgelopen doch na 1 of 2 weken begint het 
dus weer te kriebelen!!

Uiteindelijk speelden de 2 poulewinnaars op 25 juni 
een heuse finale waarbij “Dik en Dun” als triom-
fantelijke kampioen tevoorschijn kwam. Zij werden 
door de voorzitter van s.v. Braakhuizen op de afslui-
tende avond gehuldigd door het uitreiken van de 
“Geldropse zomeravond wisselbeker”. Alle andere 
deelnemers kregen een troostprijsje in de vorm van 
een kenneke…..

Aan de teamcaptains is een evaluatieformulier uit-
gereikt met vragen hoe zij de nieuwe opzet hebben 
ervaren. Hieruit bleek al snel dat de teams het naar 
hun zin hadden gehad. De organisatie kreeg veel po-
sitieve feedback terug. We gaan er voor het gemak 
even van uit dat de teams die een hoop kwats op die 
formulieren hebben geschreven een en ander wat 
later op de avond hebben ingevuld….. Aanmelden 
kan alweer door een mailtje te sturen aan: info@
braakhuizen.eu

   Gespeeld      Punten   
De Valk         5        13
Ex 4e           5        10
Hulsterboys           5         9
Geeven dakdekkers bedrijf    5          6
Ons (Mayfield) Property Ehv   5          3
FC Ginne Schrik     5         3

   Gespeeld      Punten   
Dik en Dun         5        12
Vet en B           5        10
Van De Broek           5         7
Özer      5          9
Geldrop Veteranen    5          4
Veld 1a      5         1

DE EINDSTANDEN  POULE A

DE EINDSTANDEN  POULE B

Finale:  De Valk – Dik en Dun  0-1
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Actiepunt

Maand om te 
bespreken in 

HB Verantwoordelijke Uitvoerder Datum 2015-2016
1e bijeenkomst nieuwe selectie seizoen 2015-2016 juni Voorzitter Technisch directeur woensdag 24 juni 2015

Internationale reis selectie Litouwen juni Bestuur & stichting Toon
23 tot en met 27 september 2015, te 

bespreken 24 juni 2015
Indienen begrotingen onderafdelingen concept aug Voorzitters onderafdelingen Voorzitter donderdag 13 augustus 2015
1e Dagelijks Bestuur op 3 september, 1e Hoofdbestuur op 20 
augustus 2015, aanvang vergaderingen 19:30 uur aug Voorzitter Voorzitter

Per 20 augustus om de 6 weken HB, 
per 3 september om de 2 weken DB.

Voetbalwedstrijd Eendracht Maasmechelen tegen v.v. Nieuw 
Woensel aug Voorzitter Voorzitter

16 augustus 2015, aanvang 14.00 uur; 
scheidsrechter: * (op 16 juni aanvraag 

KNVB) 
Voetbaltoernooi veteranenafdeling aug Veteranenvoorzitter Peer Hanssen zaterdag 29 augustus 2015
Kermiswagens tot 17 september 2015 aug/sept Martien Martien maandag 31 augustus 2015
Vaststellen activiteitenlijst seizoen 2015-2016 sept Per afd.  20 augustus 2015
Vaststellen begrotingen onderafdelingen sep/okt HB Voorzitter HB van 1-10-2015
Activiteiten A,B,C,D,E,F-jeugd : draaiboek maken. (Min. 2 
activiteiten per groep) sept/okt Activiteitencommissie Jeugdafd. Act.cie. Jeugdafd.

uiterlijk 1 oktober 2015 voor het 
seizoen 2015-'16

Controle EHBO-kisten sept/okt Hoofd accomodatiebeheer Medisch verzorger Per 1 oktober 2015

Start organisatie E en F toernooi sept Toernooicie. Jeugd Sander/Bas
Per 1 september 2015; toernooi zelf is 

op *

Jaarlijkse wedstrijd Braakhuizen - Geldrop sept/okt Voorzitter Toon
Ter gelegenheid van 90-jarig bestaan 

v.v. Geldrop; datum nog vast te stellen
C-D-E-F Sponsorloop sept Sander Jeugdcommissie Datum vaststellen voor 2015-2016
Eindejaars attentie bepalen en bestellen sept Vice-voorzitter Jan donderdag 17 september 2015

Ledenvergadering sept/okt 1e Secretaris, voorzitter Rinie, Cor en Toon
Datum vast te stellen op 20 augustus 

2015
Schriftelijke uitnodiging aan sponsoren en functionarissen 
voor feestavond in oktober. Presentatie functionaris van het 
jaar op deze avond!! M.i.v. 2016 1 feestavond voor alle 
functionarissen incl. sponsoren. aug Activiteitencoördinator

Peer, commissie bijeen 
uiterlijk 7/9 donderdag 17 september 2015

DJ's of zangers in de kantine sept Accomodatiebeheerder Martien
Afhankelijk indeling competitie 1e 

elftal
Organisatie kerstzaalvoetbaltoernooi Jeugd okt-dec Actviteitencoördinator Jeugdbestuur Op 20/8 datum te bepalen voor 2015
Opm. aanvraag zaalhuur krijgen we toegestuurd van de 
gemeente in april/mei 2015. okt Wordt bewaakt door: Frans van Lieshout 20/8/2015 check
Organisatie kerstzaalvoetbaltoernooi Senioren okt-dec Activiteitencoördinator Peer, plan klaar op 25/10 Datum nog vast te stellen
Sinterklaasavond Mini’s + F afd. + kinderen 
functionarissen/sponsoren nov

Monique Philippart (inpakken) + div. 
vrijwilligsters

Div. JC Datum nog vast te stellen

Etentje bestuur met kantinepersoneel en terreinbeheerders nov/dec HB
Martien Geeven via 

Irodion Datum nog vast te stellen
Contractbesprekingen met trainer selectie okt-dec Voorzitter en 1e penningmeester Volgens manifest Uiterlijk 1 januari 2016
Feestavond senioren nov Actviteitencoördinator Peer Datum nog vast te stellen
Jubilarissen uitnodigen voor nieuwjaarsreceptie nov 2e penningmeester Marielle donderdag 12 november 2015
Jubilarissen bekend maken op de site (wie er op de 
nieuwjaarsreceptie gehuldigd gaan worden) nov 2e penningmeester Marielle dinsdag 15 december 2015
Contact opnemen met hhsmoes@onsbrabantnet.nl m.b.t. 
mogelijke evenementen EHBO-ondersteuning(0623666414 nov nnb nnb maandag 25 januari 2016
Eindejaarspresentje(de Jumbotasjes) voor functionarissen nov Activiteitencoördinator Peer van G vrijdag 18 december 2015
Pokeren dec Activiteitencoördinator Peer Meerdere data nog in te voegen, 
Check op noodzaak verlengen/aanpassen verzekering dec 1e Penningmeester Cor zaterdag 15 november 2014
Controle op EHBO-ers, lijst actualiseren en kijken wie AED kan 
bedienen Hoofd accommodatiebeheer Martien zondag 15 februari 2015
Controle brandblusmiddelen jan Hoofd accommodatiebeheer Martien vrijdag 1 januari 2016
Nieuwjaarsreceptie bij s.v. Braakhuizen nov HB HB Datum nog vast te stellen
Zaalvoetbaltournooi Veteranen sporthal de Kievit (15.00-
17.00 uur) aansluitend nieuwjaarsborrel nov Vrz. Veteranen Peer H. Datum nog vast te stellen
Zaalvoetbaltournooi Senioren jan Activiteitencoordinator Peer Peer Datum nog vast te stellen

Zaalvoetbal Veteranen in de Kievit jan Vrz. Veteranen Peer H.
meerdere data in januari 2016, nog in 

te vullen
Veteranen op wintersport jan Toon van Dijk Toon 9-1-2016 of 16-1-2016
Terreinhuur: huursom Strabrecht bepalen jan Penningmeester Cor zondag 21 februari 2016
Voorbereiding Carnaval jan Activiteitencoördinator Peer Datum nog vast te stellen

Sponsor commissie bijeenkomsten jan/febr Vice-voorzitter Jan

Vóór 24-1-2015 per onderafdeling 
contactpersoon aanleveren bij Jan van 

Bussel
Check op afgevoerde leden (2x per jaar) jan 2e Penningmeester Marielle 15/1 & 15/8 lopende jaar
Controle EHBO-kisten (2x per jaar) mrt Hoofd accommodatiebeheer Verzorger via Martien zaterdag 12 maart 2016
Actualiseren overzicht EHBO-ers mrt 2e secretaris Sander dinsdag 1 maart 2016
Paaseieren zoeken Mini’s + F-afd. apr Activiteitencie. Jeugd Sander Datum nog te bepalen
Inventariseren afscheid selectiespelers/staf mrt Voorzitter Toon zondag 1 mei 2016
Doorgeven hhsmoes@onsbrabantnet.nl definitieve EHBO-
ondersteuning bij toernooien/evenementen mrt nnb nnb dinsdag 1 maart 2016
Bekende artiest in de kantine april Peer Mertens en Martien Geeven Martien Geeven Datum nog te bepalen
Reserveren zaal voor kerstzaalvoetbaltoernooien (jeugd en 
senioren) april Actviteitencoördinator Frans van Lieshout checkt donderdag 1 mei 2014
Thuis E + F toernooi sep Toernooicie. Jeugd Sander Datum nog te bepalen
Kermiswagens op parkeerterrein april Voorzitter Toon Datum nog te bepalen
Sportdag Strabregtcollege mei Voorzitter Toon Datum nog te bepalen

Activiteitenlijst/jaarkalender seizoen 2015 -2016 s.v. Braakhuizen, bijgewerkt tot en met 14 juni 2015

a:\actie,9-7-2015

Actiepunt

Maand om te 
bespreken in 

HB Verantwoordelijke Uitvoerder Datum 2015-2016

S.V. Braakhuizen 70 jaar (wat te doen??) mei Activiteitencommissie Peer

30-5-2015 was het Route 66, van 
ongeveer 14.00 tot 17.00 uur 
voetballen. Voor 2016 (67 jaar 

bestaan) het pensioenfeestje? Datum 
nog te bepalen

Hapje veteranen ter afsluiting seizoen mei Voorzitter Veteranen Peer H. Datum nog te bepalen
Wensen speeltijden wedstrijden en oefenprogramma 
verzamelen bij de wedstrijdsecretarissen mei afdelingsvoorzitters 1e Secretaris zondag 1 mei 2016
Veiling door de stichting mei stichting, contactpersoon Toon Toon vrijdag 5 mei 2017
Beleidsplan komend seizoen opstellen mei/sept Voorzitter en HB Toon dinsdag 31 mei 2016
Voetbalkamp 2016 juni Kampcommissie Kampcommissie vrijdag 8 juli 2016
Veteranendag 2015 mei/juni Voorzitter Veteranen Peer H. Datum nog te bepalen
Verenigingsdag jeugd begin juni Actviteitencoördinator Jeugd/Peer Datum nog te bepalen
Zomeravondvoetbal mei/juni Zomeravondvoetbalcommissie Piet Mei en juni 2016
Verenigingsdag begin juni Actviteitencoördinator Peer zondag 5 juni 2016
Officiele mededelingen, wijzigingen, enz. juli/aug 1e Secretaris 1e Secretaris Datum nog te bepalen

Nominaties van functionaris van het jaar) per onderafdeling) juni Elke vz onderafdeling
Bespreken/verkiezing in 

HB Datum nog te bepalen

Jaarplan activiteitencommissie aug Actviteitencoördinator Peer en HB
elk HB, 1e concept komende seizoen: 

13 juni 2015

Af te bakenen taken waarvoor extra ondersteuning wenselijk is
Taak Verantwoordelijke Uitvoerder
Wedstrijdsecretaris senioren Algemeen Secretaris ?
Ledenadministratie Penningmeester ?
Coordinator Sponsorcommissie HB ?
Organisatie toernooien betreffende afdeling ?
Organisatie evenementen ?

Binnen het Hoofdbestuur van onze vereniging staat elke 6 weken het onderwerp “activiteitenlijst” op de agen-
da. Speciaal voor dit agendapunt schuift tijdens die vergaderingen het “Hoofd coördinator activiteiten” (Peer 
van Gerwen) aan. Het doel van dit agendapunt is dat we een lijst van de activiteiten -en dingen die we niet 
mogen vergeten- periodiek behandelen; als het ware “updaten”. De lijst wordt tijdens een seizoen “verfijnd”. 
Dat wil zeggen dat we –afhankelijk- van sportieve prestaties en/of incidenten de lijst kunnen aanpassen. Zo 
hebben vorige seizoen 2 sponsoren elkaar een keer dronken/verliefd aangekeken en ineens hadden we Django 
Wagner in onze kantine staan. Dat konden we van tevoren in een “nuchtere” bestuursvergadering nog niet 
weten/plannen. Om je een indruk te geven hoe een nog een zo goed als “lege” activiteitenlijst eruit ziet; hierbij 
nog een vrij kale lijst voor aankomend seizoen. Nu we met ingang een supportersvereniging hebben vermoe-
den we dat deze lijst nog “voller” komt. De jongens van de supportersvereniging kennende zullen er nog best 
activiteiten op hun conto bijkomen. Heb je een idee/suggestie voor de activiteitenlijst; neem dan even contact 
op met de voorzitter, toonvandijk@kpnmail.nl.




