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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, Robin Sweegers, 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!
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Als je deze magazine leest is het 
besluit genomen dat we op het 
hoofdveld met ingang van het 
volgende seizoen kunnen be-
schikken over een nieuw kunst-
grasveld, mét sproei-installatie. 
Je hebt wellicht in de media en 
via onze communicatiekanalen 
kunnen volgen dat we met onze 
veldcapaciteit in de knoei raakten 
door het stijgend aantal leden. 
Dat laatste is een mooie ontwik-
keling maar we willen onze leden 
wel voldoende omkleedruimte, 
trainingsuren en wedstrijdvelden 
kunnen bieden. 

We zijn dus al een tijd met de ge-
meente in gesprek en –hoewel 
het formele besluit pas wordt ge-
nomen als deze tekst nog naar de 
drukker moet- kunnen we nu al 
redelijk zeker stellen dat we per 
seizoen 2016-2017 over een 2e 
kunstgrasveld beschikken. Je zal 
dus meteen na het einde van de 
huidige competitie al de nodige 
werkzaamheden daarvoor kun-
nen merken. Aanvankelijk was 
het idee om het kunstgras aan 
te leggen op het veld dat nu nog 
in gebruik is van onze buren v.v. 
Geldrop (dat naast het huidige 
kunstgrasveld ligt). Echter, dan 
zouden we als vereniging be-

hoorlijk wat extra kosten krijgen 
(voor verlichting en sproei-instal-
latie). De gemeente vergoedt dat 
namelijk alleen voor de hoofdvel-
den (ook bij de andere verenigin-
gen). Daarnaast had v.v. Geldrop, 
die zelf die capaciteit ook nodig 
hebben, geen vervangende ruim-
te. Onderzoek heeft namelijk uit-
gewezen dat het alternatief (een 
stuk braakliggend terrein op het 
industrieterrein) niet haalbaar 
bleek. 

Al met al moeten we zeer te-
vreden zijn met de oplossing; 
voor de hele vereniging is het 
van belang dat we nu –ook met 
slecht weer- kunnen trainen op 
2 velden zodat iedereen weer 
wat meer ruimte gaat krijgen. 
Bovendien zijn hier alle bestuur-
lijke snelheidsrecords gebroken! 
Gesteld mag worden dat er door 
de gemeente goed naar onze 
problemen is geluisterd en amb-
tenaren/bestuurders en politieke 
partijen slagkracht hebben ge-
toond in de besluitvorming!

Dat nieuwe hoofdveld verdient 
óók een goede verlichting. Niet 
iedereen kijkt omhoog als men 
ons sportpark betreedt doch het 
zit er echt; fonkelnieuwe –futu-

ristisch ogende- energiezuinige 
LED-verlichting. Je kan nu bij de 
cornervlag de krant zitten lezen. 
Daar gaan we de komende tijd 
nog veel plezier aan beleven. Op 
zaterdagavond 9 januari 2016 
is er een mooi moment om de 
nieuwe verlichting te komen be-
kijken; dan speelt ons 1e elftal 
een vriendschappelijke wedstrijd 
tegen Sparta ’25 en is er aanslui-
tend onze jaarlijkse nieuwjaars-
receptie inclusief “happy hour”.

De energie werd net al aange-
haald. We zijn zeker geen arm 
clubke maar we moeten de laat-
ste jaren onze eindjes behoorlijk 
aan elkaar zien te knopen. De 
energiefacturen zijn een behoor-
lijk fikse kostenpost en dat bete-
kent dat we eens verder zijn gaan 
kijken als onze energieneus lang 
is. We hebben er een specialist 
bijgehaald; Soes Lathouwers sr. 
Onze oudste veteranenspeler is 
voor het bestuur aan het uitvis-
sen of er geen goedkopere ma-
nier is om onze energiebehoeften 
aan te wenden. Onze Soes heeft 
zich inmiddels midden in de zon-
nepanelen gestort en komt bin-
nenkort met een advies aan het 
hoofdbestuur. We begrijpen nu 
ook waarom hij nog steeds op 

Een vaste rubriek als deze is soms lastig te vullen. 
Het kan namelijk voorkomen dat je geen nieuwtjes te 
melden hebt; dat er geen ontwikkelingen zijn. Het rare 
is dat het ons telkens toch weer aardig lukt om actuele 
ontwikkelingen te kunnen melden. Deze keer gaat het 
over kunstgras, camera’s, nieuwe led-verlichting, zon-
nepanelen en het spraakmakende onderwerp….. een 
eventuele tribune…
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z’n snowboardje van de Oostenrijkse 
hellingen zoeft; hij oefent volgens in-
gewijden stiekem op die zonnepane-
len… Het zou kunnen betekenen dat 
je dus binnenkort geen bal meer op 
het dak mag schoppen want dat zou 
wel eens slecht kunnen zijn voor onze 
zonnepaneeltjes (uiteraard onder-
zoeken we dus ook of ze tegen een 
stootje kunnen… in ieder geval wordt 
de Soes verboden z’n snowboardje 
mee naar ons clubke te nemen).

Eerder hebben we al bericht dat we 
ook aan beveiligingscamera’s denken 
(en toegelicht waarom dat –helaas- 
nodig wordt geacht). Er zijn enkele 
bedrijven geweest die een offerte 
voor ons hebben uitgebracht. Echter, 
die kosten gingen (te) ver over ons 
budget. Inmiddels zijn enkele handige 
bestuursleden (ja, ja, die bestaan…) 
zelf e.e.a. aan het onderzoeken en 
gaan zij naar verwacht binnenkort 
aan de slag met de installatie. Met 
name in en rond de kantine zullen 
dan alle bewegingen voortdurend 
gemonitord en opgeslagen worden. 
Voor de terreinbeheerder wordt on-
derzocht of er een soort deurbelleke 
of iets moet komen; zodanig dat –als 
de terreinbeheerder even niet op z’n 
post zit- men hem wel kan waarschu-
wen als je ‘m nodig hebt.
Het laatst onderwerp is uitvoerig be-

sproken tijdens de jaarvergadering, 
…..wel of geen overdekte tribune….? 
Het klinkt gek dat we de contributie 
hebben moeten verhogen en we op 
zoek zijn naar allerlei manieren om 
onze (energie)kosten te drukken en 
het dan tóch hebben over een tribu-
ne. Dat zit zo; door het bestuur is ge-
steld dat een tribune er alleen maar 
kan komen als die (zoals dat zo mooi 
heet) exogeen wordt gefinancierd. 
Kortom, dat ding zou door sponsoren 
of een onverwachte financiële im-
puls betaald moeten kunnen worden. 
Daar zijn wel signalen voor vandaar 
dat we het idee hebben besproken in 
die jaarvergadering. Er is hoofdelijk 
gestemd of we door moesten gaan 
met een (kostenloos) haalbaarheids-
onderzoek. 

De meerderheid bleek het daar mee 
eens. In dat onderzoek, dat wordt 
uitgevoerd door een oud-1e speler 
en enthousiast “Braakhuizen-volger”, 
kijkt men wat er vergunningstech-
nisch zou moeten gebeuren; wat de 
capaciteit zou moeten zijn, wat het 
ruwweg kost en welke positie het 
gunstigst is (zon/slagregen/eventuele 
bomenkap enz. enz.). Als we die aan-
bevelingen binnen hebben moeten 
we gaan kijken of we het gefinancierd 
gaan krijgen. Daarbij zal meespelen 
dat we met een aantal vrijwilligers 

een groot deel door zelfwerkzaam-
heid moeten realiseren. Waarom 
deze discussie nu speelt is ingege-
ven door het kunstgras. Immers, in 
de komende zomerperiode rijden 
de vrachtwagen en de shovels af en 
aan. Qua timing zou dat dan mooi 
bij elkaar uitkomen. Bijgaand een 
schetsvoorbeeld van 1 van de vele 
mogelijke posities. In dit voorbeeld 
is een vrij dure (gemetselde) tribune 
afgebeeld waarvoor de kleedlokalen 
dienen voor de achterzijde. Onder 
dit voorbeeld is een onderdoorgang 
gemaakt naar Sjarlie’s place en zijn er 
onder de tribune mogelijkheden om 
de verworven ruimte te benutten. 

Nogmaals, dit betreft enkel een 
voorbeeld; het is niet gezegd dat de 
afgebeelde tribune positioneel, fi-
nancieel, vergunningstechnisch  en 
constructief haalbaar is. Wellicht 
is een vrij simpele tribune aan de 
overkant van het veld ook een mo-
gelijkheid. Mochten de plannen wat 
realistischer worden zullen we de 
leden betrekken in de eventuele be-
sluitvorming. Heb jij ideeën, sugges-
ties of vragen; komt er gerust mee 
naar 1 van de bestuursleden. Zou je 
de eventuele projectleider of één van 
de vrijwilligers voor de realisatie wil-
len zijn (als het überhaupt door zou 
gaan); laat dat dan ook even weten.

Sinterklaas bij 
braakhuizen
Hij was er weer!! 
Die goede oude Sint. 

Speciaal voor de Sint was dit 
jaar de kantine helemaal omge-
bouwd om de sint een “warm” 
gevoel te geven. 

Nadat de Braga kids en de 
F spelers in grote aantallen 
verschenen waren, luidkeels ge-
zongen hebben en er helemaal 
voor gekleed waren, kon de Sint 
het niet laten om bij SV Braak-
huizen langs te komen, hij had 

zelfs 4 pieten mee genomen om 
er een hele mooie avond van te 
maken. De kinderen zijn met de 
pieten buiten gaan voetballen, 
en snel daarna hebben ze ook 
nog gedanst met de pieten in 
de kantine. Op een gegeven 
moment hebben ze zelfs de 
“Pieten Polonaise” gedaan en 
daar kregen alle kinderen een 
grote sinterklaas snoepzak! 

Het feest duurde en duurde en 
na ook nog eens twee speciale 
liedjes gedanst te hebben met 
de Sint en zijn pieten kregen ze 
allemaal een heel mooi cadeau. 

Dit jaar had de 
Sint voor alle kinderen een 
mooie rugtas, een stalen bidon 
en een spaarpot in de vorm van 
een voetbalschoen mee geno-
men. 

Voor een leuke impressie van 
de avond kun je de facebook 
pagina van Braakhuizen bekij-
ken, hier staan nogal wat foto’s. 

Namens de kinderen willen wij 
dan ook Sinterklaas van harte 
bedanken voor al het moois en 
lekkers!
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Zoals ondertussen iedereen binnen 
onze vereniging weet is dat de suppor-
tersvereniging steeds duidelijker  naar 
voren komt. Even wat activiteiten op 
een rijtje.

Logo
Over het logo hebben we niet zo lang 
nagedacht.  De ingrediënten lagen zo op 
tafel, namelijk: logo van s.v. Braakhuizen,  
rood en zwart en iets met handen. De 
eerste twee zijn duidelijk en die handen 
refereren naar het feit dat we ons club-
ke, s.v. Braakhuizen, op handen dragen.  
Vervolgens moesten we toen op zoek 
naar een handig iemand die deze in-
grediënten in elkaar kon plakken zodat 
het een echt logo werd. Die persoon 
hebben we gevonden in Djulita Hoeks, 
die geheel belangeloos, dit logo heeft 
gemaakt. Wij waren over het eind resul-
taat  meteen enthousiast, want het was 
precies wat we voor ogen hadden. Djuli-
ta nogmaals bedankt want het logo mag 
er zijn, we zijn er trots op.

Openingsfeest
Het openingsfeest werd georgani-
seerd door Braga United. Dit wordt 
een jaarlijkse vaste prik en we kun-
nen tevreden terug kijken op de eer-
ste editie van 4 september jongsle-
den. Met DJ Ruud, die voor het eerst 
te bewonderen was in de kantine, 
ging het dak eraf. De teams werden 
voorgesteld met een praatje van de 
leiders/aanvoerders van de elftallen, 
zodat de aanwezigen op het feest 
ook wisten wie bij welk team hoor-
de en wat de doelstellingen van de 
teams waren etc. Het was een heer-
lijke echte Braakhuizen avond.

‘t Urste Balleke
De meesten weten af van het ‘’kan-
tine spel ‘’ ‘t Urste Balleke! De ou-
deren onder ons weten dat het afge-
leid is van het reservegetal. ’t Urste 
Balleke is heel simpel, het is ’t Urste 
Balleke wat getrokken wordt in de 
Nederlandse Lotto. Je speelt al vanaf 
€ 1,- mee, door minimaal een cijfer 
in de map te kiezen en daaronder je 
naam te schrijven. De map ligt achter 

braga united
GAAT DOOR!

de bar. Meerdere nummers mag na-
tuurlijk ook, dat hebben we uiteraard 
liever. Zo kun je elke zondag kans ma-
ken op € 20,-. De winnaar of winnares 
wordt altijd vermeld op de Braga Uni-
ted Facebook pagina. De opbrengst 
van al het geld komt ten goede aan 
de sfeer en gemoedelijkheid binnen 
onze vereniging, dus het is zeker de 
moeite waard om elk weekend mee 
te spelen!

Man of the match
Man of the match is sinds dit seizoen 
ook nieuw.  Vijf willekeurige mensen 
worden voor de wedstrijd (zowel 
thuis als uit) benaderd om punten te 
geven aan de spelers van het eerste. 
Door middel van de gegeven punten 
wordt de speler met de meeste pun-
ten Man of the match. De Man of the 
match wordt na de wedstrijd (alleen 
thuiswedstrijden)in de kantine be-
kend gemaakt en ontvangt een diner 
bon van Grieks restaurant Irodion te 
Geldrop. Aan het eind van het seizoen 
wordt  aan de Speler van het jaar een 
mooie prijs uitgereikt. Zie de tabel 
voor de tussenstand, op pagina 33.

Sfeeractie bij eerste overwinning 
Braakhuizen in de tweede klasse
De eerste overwinning van Braakhui-
zen 1 tegen NWC 1 in de 2e klasse met 
3-1 was ook een speciale dag. Met DJ 
de Kin die draaide en het thema Ok-
toberfeest werd het bijzonder goed 
gevierd. Het spandoek achter het 
doel (Believe in yourself, de 3 punten 
komen vanzelf!) en met de fakkels in 
de laatste minuten was het weer een 
mooie ambiance,  zodat 11 oktober 
2015 weer geschiedenis werd ge-
schreven op Sportpark de Kievit!

Spandoek
We zijn nog steeds bezig met het 
spandoek dat elke thuiswedstrijd 
opgehangen wordt. We willen het 
groots aanpakken zoals we eigenlijk 
alles groots willen aanpakken! Het 
vergt nog even tijd maar dat komt 
helemaal goed!

Clublied
We hopen nog steeds dat men-
sen ons kunnen helpen met het 
‘’clublied’’ dat we nog willen gaan 
realiseren. Mensen kunnen altijd 
een mailtje sturen naar ons om wel-
licht een juiste zetje in de rug te ge-
ven: bragaunited@braakhuizen.eu 

Facebook
Op Facebook loopt nu ook onze Like, 
deel en win actie waarbij we 2 janu-
ari 2016 de winnaar of winnares be-
kend gaan maken van ons geweldig 
mooi ‘’Braga Pakket’’. Dus voor de-
gene die nog niet meedoet, kijk snel 
op de Braga United pagina en maak 
nog altijd kans op het prachtig pak-
ket!

Braga Kids
De naam va de mini’s is op een leu-
ke manier gewijzigd en deze gaan 
voortaan door het leven als: De Bra-
ga Kids

Braakhuizen petjes
Tot het eind van het jaar zijn onze 
eigengemaakte Braakhuizen petjes 
maar € 7,50 dus profiteer er nog van. 
Het geld daarvan komt ook ten goe-
de aan de sfeer binnen onze veren-
ging voor jong en oud!

Zoals je kunt lezen al veel zaken op-
gezet en nog genoeg ideeën op de 
plank om uit te werken!

Braga United.
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Stichting draagt bij aan lekker 
bakkie koffie, weer prima beeld-
kwaliteit in de kantine en nog 
meer… 

De meeste van de lezers zullen 
wel gezien of geproefd heb-
ben dat er in de kantine een 
gloednieuw koffiezetapparaat 
van Douwe Egberts is geïnstal-
leerd, geleverd door één van 
onze sponsoren Offacility. Deze 
investering, een apparaat wat 
veel sneller, bedieningsvrien-
delijker is voor de barmede-
werksters en waar naast koffie 
ook cappuccino mee gezet kan 
worden, kon tot stand komen 
door een gift van de Stichting. 
Ook de voetbalwedstrijden die 
veelvuldig in de kantine bekeken 

STICHTING VRIENDEN
VAN SV BRAAKHUIZEN

worden hebben weer optimale 
beeldkwaliteit door een bijdrage 
van de Stichting. Op dit moment 
onderzoekt de vereniging of het 
zinvol en financieel haalbaar om 
een kleine gezellige tribune bij 
het hoofdveld te plaatsen en ook 
hier zal de Stichting, mocht het 
allemaal doorgang vinden, kijken 
of zij haar steentje kan bijdragen. 

Een andere investering die de 
vereniging op dit moment onder-
zoekt is het installeren van zon-
nepanelen wat een enorme kos-
tenbesparing kan opleveren en 
ook zal de Stichting eventueel be-
kijken of we iets voor de vereni-
ging kunnen betekenen. Dit bete-
kent dat de opbrengsten van de 
Stichting uit o.a. de veiling naast 

bijdragen in diverse kleinere ac-
tiviteiten ook voor mogelijk gro-
tere projecten ingezet worden 
en geeft dit maar weer eens aan 
dat de Stichting vrienden van 
Braakhuizen een prima initia-
tief is geweest, en dat vrienden/
sponsoren enorm belangrijk zijn 
voor een vereniging.

Tot slot wil ik mede namens mijn 
mede bestuursleden alvast van 
de gelegenheid gebruik maken 
om iedereen prettige kerstda-
gen, een goed uiteinde maar 
vooral gezond 2016 te wensen.

Namens het bestuur van de 
Stichting 
Peter Mertens

vacatures
Gezocht: (mede) organisator 
voor het zomeravondvoetbal
In navolging op de successen 
van dit jaar willen we in 2016 
wederom een zomeravond-
competitie organiseren. Spijtig 
genoeg heeft Piet Vermeltfoort 
niet meer de tijd om dit toer-
nooi te organiseren, dus we 
zijn op zoek naar mensen (vele 
handen maken licht werk) die 
volgend jaar het toernooi mee 
willen organiseren. Wie o wie wil 
ons daarbij helpen?
Heb je interesse om mee te 
helpen op welke manier dan ook 
stuur dan een mail naar info@
braakhuizen.eu of meld je bij 1 
van onze bestuursleden.

We zijn ook op zoek naar een 
wedstrijdsecretaris voor de 
senioren.
Wie heeft er tijd en zin om de 
wedstrijdzaken te beheren en 
te regelen voor onze senioren-
teams?
De werkzaamheden bestaan 

voornamelijk uit het regelen van 
alternatieve wedstrijddagen en 
aanvangstijden in overleg met 
onze leiders, de tegenstander en 
de KNVB.
Heb je interesse om mee te 
helpen op welke manier dan ook 
stuur dan een mail naar info@
braakhuizen.eu of meld je bij 1 
van onze bestuursleden.

Daarnaast zoeken we nog trai-
ners/leiders/scheidsrechters 
bij de jeugd.
Doordat het aantal jeugdleden 
de laatste tijd is toegenomen 
kunnen er bij s.v. Braakhuizen 
meer jeugdteams worden ge-
formeerd dan de laatste jaren. 
Dat betekent dat er vacatures 
zijn ontstaan voor jeugdtrainers/
leiders bij met name A-, B- en 
C-jeugd. Bij de s.v. Braakhuizen 
wordt gewerkt vanuit een tech-
nisch jeugdplan, te vinden op de 
site. Heb je interesse om mee te 
helpen de jeugd van s.v. Braak-
huizen op een hoger niveau te 

tillen? Neem dan contact op 
met JR Wau.
JR is onze coördinator voor 
de A-,B- en C-jeugd en te be-
reiken via telefoonnummer 
06-27621200, zijn mailadres is 
jrwau01@hotmail.com.
Heb je interesse voor een func-
tie bij de D-, E- of F-jeugd, dan 
kan je dat ook aangeven bij JR, 
hij speelt je gegevens dan wel 
door naar zijn broer die coördi-
nator is van de jongste leeftijds-
groepen bij s.v. Braakhuizen. JR 
kan je ook meer vertellen over 
de randvoorwaarden als je bij de 
s.v. Braakhuizen trainer wordt.
Heb je interesse om scheids-
rechter bij de jeugd te worden 
stuur dan een mail naar info@
braakhuizen.eu of meld je bij 1 
van onze bestuursleden.

We zijn ook op zoek naar ter-
rein beheerders voor de zater-
dag en de zondag. 
Informatie bij Martien Geeven 
06-53264356.
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Het was zondag 25 oktober 2015, ons ur-
ste moest haar competitie thuiswedstrijd 
tegen PSV amateurs afwerken en daar 
stond ie ineens; Gijsje van der Linden, het 
750e lid van onze vereniging!! En Gijsje 
kwam niet alleen; hij werd vergezeld door 
een hele horde 5-jarige leeftijdsgenoten 
die het de moeite waard maakten om 
een uurtje eerder naar het hoofdveld 
te komen. Daar werden namelijk “mi-
ni-demonstratiewedstrijden” gespeeld 
en behalve trotse ouders en opa’s en 
oma’s zag je ook trainers en bestuursle-
den van onze vereniging hardop denken: 
“daar staan ze; het toekomstige urste in 
2030……. “. Het was op dat tijdstip al op-
vallend druk en dat heeft alles te maken 
met de hoeveelheid jeugdige aanwas. 
Het werd een mooie show; behalve de 
fanatieke partijtjes was het oogstrelend 
om te zien dat er op die leeftijd al gastjes 
zijn die een balletje proberen te kappen 
en (proberen) over te spelen. Na hun ge-
ploeter in de demonstratiewedstrijden 
was er voor de kids even een momentje 
van nabespreking in kleedruimte 3 en 
vervolgens was er een drankje en wat te 
snoepen in de kantine. Er moest immers 

Nieuwe mijlpaal
WE HEBBEN 750 LEDEN 

weer wat energie getankt worden voor de 
volgende (nerveuze) ronde. Ze gingen na-
melijk met de spelers van PSV en het urste 
mee het veld op!!! Kijk, op die leeftijd weten 
die mannekes natuurlijk nog niet dat PSV 
ook een amateurtak heeft; zij die al kunnen 
lezen zagen “PHILIPS” op de borst staan. Sa-
men met het logo en de kleur van het “uit-
shirt” betekent dat gewoon “PSV”…. Voor 
de meesten was het dus bijzonder knap dat 
ons urste uiteindelijk gelijk speelde en zelfs 
soms het betere van het spel had…. Kort-
om, we hadden die middag niet 1 mascotte 
maar een hele spelers van het 1e mee het 
veld op gaan. Het was vervolgens aan Gijs 
van der Linden de eer de aftrap te mogen 
verrichten. Dat deed hij met verve; met 
de tong uit de mond en spanning op kui-
ten soleerde hij door de PSV-defensie en 
knalde het leer onberispelijk in de touwen!

De Mini’s -> Braga Kids
Het is vooral aan deze jongste afdeling te 
danken dat s.v. Braakhuizen recent een 
groeispurt heeft gemaakt. De Mini-afdeling 
van s.v. Braakhuizen; hoofdzakelijk spelertjes 
onder de 6 jaar, is in korte tijd uitgegroeid 
tot een afdeling van ongeveer 30 spelertjes. 

Reden om van de oudsten onder hen een 
nieuw F-team te maken en in te schrijven 
in de KNVB-competitie. De jongsten van 
hen trainen op woensdagavond en ook 
op de zaterdagmorgen. Daarbij wordt af 
en toe ook een uitwisseling gehouden 
met andere verenigingen uit de naaste 
omgeving. Het succes van deze afdeling 
is onder andere te danken aan 3 en-
thousiaste trainers/begeleiders; Patrick 
Schmidke, Albert van Uden en Jimmy 
van Werde. Zij staan nadrukkelijk aan 
het orgel te draaien; hebben gezorgd dat 
de spelertjes, met hun eigen shirts, her-
kenbaar zijn en beschikken over een dik 
arsenaal spelattributen en voetbalspel-
methodieken. Mede dankzij hun enorme 
ervaring, voetbalachtergrond en beleving 
floreert deze afdeling als nooit tevoren. 
Gezien de binding die er vanuit de jeugd 
en andere afdelingen al is met het urst 
elftal (liefkozend Braga genoemd) zullen 
de Mini’s vanaf nu dan ook door het le-
ven gaan als de “Braga Kids”! Dit moet 
vooral de supportersvereniging van s.v. 
Braakhuizen (Braga United) goed doen!

< Braakhuizen – PSV onder leiding van 
750e lid, Gijsje van der Linden

De Braga kids, seizoen 2015 – 2016 >
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Op woensdag 23 september 
vertrok een groep van 18 man 
van de selectie van Braakhuizen 
richting Litouwen. Vanaf Eind-
hoven Airport vloog deze ploeg 
naar Vilnius, de hoofdstad van 
Litouwen waar dit toernooi 
plaats vond en tevens de stad 
waar landskampioen Fk Zalgiris 
haar thuiswedstrijden speelt. 
Na aankomst werd de groep 
ontvangen en met een speciale 
bus naar het hotel gebracht. 
Nadat de kamers verdeeld wa-
ren en de eerste ‘sportdrankjes’ 
te hebben besteld is de selectie 
het monumentale centrum van 
Vilnius gaan verkennen. Hier 
zou de groep in de dagen die 
volgden nog vaak te vinden zijn. 
Uiteindelijk was het natuurlijk 

SELECTIE BRAAKHUIZEN
OP TOERNOOI IN LITOUWEN

allemaal te doen om het toer-
nooi met internationale allure.

En op vrijdag 25 september was 
het dan eindelijk zover. Mede 
dankzij de geweldige contacten 
van Toon van Dijk was alles tot 
in de puntjes geregeld. Van de 
speciale bus bij het vliegveld 
tot het hypermoderne stadion 
waarin onze selectie zich kon 
klaar maken voor de wedstrijden 
en uiteindelijk voor een enor-
me mensenmassa het toernooi 
mocht spelen.

Op dit toernooi waren prestigieuze 
tegenstanders als Fk Zalgiris(kam-
pioen van Litouwen), Sudova Marij-
ampole (nummer 3 eredivisie van 
Litouwen), Fc Levadia Tallinn(Kampi-

oen Estland) de tegenstanders in de 
poule. Onder de deskundige leiding 
van Paul (de la tourette) van Gerwen 
wist Braakhuizen zich na 2 zwaar-
bevochten overwinningen en een 
gelijkspel te plaatsen voor de finale 
in het nieuwe indoorstadion in Li-
touwen. In deze finale was Braakhui-
zen de ploeg van Fk Zalgiris met het 
nodige geluk en kunst en vliegwerk 
na strafschoppen de baas. De beker 
was dus voor Braakhuizen en dat is 
tot in de vroege uurtjes gevierd in 
het centrum. Op zondag 27 septem-
ber vloog de selectie weer terug 
naar Nederland waar, na 5 dagen 
vol belevenissen,  het gewone leven 
weer hervat kon worden.

gezocht ! gezocht ! gezocht !
Wij zoeken prijzen voor de loterij tijdens het jeugdkerstzaalvoetbaltoernooi 
en voor de carnavalszondag. De opbrengst van de loterij komt volledig ten 
bate van de jeugdafdeling, waaronder het aanstaande jeugdkamp; 20, 21 en 22 mei 2016.

Allerlei soorten prijzen; van groot tot klein, alles is welkom, mits “nieuw”

Denk aan pennen, sleutelhangers, huishoudelijke artikelen, speelgoed, levensmiddelen, sportspullen, 
tegoedbonnen, etc. etc.

U kunt U prijzen afgeven bij één van de organisatoren van het jeugdkamp of gewoon aan de bar.

Bij voorbaat dank !!  Prins Francois en zijn gevolg.
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Braakhuizen bruist als nooit te voren en met 
name onze mini afdeling is debet aan de explo-
sieve groei van onze vereniging. Reden dus om 
eens kennis te maken met de heren die hier voor 
mede verantwoordelijk zijn. We ontmoeten el-
kaar na een vriendschappelijk potje van onze 
Braga Kids tegen Heeze.

Vertel even kort wie jullie zijn en wat jullie bin-
nen Braakhuizen doen/gedaan hebben.
Jimmy van Werde: In 2006 als vader van Jordy 
meegekomen naar de minitraining en van daaruit 
als trainer meegegaan t/m de E afdeling. In 2014 
samen met o.a. Patrick en Albert en nog een 
paar enthousiaste mensen nieuw leven geblazen 
in het E & F toernooi.
Albert van Uden: Met zoon Bo begonnen als 
trainer in de F5…tot aan de E1 trainer geweest.
en speler bij het leukste elftal van Braakhuizen, 
Veteranen B.
Patrick: Vanaf moment dat zoon Joey bij Braak-
huizen Mini’s begon te voetballen, tot de E1 
trainer geweest, tevens speler van Veteranen B

Hoe lang draaien jullie al mee bij Braakhuizen? 
Inmiddels een jaar of 8.

Wat is jullie motivatie geweest om de Mini’s 
(Braga kids) te gaan trainen?
Na een sabbatical van een jaar ingestapt om 
samen met twee enthousiaste mensen, met gro-
tendeels dezelfde visie, ingestapt om de Mini’s 
op een iets andere manier op te zetten. 
Een goede basis neerleggen voor de speler zodat 
ze misschien net wat voorsprong hebben op leef-
tijdgenoten. Plezier is wel het allerbelangrijkste.

Uit hoeveel spelertjes bestaat deze groep mo-
menteel? 
Momenteel bestaat de groep uit 20 spelertjes.

Wat is de maximale grootte die jullie in de 
huidige samenstelling kunnen handelen of zijn 
er al plannen om de staf uit te breiden?  
Wij willen niet op de feiten vooruit lopen, maar 
wij zijn voorbereid. Voorlopig is er nog ruimte 
voor nieuwe spelertjes.  Doordat wij telkens een 
periode dezelfde oefeningen wekelijks terug 
laten komen is er voor veel van de min’s herken-
ning waardoor er ruimte voldoende is om uit te 
breiden. Onze vaste invaltrainer is Maurice Stee-
vens, en daarnaast kunnen wij altijd terugvallen 
op mensen binnen Braakhuizen, zoals o.a. enkele 
sterren uit de Veteranen B ploeg.

KENNISMAKEN MET
DE TRAINERS VAN DE BRAGA KIDS

Hoe zijn de eerste indrukken van onze aankomende talen-
ten? Zien we al potentiele toppers?
Wij zien dat de alle kinderen enthousiast zijn, en dat is ook 
wat we bij de ouders proeven. Dat de ene meer aanleg heeft 
dan de ander, is natuurlijk altijd al zo geweest. De uitdaging is 
om iedere speler iets te leren, maar er lopen zekers talentjes 
rond!

Wat zijn jullie plannen voor de toekomst?
Wij willen ook richting de toekomst de vaste trainers van de 
mini’s blijven. Daarnaast zijn we momenteel ons netwerk aan 
het uitbreiden, zodat er op regelmatige basis onderling tegen 
andere verenigingen gevoetbald kan worden. Inmiddels is 
er gevoetbald tegen Geldrop en Heeze, en zijn er toezeggin-
gen vanuit Mierlout en FC Eindhoven. Ook zijn er inmiddels 
goaltjes breder gemaakt door Jeantino, zodat wij beschikken 
over goaltjes die voldoen aan de juiste afmetingen. Waar wij 
uiteraard heel blij mee zijn.

Wat is jullie doelstelling? Hoe willen jullie die bereiken?
Doelstelling is om te komen tot een vaste groep mini’s van 
25-30 kinderen. Wij willen dit bereiken door de training van 
onze Braga Kids herkenbaar te laten zijn, met vaste vormen en 
gezichten. Zodat de kids, maar ook de ouders een vertrouwd 
gevoel krijgen bij onze vereniging. 
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Hoe is de betrokkenheid van de ouders?
Wij hebben onze focus vooral liggen bij de kids, en vinden het prettig als de ouders zich afzijdig houden tijdens de 
training. Na de training gaan we met de kids ranja drinken in de kantine, en dat is voor ons meestal het moment dat er 
contact is met de ouders.

Wat willen jullie zelf nog kwijt? 
Ik een paar kilo!! -> Jimmy maar dat mag duidelijk zijn!
We starten op woensdag altijd om 18:00 met de training, het komt nog regelmatig voor dat kinderen na die tijd pas 
komen. We hebben maar een uur en willen dat zo goed mogelijk benutten.
Kom vooral een keer kijken!
Wij hopen vooral dat de kinderen zodra ze de overstap naar de F maken nog net zo veel plezier hebben als nu. Als ze 
dezelfde groei blijven doormaken als de eerste weken lopen er zekers talenten bij die we in de toekomst misschien nog 
wel in de selectie voor het eerste tegenkomen.

Patrick, Jimmy en Albert bedankt voor jullie bijdrage en veel succes….
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Vrijdagavond 23 oktober 2015 hebben 15 deelne-
mers aan het dertiende 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 . Frank van 
den Wijngaard moest zich als 1ste  inkopen maar 
is uiteindelijk toch nog knap 5de geworden. Ibra-
him Sanatci (IBO voor bekende) had de 2de rebuy 
en moest werd uiteindelijk laatste. Al dan niette-
min heeft hij een mooi avondje gehad met waarbij 
weer veel is gelachen. 3de rebuy was voor Anja van 
de Meerendonk die uiteindelijk als 13de eindigde, 
net voor hunne Jan met een 10de plek. De finale-
tafel was ondanks het aantal deelnemers pas laat 
gevormd en daar zaten een aantal bekende bij. 
Net als vorige editie zaten Kees Winters, Bas de 
Bruin en Twan Moors er weer bij. Grote verrasing 
was de aanwezigheid ban Eric Sanders die elke 
editie heeft meegedaan en nog nooist zo ver was 
gekomen en jawel het is hem gelukt. PokerKing 
Eric behaalde overtuigend de 1ste plek. In het 
laatste potje versloeg hij zijn laatste 2 tegenstan-
ders in 1 keer, waardoor Kees Winters knap 3de 

is geworden en Twan Moors een verdienstelijke 2de plek.  Ook 
Henk van Heijst wist iedereen te verrassen met een knappe 4de 
plek. Bas de Bruijn was met zijn 6de plek “the Bubble” en greep 
net naast het prijzengeld. Peer van Gerwen een nette 7de plaats 
maar de grootste verrassing was toch wel Rene Vermeltfoort met 
zijn 8ste plek!! Jaja normaal is hij in de onderste regionen te vin-
den maar deze keer niet. Hij had zich ook goed voorbereid door 
op tijd naar bed te gaan en de hele week gezond te eten en dat 
heeft zich wel uitbetaald. Nogmaals complimenten en hou deze 
stijgende lijn vast, je kan het!!! 

Wederom, ondanks de selecte groep toch een super gezellige 
ouderwetse Braakhuizen avond. Ook onze dank wederom aan 
Mirjam, top. De hapjes en drankjes waren super verzorgd.  
Daarnaast een speciaal dankwoord aan Kees Brouwers van 
Café-biljart Schonmoeder die, net als de voorgaande edities, 
bierkaarten heeft gesponsord. 

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

Plaats  Team               Punten     Doelsaldo

1e Braakhuizen 3  21  24-7 +17

2e Braakhuizen 7  18  31-8 +23

3e Braakhuizen 6  15  26-8 +18

4e Braakhuizen 8  15  31-18 +13

5e  Veteranen C  15  26-13 +13

6e Braakhuizen 5  15  25-14 +11

7e Braakhuizen 2  9  15-16 -1

8e Veteranen B  7  24-23 +1

9e Braakhuizen 4  7  17-33 -16

10e Braakhuizen 1  6  6-11 -5

11e Veteranen A  0  6-23 -17

Plaats  Naam               
1e Eric Sanders
2e Twan Moors
3e Kees Winters
4e Henk van Heijst
5e  Frank van den Wijngaard
6e Bas de Bruijn
7e Peer van Gerwen
8e Rene Vermeltfoort
9e Jan Willem Meulendijks
10e Jan van de Meerdonk
11e Youssoef Oner
13e Paul van Gerwen
14e Anja van de Meerendonk
15e Mustafa Bulca
16e Ibrahim Sanatci

Onze eerste periodetitel is op de laatste speeldag als-
nog naar ons 3e elftal gegaan. Proficiat mannen met dit 
mooie resultaat ! Dit succesvolle vriendenteam, o.l.v. 
technisch direkteur Joannie (Braziliaanse invloeden), 
had in de triller tegen Woenselse Boys 2 genoeg aan 
een gelijkspel, maar greep “gewoon” wederom de vol-
le winst (1-0)….net als in de 6 voorafgaande competi-
tiewedstrijden….en in de beker ! 

Evenals uiteraard het 3e zijn ook ons 5e, 6e, 7e en 8e 
seniorenteam nog volop in de race voor het kampioen-
schap in hun klasse; dus het zou zomaar weer eens een 
skon….en dus dorstig joar kunnen worden, bij ons club-
ke ! Ach, worrum ok nie !! We wensen alle teams veel 
succes toe in de 2e periode (ook over 7 wedstrijden) 
….en hopelijk komen er op het eind van het seizoen 
dan een paar kersverse kampioentjes uitgerold !!  

Zou mooi zijn !!         Thank You !

EINDSTAND EERSTE INTERNE PERIODE ( 7 wedstrijden )

13E POKERTOERNOOI UITSLAG ( 23 oktober 2015 )

1E interne periodetitel
S.V. BRAAKHUIZEN

poker
13e POKERTOERNOOI
SV BRAAKHUIZEN
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Als men de juiste lett ers hieronder in de hokjes plaatst, dan leest men de 
naam van een pas-begonnen groepje mensen bij Braakhuizen.

HORIZONTAAL
1 Voetbalclub in Italië, 6 Trainer van 
Southampton, 12 Supporters, 13 
Plezier, 15 Bordes, 18 Geloofsbode, 
20 Duits lidwoord, 21 Water, 23 
Voetbalclub uit Lieshout, 24 Deel v.d. 
Verenigde Staten, 26 Naar kind, 28 
Naamloos, 29 Schildersplankje, 31 Deel 
v.h. jaar, 33 Kloosterlinge, 34 Voornaam 
bekende voetballer, 36 Gevat, 38 
Vloeistof, 41 Conisch, 43 Nimmer, 
45 Mestvocht, 47 Noorse munt, 49 
Aanwijzend vnw, 51 Braziliaanse stad, 
52 Plaats in België (Fr), 55 Bekende 
voetballer, 58 Drank, 59 Maat/gewicht, 
60 Voetballer van Manchester United, 
61 Colombiaanse hoofdstad

VERTICAAL
2 Begin van een voetbalwedstrijd, 3 
Golft erm, 4 Niet klaar, 5 Verdovend 
middel, 7 Oppervlakte (afk ), 8 Griekse 
god, 9 Bestek, 10 Waakzaam, 11 Plaats 
in Groningen, 14 Trainer die niet goed 
ziet, 16 Tennisterm, 17 Verharde 
huid 18 …. Maher, 19 Schaakterm, 22 
Dierengeluid, 25 Voetbalovertreding, 
26 Je voetbalt ermee, 27 Vissenbot, 28 
Stadion van AJAX, 30 Tod, 32 Wollen 
stof, 35 Deel van een molecule, 36 
Muziekterm, 37 Trend, 38 Beest, 39 
Vierkante liniaal, 40 Boksterm, 42 
Arti kel (afg), 44 Onzes inziens (afk ), 46 
Deksel, 48 Plusjes, 50 Beeldig, 53 Finse 
schrijver, 54 Commando rechts voor 
sledehonden, 56 Uitroep, 57 Haagse 
voetbalclub

Op 20 oktober jongstleden is Joke van Lieshout overleden. 

Naast echtgenote en steunpilaar van ons jeugdbestuurslid Frans was zij tevens “voetbalmoeder” van 

Frans jr. en Wim die bij onze vereniging bij de seniorenafdeling voetballen. 

Joke stond, toen zij nog niet gekweld werd door ziekte, alti jd voor onze vereniging klaar. 

Zo heeft  zij in het verleden ook nog deel uitgemaakt van onze kanti ne/keukenploeg. 

Wij wensen iedereen veel sterkte toe met dit verlies.

KRUISWOORDPUZZEL

IN MEMORIAM
JOKE VAN LIESHOUT

 11            60            28            54           35 24            43           22            58            8             38              
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Mooiste voetbalwedstrijd: WK Ne-
derland-Spanje 5-1 met die heerlijke 
goal van Robin van Persie                                            

Mooiste Doelpunt: Diezelfde goal 
van Robin van Persie                               

Verwachti ng seizoen 2015-2016: 
Ajax kampioen

Jeugdidool: Dennis Bergkamp

Je kan me s’ nachts wakker maken 
voor: voor een zak sweet chili chips 
en het liefst een bierke erbij                                                                      

De club Braakhuizen: De warmste 
en sfeervolste, gemoedelijkste  beste 
club ever 

Mooiste herinnering Braakhuizen: 
Het jeugdkamp met Ronny van Ger-
wen

Verwachti ng van het 1E dit seizoen: 
Hopelijk handhaving in de 2e klasse                                                                    

Ambiti e als trainer: misschien als 
mijn kids gaan voetballen                                    

Waar denk je aan bij de 3e helft : 
Bier Broodje Bal en gemoedelijkheid                                                            

Wat ik nog kwijt wil: Braakhuizen 
super leuke club en dat er nog veel 
feestjes mogen komen
Aan wie geef je dit interview door: 
Geert Gerrits speler van het 8e.

Dit interview is doorgegeven door 
Nick Kuylaars

Naam: Leroy Albers
Woonplaats: Geldrop
Geboren: Geldrop

Lid van Braakhuizen: Verschillende 
jaren in de jeugd gevoetbald tot aan 
de B toen over gestapt naar buur-
man  Geldrop en toen ff  gestopt i.v.m. 
dienstti  jd nu weer enkele jaren bij 
braga.

Funti e bij Braakhuizen of komt er 
misschien nog een functi e: Misschien 
als mijn kinderen gaan voetballen.

Zelf voetballen: in het 3e

Beroep: Vrachtwagenchauff eur

Status: Getrouwd met Natasja en 2 
kinderen 2 zoons potenti ële Ballers

Club Nederland: Ajax Amsterdam

Speler Nederland: Davy Klaassen (Ajax)

Club Buitenland: Real Madrid

Speler Buitenland: 
Leo Messi (Barcelona)

Beste coach: 
Peter van Gerwen (Braga)

INTERVIEW MET
LEROY ALBERS

Ad Mulder, Cor van Kemenade en 
Adrie de Beus hadden alle drie de 
juiste oplossing. 

Het zijn van van links naar rechts : 
Harrie Trijnes wedstrijdsecretaris, 
Geert Zweeger lid, Henk Kappers 
jeugdvoorzitt er, Frank Sweegers lid, 
Henk Maas secretaris, Jan Mett en 
penningmeester. 

UITSLAG
HERKENT U ZE NOG, EDITIE JULI 2015

Het was een foto van het jeugdbe-
stuur seizoen 1977-1978. 

Alle 3 hebben een heus Braakhuizen 
supportersset gewonnen. Deze kan 
worden afgehaald bij onze minister 
van Feesten en Parti jen Peer van 
Gerwen.

Succes allemaal met de volgende 
uitdaging!!
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Deze editie een  dubbele aflevering met 
Quinten en  Nathan Geeringh. Quinten 
is 11 jaar en speelt in de D2, Nathan is 
9 jaar en komt uit in de E3. Hun  gro-
te broer heet Timothy , de moeder is 
Mascha, en vader Graham. Laatstge-
noemde is aanwezig bij het gesprek dat 
plaats vond  na de voetbaltraining. 
Sem gaf de volgende vraag mee voor de 
twee;  
“Of ze nog ooit voor zijn lievelings-
club Real Madrid gaan spelen ?“  
 Zowel Nathan als Quinten zouden  bei-
de graag bij Real Madrid willen spelen. 
Quinten ook bij PSV, en Nathan even-
tueel bij Bayern München, maar het 
allerliefst bij het Nederlands elftal.

Hebben jullie huisdieren?
‘Lestor’ de Labrador, heel veel vissen en 
‘Pluisje’ het konijn.

Hoe lang voetballen jullie al?
N ; Dit wordt mijn 3e jaar.
Q ; Al meer dan 3 jaar.
 
Als jullie niet waren gaan voetballen, 
welke sport zouden jullie dan nu ge-
daan hebben ? 
N ; Ik denk hockey.
Q ;  Basketbal. 

Op welke positie in het veld speel je 
het liefst ?
N ; Als ik geen keeper zou zijn, dan cen-
traal op het middenveld.

Q ; In de verdediging, daar in het midden 
of rechts. 

Wat vindt je het lekkerste snoepgoed ? 
N ; Ik vind Skittles wel lekker.
Q ; Chocola, vooral melk met nootjes. 

Welk liedje heb je voor het laatst (mee)
gezongen ?
N ; Ik zing niet zo vaak. Maar wel eentje  
uit de serie/game Five nights at Freddy’s 
Q ;  ‘Shut up and dance ‘ van Walk the 
moon . 

Weet je al wat je later worden wil ?  
Quinten weet het nog niet, Nathan een 
Topvoetballer. 

Waardoor krijgen jullie wel eens ruzie ?  
Echte ruzie hebben we eigenlijk nooit.  
Wel vaak woordenwisselingen volgens  
vader. Het gaat dan om “alles” maar voor-
al om de Ipad.  

Wat doe je het liefst samen met je 
broertje ? 
Voetballen! Papa kan thuis kunstgras 
gaan leggen want het halve grasveld  is al 
weggespeeld. 

Wie vindt je de  grappigste speler uit je 
team ?  
N ;  Jayden Davelaar. 
Q ;  Bart van Vliet. 

Met welke klusjes helpen jullie thuis ?
Boodschappen doen en de tafel dekken. 

Waar is jullie vader heel goed in ? 
Computers maken. 

Waar is jullie moeder heel goed in ? 
In pasta koken.

Wat lust je echt niet ? 
N ;  Spinazie. 
Q ;  Rode kool.

Welk tv programma willen jullie niet missen ? 
N; Het Sinterklaas-journaal .
Q ; ‘Echt waar‘ , ‘de jongens tegen de 
meisjes’ en voetbal. 

In welke film zou je willen meespelen ? 
N ; In ‘Spykids‘.
Q ; ‘Sherlock Holmes‘. 

Welk drankje vindt je het lekkerst ? 
N ; Cola
Q ; Aquarius, de blauwe. 

Als je een leraar zou zijn op school 
welk vak zou je dan geven ? 
N ; Wiskunde.
Q ; Geschiedenis.

Wie vinden jullie de beste speler ter 
wereld ? 
Quinten heeft geen echte favoriet, voor 
Nathan is het Manuel Neuer de doelman 
van Bayern München. 

Wat voor dier zou je wel eens willen zijn ? 
N ; Een hond, een Labrador. 
Q ; Een giraffe, dat vind ik leuke dieren. 
 
Wanneer moest je voor het laatst hard 
lachen ? 
N ; Ik lach vaak om mijn eigen lach, daar 
zit zo’n rare hik in. Ook om de grap van 
de rood-witte ridder die met de dochter 
van de koning wilde trouwen. 
Q ;  Gisteren nog toen een jongen uit 
mijn klas een leuke mop vertelde. 

De leukste dag van de week is ? 
“Vrijdag om twee uur”  zegt  Nathan, die 
dag  geldt ook voor Quinten die dan nog 
vroeger uit school is dan zijn broertje. 

Wat bestel je meestal bij de McDo-
nalds ? 
N ; Een Happy Meal met een kleine 
cheeseburger en een aardbeien milks-
hake.
Q ; Een McChicken met frietjes en een 
ook aardbeien milkshake.

Als je moest verhuizen naar een ander 
land, welk land zou je dan kiezen ? 
N ;  Zuid-Afrika.
Q ; Ierland.

Pakken jullie zelf je voetbaltas in ? 
N ; Nee, ik ben lekker lui. 
Q ; Nou….half/half.

Wat doe je meestal voor de wedstrijd ? 
N ; Op de Ipad zitten. Niet echt zitten…
Q ; Mijn bril af doen (thuis al, dan kan 
ik dat niet vergeten)  en een sprintje 
trekken.

In navolging van ‘Het Interview ‘ 
houden we een praatje met een 
jeugdspeler . Sem van Ravesteijn gaf 
het interview door aan “kiezen jullie 
maar iemand“ .

HET BRAGAPRAATJE
MET QUINTEN & NATHAN 
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Welke (arti esten)naam zou je kiezen 
als je beroemd zou zijn ? 
N ; Als keeper ;  “The Flying Dutchman“ 
Q ;  Ik zou mijn eigen naam houden. 

Je bent rijk, wat ga je met je geld doen ? 
N ; Zorgen dat ik geen vrouw krijg !  
Q ; Ik maak dan een groot wereld-
wijd beschermd  dierenpark voor alle 
diersoorten die bedreigd worden, hulp 
nodig hebben of die gebruikt worden 
om geld mee te verdienen. 
Ook voor de dieren die een dierentuin 
niet aannemen. 

Jullie mogen het interview doorgeven 
aan een speler van de afdeling die nog 
niet aan de beurt geweest is, en dat is 
de F-Afdeling. Aan wie, en wat willen 
jullie aan diegene vragen ? 
N&Q ;  Dat is aan de keeper van de F2, 
Mika Vermeulen. 
We zouden willen vragen waarom hij 
graag keeper wil zijn ? 

Nathan & Quinten bedankt voor jullie 
medewerking !

Wat was of is je lievelings-knuff el ? 
N ; Dat zijn er 3 eigenlijk; mijn geboor-
teknuff els ‘Bolle’, ‘Buda’ en ‘Roosje‘. Dat 
zijn allemaal hondjes. 
Q ; ‘Giraffj  e‘,  een knuff el die ik nog 
steeds heb. 

Wat vindt je leuk  om te doen met je 
moeder ? 
N ; Afruimen, maar dat vind ik niet alti jd 
leuk.
Q ;  Mijn huiswerk, daar helpt ze me 
mee.

Wat vindt je het leukst om te doen met 
je vader ?  
N ;  Sinterklaas vieren! ( “Hi-5 Papa“) 
Q ;  Boodschappen doen. Alles wat hij 
vergeet dat onthoud ik wel. 

Welk woord of uitdrukking gebruik je 
vaak ? 
N ;  ‘Mag ik op de Ipad’ ? 
Q ; “Maarrrr…”
    
Wie zou je wel eens voor 1 dag willen 
zijn ? 
N ; Cristi ano Ronaldo.
Q ;  Ik zou wel eens ‘Pap‘ willen zijn.
 “Kijken wat je dan allemaal moet doen 
enzo“ zegt Nathan.

De mooiste kleur is..?
N ; Oranje 
Q ; Als zwart een kleur is, zwart. 

Wat eet je meestal als ontbijt ? 
N ; Smackies.
Q ; Ontbijtkoek en Cornfl akes.
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Een elftal vragen

Team:
Braakhuizen A2

Spelers:
Spelers; Quincy de Greef, Bjorn Wijnans, 
Jessie Slaats, Djoey van Heughten, Ivan 
Spikmans, Dion de Greef, Rick Sweegers, 
Nick van Asten, Martijn de Vries, Lesley 
Boonen, Casper van Hoof, Roy Sweegers, 
Lars Doornbos, Bryan Kwaks, Luuk van der 
Velden, Nick Scheutjens

Leiders/Trainers:
Bert Doornbos 
Assistent scheidsrechter: 
Henk van der Velden

Vraag 1 :  Zijn jullie bekend met 
Braakhuizen Magazine ?  

Ja hoor, iedereen krijgt het in de bus. Een 
heel leuk blad waar Djoey alleen de  plaatjes 
kijkt. Coach Bert leest ook de verslagen. 

Vraag 2 :  Hoe lang voetballen jullie al ?

Dat varieert van 3 tot meer dan 10 jaar. 
Sommigen al vanaf de Mini’s of de E. 

Vraag 3 : Ondanks de jaren  ervaring en 
kwaliteit staan jullie niet zo hoog op de 
ranglijst; hoe is dat te verklaren ? 

“Kwaliteit” ?!  We kunnen er allemaal niet zo 
veel van. De derde helft lukt  beter.

Vraag 4 : De derde helft ?  

We drinken allemaal na de wedstrijd een 
biertje, een enkeling die nog moet rijden 
een colaatje. Leider Bert drinkt er voor de 
gezelligheid eentje mee. (of 3-4, volgens 
Djoey) 

Vraag 5 : Welk bijzonder of grappig 
moment voor- , tijdens-, of na een 
wedstrijd kunnen jullie noemen ? 

Bijzonder ? We hebben 1 wedstrijd in de 
competitie gewonnen, das wel bijzonder! 
En we hebben het mooiste eigen doelpunt 
van het jaar. Gemaakt door Jessie. Die wist 
dat je zou komen dus die is gaan roken. 

Vraag 6 : Hebben jullie bepaalde 
rituelen voor de wedstrijd ?   

Lars neemt vaak muziek mee om de sfeer er 
in te brengen. En de warming-up natuurlijk. 
Jessie rookt zich warm. 
 

Vraag 7 : De braafste speler in het 
team, en wie juist niet ?   

Luuk is de nieuwste speler, en ook de 
jongste. Die is wel rustig. Niet zo braaf zijn 
we allemaal eigenlijk wel, maar op het 
veld vooral Roy (‘natrappen’) en Quincy 
(‘aggressief’). Die is al eens ‘achtervolgd‘. 
Maar we hebben het zeker gezellig samen 
en lachen heel wat af. Van Heeze waren 
op een gegeven moment onderling aan 
het vechten. Ondanks alles wonnen we die 
wedstrijd met 1-0. 

Vraag 8 : Zijn er spelers met bijnamen 
of artiestennamen, of die dat 

verdienen ?  

Positief bedoeld; Jessie noemen we ‘Pootje‘.

Vraag 9 : Waar zijn jullie de trainer/
begeleider/coach dankbaar voor ?

In het begin van het seizoen hadden we 
helemaal ‘niks’. Dankzij Bert en Henk konden 
we verder. Henk vlagt elke wedstrijd en Bert 
die traint, coacht en begeleidt tegelijkertijd. 
Hij weet gezelligheid en ‘prestatie’ goed te 
combineren. We zijn allemaal vooruit gegaan 
en in de wedstrijd een stuk serieuzer dan 
eerst. Mogelijk komt er halverwege het 
seizoen nog een staf lid bij.  
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Een elftal vragen
Vraag 10 : Nog opmerkingen of dingen 
die jullie kwijt willen ? 

Twee bier. We denken nog lang gezellig 
bij Braakhuizen te blijven voetballen, ligt 
aan de contracten die we kunnen krijgen. 
Mogelijk stapt Jessie over naar een topclub. 
Hij heeft al een hoedje besteld. Verder 
hebben we zin in de wedstrijd. 

Vraag 11 : Jullie voorspelling van de 
uitslag zo dadelijk tegen Unitas ? 

Bert verwacht een kleine overwinning 
(1-0), net zoals iedereen een overwinning 
verwacht; 

2-0, 2-1, 3-1, 3-2, 4-2, en zelfs een 
5-1.  Bij de laatste uitslag wordt 
het doelpunt van Unitas gemaakt 
door onze…..
Mede door hem zijn we wat we 
nu zijn, en bereikt hebben. Helaas 
ging de spectaculaire wedstrijd 
tegen het einde nog verloren met 
3-4. 

Braakhuizen A2, dank jullie wel! 

Nb; Op de foto ontbreekt Nick 
Scheutjens. Hij kan i.v.m. werk 
weinig wedstrijden meespelen. 

Ik ken jou nog niet zo lang dan dat  ik Marielle en San-
der Hüsken. 

Wist je dat Lucas een zoon van Arie Beunis ?

Leuk je te ontmoeten. Ik ga er vanuit dat ik je ook nog 
op het feest van Ibrahim Sanatci ? 

Mijn tabletten vergeten, ik vraag gewoon Rhyan Spill. 

Het voordeel  als ik het nu doe, is dat ik dan vanavond 
niet meer langs Bert Verhoeff. 

Geloof niet dat ik ooit aan dat gedrag van Paul van Gerwen.

Twee koffie Debali, en doe mij een lekker kopje  Conteh.

Ik schaak liever met jou dan dat ik tegen Max Maasdam.

We gaan die nootjes samen met Patrick Pelle.

Osman, dat papier plakt toch veel beter met Cincinoglu.

Marc koopt toch ook alles op de Chambonnefooi.

Ik ga hem toch niet meer bellen, ik zie Houdaifa 
Bouhezzo. 

Geert kocht een nieuwe spijkerbroek, maar zonder 
Gerrits. 

Je bent lief en aardig, maar ik denk dat ik toch meer van 
Wim van Lieshout. 

Ryan is niet aanwezig, wil je dat ik even zijn broer Randy 
Jagroep ? 

Vind je het goed dat wanneer ik langs Thijs Scheenloop 
en  Patrick Verrijt, ook meteen langs Gaddie Monga ? 

Ik knuffel eigenlijk net zo graag -, als dat ik met Moni-
que Phillipart.

Ken je de nieuwe mop van Kelsey Zainal ? 

Als jij wilt fietsen Marco, dan Loopik. 

Er zijn behalve Elly vast meer vrouwen die met Frans 
van Kemenade. 

Je denkt toch niet dat ik dat gat voor Teun Hanegraaf ? 

Gio Wau dat ie al profvoetballer was. 

Sorry als je voor mij gekookt hebt;  ik eet vandaag niet 
thuis maar bij Mary Farma. 

met name(n)
BIJ BRAAKHUIZEN
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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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• In juli, ons clubke goedkeuring van de 
gemeente Geldrop kreeg om ons kantineke 
te verbouwen….en een paar maandjes later 
onze G-afdeling alweer haar 40e lid begroet-
te….waarmee we de grootste van Nederland 
werden.

• Tussen de bedrijven door, ons 1e elftal op 
2 november, nog effe vlug de 1e periodetitel 
binnensleepte, door thuis met 2-0 van het 
taaie Mierlo-Hout te winnen.

• Op de jaarvergadering, Peerke Peeters en 
Gerritje Steur, gehuldigd werden voor 40 jaar 
trouwe dienst bij ons clubke….en da is best 
lang, hor !

• Aangezien Peerke en Gerritje nog steeds 
hil actief zijn bij onze SV, ze het kommende 
jaar dus alwir 60 joar rondhuppelen op 
onzen heilige grond….misschien iets om te 

Wist u dat …..toen.

• Ons urste elftal; in het seizoen 1996/97, 
bijzonder  goed startte in de nacompetitie 
door maar liefst met 5-0 te winnen van Lier-
op 1….doelpunten van Mern Heijzer, Robke 
Verstappen en Appie Dirkx….3x zelfs.

• Hierna de uitwedstrijd bij onze buren van 
Mifano de beslissing moest brengen….en we 
dus alsnog promoveerde naar de 4e klasse, 
door een 3-2 zege uit het vuur te slepen….
er gescoord werd door Johan Douzé, Basje 
de Bruyn en….daar is ie weer….Robke 
Verstappen.

• In mei van dat jaar Willie van Gestel, op 
de jaarlijkse functionarissenavond, geko-
zen werd tot functionaris van het jaar….
en zunne schoonzoon hard op weg is….om 
op korte termijn…. deze mooie prestatie te 
evenaren…. denk ik.

vieren, zou je denken….of beter: gewoon 
doen !!

• Op 20 maart 1998 de heropening plaats 
vond van onze geheel verbouwde kantine….
gerealiseerd dankzij de grote inzet van een 
aantal mensen met een Braakhuizen hart….
en dus rood-zwart bloed !

• 9 dagen later, voor de wedstrijd Braak-
huizen – Helmond, Ronnie Houkes en Eddie 
Pielage gehuldigd werden; respectievelijk 
voor het spelen van 200 wedstrijden in het 
1e elftal en voor het 20e jaar deel uit maken 
van de selectie….en da is nie niks !!

• In april bij de senioren ons 4e en 6e elftal 
kampioen werden….en onze dames1 zelfs 
ongeslagen de titel 
opeiste….en derhalve ook weer promoveerde 
naar de eredivisie. 

• Er hil soms ok wel eens wa nie goed ging 
met onze lady’s da joar….Stedeco bleek na-
melijk weer een maatje te groot in de fi nale 
voor de districtsbeker….och ja, wa makt ut 
uit !!? 

• Ons 1e elftal dat zelfde joar kon promo-
veren naar de 3e klasse….maar dit jammer 
genoeg niet door ging….ze verloren thuis 
met 4-1 van Mierlo-Hout….en uit met 6-1 
van Mulo….kan gebeuren !!

• Op 14 en 15 mei het Justitie tournooi, 
bij onze S.V.Braakhuizen, werd geo-
pend door de staatssecretaris van justitie 
mevr.E.Schmitz….en er maar liefst 360 
ploegen waren…. uit 1600 verschillende lan-
den….het mischien kan zijn da het ietskes 
minder was, mar nooit veul !!

• 17 Jaar geleden de hr. A.Janssen unanu-
na gekozen werd tot functionaris van dat 
jaar….dit dus niet ons Adje is…want da 
schrijf de slechts mi één j….mar wel onze 
grote vriend Adriano….goede collega van 
o.a. Hanzl, Adinho en Francois….van de 
geminte.

• Onze veteranenafdeling, in het jaar dat 
ons clubke het 50 jarig jubileum vierde 
(1999), dubbel feest had i.v.m. hun 40 

Herkent u ze nog?

Herkent u mensen op deze foto?
Antwoorden kunnen gestuurd 

worden naar: 

redacti e@Braakhuizen.eu

onzen heilige grond….misschien iets om te 

pend door de staatssecretaris van justitie 

ploegen waren…. uit 1600 verschillende lan-

jaar….dit dus niet ons Adje is…want da 
schrijf de slechts mi één j….mar wel onze 
grote vriend Adriano….goede collega van 

geminte.

Wie kent deze helden nog vroeger? De eerste kampioenen van Braakhuizen in 1950!!!
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Braakhuizen veteranen op de step.
Op 14 juni j.l. was het weer zover dat de 
jaarlijkse veteranendag gehouden werd. 
Niemand weet wat er de veteranen met 
hun vrouwen te wachten staat, alleen het 
feestcomité. Men is ieder jaar verplicht met 
de fiets naar de kantine te komen, dit jaar 
moest iedereen aanwezig zijn om 11.30 uur, 
waar het feestcomité de koffie met het gebak 
al klaar had staan. Na de koffie en het gebak 
moest iedereen zich omkleden in kleuter-
kleding. Toen mocht iedereen naar buiten 
waar men een snoepzak kreeg en tot ieders 
verbazing een step gereed stond. De tocht 
per step ging door het centrum van Geldrop, 
naar de bossen met onderweg het nuttigen 
van een kinderijsje. In de bossen werd de 
steptocht onderbroken door een ruststop 
met een hapje en drank je en een wedstrijd 
koekhappen. (waar ’n kunstgebit aan de 
koek bleef hangen) Op de terugweg werd 
gestopt om de dorst te lessen, daarna werd 
de steptocht voortgezet. In het centrum van 
Geldrop draaide de “kleuters” enkele extra 
rondjes op de muziek van een muziekband, 
waarna men de weg naar de kantine volgde. 
In de kantine aangekomen mocht iedereen 
zich opfrissen en omkleden, de mannen in 
vrouwenkleren en de vrouwen in mannenkle-
ren. Na deze verkleedpartij ging iedereen aan 
tafel voor de soep en ander lekker eten.
Na de heerlijke maaltijd, vertrok men op de 
fiets naar een “onbekende” bestemming voor 
de feestavond, waar de veteraan van het jaar 
bekend werd gemaakt. De feestavond waar 
de “heren” danste met o.a. Sugar Lee Hooper, 
Roodkapje, oma, blond, zwarte, kale of 
“vrouwen” met baarden. Iedereen vermaakte 
zich op deze gezellige avond tot in de late 
uurtjes en na afloop fietsten men tevreden 
huiswaarts.

• Ik naarstig stil op zoek moet naor wa 
verse bronnen van toen….dus als ge nog wat 
het, loat ut dan effen weten….zou fijn zijn 
!! Alvast bedankt !! en tot ziens !!

Wist u dat ……nu

• Het barpersoneel a few monds ago 
behoorlijk verschoten was; toen ons 
manusje van alles Pirke Petras nogal vrij 
onherkenbaar uit het opslaghok kwam 
dwarrelen.

• Onze kantinelady’s allerlei opties 
openhielden, zoals; hit ie misschien unne 
nieuwe kapper gevonden….of is ie alvast 
stiekem an ut oefenen vur het Hallo-Wien 
Fist….of is er gewoon unnen overmaatse 
ontploft….mèr vooral; wa is er toch in 
hemelsnaam loos mi ons Pjoterke !?

• Bij nader onderzoek uiteindelijk bleek 

jarig bestaan…mar da we dus vergeten 
zijn, afgelopen September, om het 56 

jarig jubiljejum van onze Golden Oldies te 
vieren….das nou seunt….mer we vinden er 
wel iets op !

• Ik een heel mooi, maar vooral, treffend 
rijmpje tegen kwam in een s.v.Braakhuizen 
periodiek (soort magazine van nu !) van 
het seizoen 1979 – 1980….oftewel van 35 
jaar geleden !....genaamd : “klacht van een 
wissel.”

• ’t Is voorwaar geen lollig baantje, aan 
’t lijntje te moeten staan, in je voetbalshirt 
en voetbalschoenen en je voetbalbroek je 
aan. Als je daar staat kou te lijden, staat 
te bibberen als een riet, terwijl al  de andere 
speelsters, dan zo heerlijk trappen ziet. Als 
de een je shirt komt vragen, een ander weer 
je voetbalschoen,‘n derde vraagt je voetbal-
balbroek je, nou wat zou je daarbij doen ? 
Geven, geven, ja natuurlijk , want het is 
toch voor de goede zaak. En met jou nieuwe 
voetbalschoenen, schopt een ander dan maar 
raak. Vraag je soms om mee te spelen; heb 
nog maar een week geduld, “dat er niemand 
ziek wil worden, is toch heus niet onze 
schuld.” De contributie komt men halen, 
daar zijn ze als de kippen bij. De kleding 
moet je betalen, maar  voetballen is er niet 
bij. Zo sta je heel de zondag aan het lijntje, 
keer op keer, te snakken om eens mee te 
spelen en je voetbalhart doet zeer. Ik smeek 
je leider van mijn team, die het elftal samen-
stelt, laat me nu toch ook eens spelen, zet 
me ook eens in het veld. Ik beloof je heilig, 
ik zal men best doen, werken zal ik als een 
paard en als de leider het eerlijk zal bekijken, 
ik wed dat hem een licht op gaat. Speelster 
s.v.Braakhuizen.

• Ik dit “kunststukske” graag met jullie 
wil delen….daar het, in mijn ogen, méér 
dan hout snijd….en eigenlijk altijd dient 
te gelden….voor alle leiders en trainers….
uiteraard behalve voor die van het eerste 
vaandelteam….
daar speelt doorgaans het beste elftal.

• We met zijn allen namelijk één ding goed 
moeten onthouden…. dat het toch echt 
slechts een spellekke is….en blijft ; en dat 
we dus zowel moeten lachen, als schrau-
wen….met het gehele team….dan kom de 
het verst !!!

• Ik me nou eigenlijk net unne afgekeurde 
pastoor voel….mi munne twidde handse 
preek….zonder eigen kerkske….mar toch, ik 
hoop da de boodschap overkomt !

• Dit een waar gebeurd verhaal is uit 1997; 

dat onze frietvetspecialist het goedje iets 
of wa te gretig had overgegoten van het 
één emmerke in het ander….waardoor het 
omhoog klotste….gans over zijn zondags-
pak…. En blonde manen.

• Elk nadeel dus inderdaad ok zijn voor-
deel hi ( wie zei da ok al wir altijd ??) ; 
wij hebben wir nei frietvet….en da pruuf 
de wel….en mi onze Peer is ok wir alles 
koek en ei….die hoefde aléén mar effen 
Apeldoorn te bellen !! Eind goed….al goed 
! gelukkig !!

• Het gezegde….daar komt nooit unnen 
hond kijken….zeker bij ons Walking Foot-
ballteam niet opgaat….letterlijk en figuur-
lijk !....ze blijken namelijk sinds kort nun 
Border Collie als personal….ehh, en animal 
looptrainer te hebben aangetrokken

• Er zelfs unne vaste supporter, mi ne 
seizoenskaart, wekelijks mi d’n tractor van 
de geminte, noar Broakeze komt reizen 
om zikker niks te missen…van onze ama-
zing Old Stars….elke thuis en uitwedstrijd.

• Ondergetekende (inmiddels óók vaste 
supporter) j.l. ooggetuige was van het feit 
dat dré und angelpunkt, My Litte Tonie, 
het “belly gevecht “ met topspits Sjefer 
moest bekopen met een achterwaartse….
gewokkelde….3 dubbele…koprol….uitvoe-
ring 9.7….op de schaal van Richter.

• Deze zéér lenige, ex d.j. Antoine zich 
wel netjes aan de Walking Football regels 
hield, door óók hééééééééél langzaam 
te vallen….hij vloog als een veerke….in 
slomotion….vlak voor de rust ….door de 
lucht, en landde eind 2e helft, moe maar 
voldaan, spontaan op de penaltystip….
missie geslaagd Toontje !!

• Ik benadert ben (gewoon van voren) 
door enkele prominente walking foothbal-
lers, om even duidelijk te vermelden dat 
ze toch echt niet willen worden geasso-
cieerd met het voetbalniveau van onze 
veteranen A…. At the moment !

• Ze onze veteranen A hiermee wel ge-
prikkeld hebben; die behaalde per direkt 
het eerste puntje binnen….uit bij angst-
gegner Wodan….en ze hebben volgens 
mij ok wel een bietje pech da ze niet mir 
bij ons (veteranen B) in de poule staan….
scheelt ze zomaar enkele puntjes, normaal 
gesproken…mèr wa is tegenwoordig nog 
normaal bij ons clubke ?!

• De veteranen B thuis tegen “titelaspi-
rant” RPC (aangevuld met enkele jeugd-
spelers van onze A2) een….
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ongelooflijk Haribo….5-0 overwinning 
boekte, ondanks de afwezigheid van de 
gehele technische staf….en last but nut 
least enkele gerenomeerde, spelbepa-
lende connifé….eh….corryfeeën, al deze 
dorstige “wouzen” waren namelijk samen 
een gezellig avondje houzen. Kei skon !

• Interimcoach Toontje dan ook zéér 
tevreden was met het behaalde resultaat 
en met ….topvorm van de onnavolgbare 
spits Aadje de vlo ….het loopvermogen 
van de 49 kg afgevallen Sjonnieke….en 
de wonderbaarlijke, totaal onverwachte 
comeback van steun(zool) pilaar Jeanpi-
nello….het zat waterdicht achterin…. Op 
een paar glazen bier na.

• Onze in topvorm verkerende, Duitsta-
lige goalie, ogenschijnlijk moeiteloos, zijn 
doel schoon wist te houden (met dank 
aan de hoge drukspuit en bladblazer) 
….kilometervreter Hermanus en panna-
specialist Rudolf elkaar wel erg makkelijk 
wisten te vinden via de inmiddels legenda-
rische kreet….hup, hup, hup….en daarom 
kreeg Ruud na afloop dan ook terecht van 
Herman….de verafschuwde fysiocup….
die spontaan in de prullenbak belandde….
opgeruimd staat netjes !

• Veteranen B ook wel eens (of eigenlijk 
best wel veul) dik d’n boot in gaan….zoals 
j.l. in de klassieker tegen de Goden zonen 
van onze veteranen C….enwel met de 
alles zeggende….letters….acht – nul …ja, 
als ge ut zo schrijft lijkt ut allemol nog wa 
mee te vallen….mèr zo vuulde ut nie !!

• Er deze wedstrijd nogal wa mis ging bij 
ons 2e handse artiestenteam….waarvan 2 
big bloopers me nog het mist veur op het 
netvlies zijn blijven plekken, enwel deze: 
de bijna onnavolgbare effectbal die onze 
midfielder Pistolen Pauwke iets of wa op 
zijn verkeerde….heup zette, en de totaal 
mislukte….te kort terug gespeelde ….
Mispeer (letterlijk en figuurlijk) van de vrij 
labiele (w)auspoetser….as gum toevallig 
ziet, dan wrijf ut er nog Maarheeze in….
want ik proat er nie mir tegen ! ….ja, soms 
in mijne sloap !! 

• We bij het laatste pokertournooi weer 
eens een vrouwelijke deelneemster 
mochten begroeten….en ze dan ook di-
rekt moeiteloos doordrong tot de laatste 
15….chapeaux !

• Vanaf de invoering van het tournooi 
ondergetekende steevast bij de laatste 3 
zit ….aan de bar….rond sluitingstijd ….al 
dan niet met een “bezopen pokerface”….
na wéér een misluk tournooike….och, as 

ari, februari….misschien da we dan mi 
onzen huis d.j. mee kunnen rijen, die kant 
op…. as ie zijn span wir us bij ons hi laten 
stoan…recht vur de deur….Asten here we 
come !!

• Ons hoofdaccomodatie….Sir Martino, 
not long ago, is gesignaleerd op een cam-
pingske in Zeeland i.v.m. een internatio-
naal uitwisselingsproject onder accomo-
datiebeheerders…..van allerlei soorten, 
kleuren ….en geuren.

• Deze Boergondiër pursang na een 
avondje flink doorzakken….en dus 
ok kakken….hillemol te voet naar zijn 
hotel moest schuifelen, daar er na 2 uur  
s’nachts weinig of gin gekleurde….dus loat 
stoan….zwarte taxi’s mir reien in  dien 
Zeeuwse Achterhoek….en da viel dus vies 
tegen !

• Ik (was toevallig ok daar) eigenlijk pas 
goed begreep wa da uitwisselingsproject 
nou toch precies inhield, toen ik s’merges 
bij een bezoekske an het toiletgebouw 
nog wa Brabantse klei in de wedstrijdpot 
zag spartelen…. In de vorm van het Braga 
logo….ja, hoe kriet ie ut vur elkaar ??....
veul oefenen, denk ik !

• We tijdens de nabespreking van de 
wedstrijd Brabantia – veteranen B (6-2 
won Bra……B) nog wat zeer opmerkelijke 
nieuwtjes te horen kregen….veelal in het 
Duits vertaald door onze vaste huistolk 
Hanzi aus Hinterboemzen.

• Het bleek da één of andere vrijgezel 
van ons elftal, tijdens zunne bedevaart 
naor Handel….al staande in de file…. 
een nieuwe Zuid-Koreaanse vriendin….
met Duits accent….rijdend in ne Japan-
se auto….mi un “Engels” stuur….lekker 
knabbelend aan een Franse krwazant….mi 
Belgische ham….en echte Hollandse boter, 
hi opgedoan !!....ik hoop da ik ut allemol 
goed vertaald heb !!....het lijkt me allemol 
zo toevallig !!

• Un ander vrijgezellig speulderke van ons 
de letste tijd ok regematig op da zelfde 
wegske gesignaleerd wordt….nie in de 
file….mèr wel op zijn brommerke….zuukt 
ie ok verkering ?! ….of is ie gewoon een 
bietje de weg kwijt, na een avondje stap-
pen….op weg naar He….eh….huis.

• Het gezegde ; da ge as team zowel 
samen moet lachen, as samen schrauwen, 
zoals besproken bij wist u dat….toen, 
….bij ons 8e elftal dus echt wel opgaat….
waarvan hier een mooi voorbeeldje….
denk ik.

ge mèr leut het !

 • Ons Reneeke langer in het tournooi zat, 
dan al zijn vorige optredens bij elkaar….
en dit kwam echt nie alleen dur dat we 
veul later begonnen waren…. en dat ie be-
duidend meer ging smoken dan anders…. 
Nee, hij was echt in vorm ! Topvorm !

• Het mij erg opgevallen was dat organi-
sator Twanneman héél geliefd is bij alle 
deelnemers…. en vooral aan de finaleta-
fel…. behalve bij het opperhoofd van het 
opslaghok….is hier een nieuwe aflevering 
van bon(t)je met de buren geboren ??

• Twanneke elke keer als Grandpa Kees 
staat te delen…. denkt …. en dan netjes 
vraagt …. of ie soms nog iets wil zeggen….
en dat klopt …. want schönpapa beant-
woord de vraag steevast met de “lief-
kozende” woorden: Val d….e nog steeds 
op oewe toeter menneke, as ge s’nachts 
wir us goed zat naor huis fietst vanaf 
Broakeze…. Zodat kammeradski Bas oe 
wir bij elkaar moet vegen !?.... oftewel kop 
houen !!

• Ik toch echt hoop dat dit strange poke-
rincident gewoon un partijke familie bluf 
was…. en dus nie verder  escaleert bij de 
volgende editie…. want dan moeten we 
misschien de Rijdende Linker (Rechter is 
gestopt heb ik begrepen) nog laten opdra-
ven…. of erger ….de Rukkende Rechter…. 
om ze uit elkaar te trekken…..maar da 
komt goed…want ze kunnen allebei wel 
héél lief zijn, weet ik ! uit betrouwbare 
bron !.…eindelijk daar is ie weer !

• Ge met : wa mi hagel….slag doorzeef-
de jagershoedjes, some trekpupkes, un 
150 taai bratwursten, ne klodder zigeu-
nersaus, een pan zuurkolle, wa extra 
kilometers boutpapier unne lichtjes 
meekloekende D.J. mi un puntmuts op 
(geen neef van tovenaar van Ozz), wa ie al 
te klein bierpullekes, unne kudde enthou-
siaste klanten, en uiteraard unne vrolijke 
crew achter de bar en in de kitchen : nog 
best een (damned) schon fistje kunt bou-
wen…..called Oktoberfesten !!!

• Unsere freunde van NWC, ondanks de 
3-1 nederlaag, het ok hil goed noar zunne 
zin hadden im unserem Heimat …. Hun 
buschauffer zelfs tot 3 keer toe werd weg-
gestuurd …. Ik neem aan om geld te gaan 
pinnen….. om verder te kunnen feesten ! 
Verstandig !!
 
• We nu al zijn uitgenodigd om na de 
terugwedstrijd, op hun Oktoberfest te 
komen kloeken….volgend jaar in janu-



28

• We tijdens de wedstrijd, uit tegen 
Sterksel 2 ….toen onze supersub Charles 
….al na 2 minuten ….unne steenharde ka-
nonskogel ….keihard in zijn gezicht kreeg 
….zodat zo ongeveer….zijn kunstgebit 
tot achter zijn oren krulde ….we allemol 
samen ….dus echt als een team ….krom 
lagen van het lachen ….behalve het slacht-
offer zelf natuurlijk …. en volgens mij dien 
daapse vlagger….alhoewel ik da toch ok 
betwijfel !

• Toen we na de wedstrijd, onder het ge-
not van een zakske chips en ne rooie prik, 
alles nog eens de revue lieten passeren 
….we tot de conclusie kwamen dat we 
nou toch echt allemol , niemand uitge-
zonderd, samen moesten lachen …. dus 
zo gezegd zo gedaan ….een team is een 
team….of misschien is di nie hilllemol een 
goei vurbilt ….maar vooruit mar !

• Ik wel merk da dur deez opèènstapelen-
de sfeer momenten, ons elftalleke steeds 
dichter naar elkaar toe aan het groeien is 
….tenminste als ik zo eens kijk ….onder d’n 
douche….mag het een onsje m…inder zijn, 
gaat zeker bij ons op !!!....maar het is ok 
allemol zo lekker, toch ?!

• Er volgens mij bij ons in het 8e ok speul-
derkes zijn die s’mergens hil vruug vur da 
we moeten vertrekken (en da is regelma-
tig al om 9.00 uur) ….onder d’n douche 
goan stoan ….naakt en wel.

• Ik da wit, omdat ik da o.a. kan zien aan 
hun klein rooi eugkes ….dus ze moeten er 
zeep of shampo in gehad hebben ….en zo 
te ruiken biershampo….plus ze hebben 
een bezweet nat vurhoofd ….dus de hand-
doeken zullen wel wir op zijn geweest.

• Veteranen B in de derby der lage lan-
den, tegen onze Geldropse vrienden, een 
wel hèèl opmerkelijk refereeke hadden 
….nl. een verre neef van Ignacio van Swie-
ten ….zelfde zelfverzekerd typetje ….inclu-
sief kort, uitdagend, stretsie hotpenske en 
bijbehorend piepstemmeke.

• Beide teams uiteraard bekend zijn met 
het fenomeen “thuisfluiter”….mar unnen 
uitfluiter….die thuis nie fluit….van huis uit 
….wie begrijpt da in hemelsnaam nog ??! 
….dan vroag de om little problems.

• We ut er mèr op houen da d’n schijts 
zijn dus: zijn iets of wa bukske te strak 
(dus overvol) had opgetrokken ….zodat 
ie nie genoeg ojjum mir had om op zijn 
panfluit te bloazen ….we willen ut um als-
nog graag vergeven, want iedereen makt 

fouten ….en hopen hem dan ok wir extra 
scherp en fris en fruitig terug te zien ….in 
de thuiswedstrijd ….uit bij Geldrop.

• Normaal gesproken, Maja de Bij en 
zijn beschaafd legertje wepsen; binnen 
,de landsgrenzen van het vredelievende, 
gezellige Plosaland blijven….mar da was 
van de zommer net effen iets anders, ze 
waren een dagje uitgevlogen noar het 
Wolfsven ….i.v.m. jeugdvakantievreugd.

• Daar, in hun bosjes, nou net de opna-
mes waren van de pikante versie van 
Héél Holland Bakt….wor dus ok un vur 
ons alom bekende gemintewerker, die 
moeiteloos tot in de finale was doorge-
drongen, aanwezig was ….
prima de luxe !

• Terwijl onze topfavoriet, in uiterste 
concentratie, zijn aan zekerheid grenzen-
de waarschijnlijkheid ….winnende keekske 
aan het kneden was…., plotsklaps unne 
ganse hoop gezoem heurde….hij dacht 
uit zunne radio….maar helaas bleek niets 
minder waar !!

• Ik u uiteraard de afschuwelijke details 
liever wil besparen ….maar het leek een 
ogenschijnlijk, ongelijke strijd te zijn,….de 
tere, als luciferhoutjes knakkende, bezige 
bijen angeltjes tegen de stugge, taaie 
zongebruinde opperhuid van hun “termi-
nator”….de eindstand bleef alsnog op een 
“bloedeloos” “gelukkig mar” gelijkspel 
Steken ! ….34 – 34….en het publiek 
kwam dan ook als enige “winnaar” uit de 
strijd….3 trauma’s later !

• Deze gil… eh….chillende schoefelaar 
sindsdien voortaan te hègkennen is aan 
zijn extreem, extravagante, beschermen-
de kleding, enwel; unne echte….nep…Lou-
is…Vu…nes sjaal (like Memvis), ne graute 
Mexicaanse Coy…eh…Toyboyhoed, unne 
aangepaste duikbril van naamgenoot An-
ders, in honing gedrenkte puntslofkes….
sponsored bij kabouter Plop….toch 
sportief !!, en een geel/zwart horizontaal 
gestreept overalleke….om toch mar zomin 
mogelijk op te vallen; …al bij al de juiste 
keuze, maatje….want ge wit mèr nooit….
ondanks het bekende gezegde: een bij 
steekt….echt wel….2 keer in het zelfde 
vel !

• Ik uit wel zéér betrouwbare bron heb 
vernomen dat j.l. …op vrijdag de 13e...op 
een vroege novemberavond…,
Omaja Bij Lada ….in gezelschap van zijn 
kamikaze piloten….gesiginaleerd waren bij 
het huis van het voormalige slachtoffer….
in the Putstreet….het moest nie maggen !

• Terwijl Ridder Hancelot, lekker re-
laxed onderuitgezakt….lichtjes boerend, 
zijn favoriete (daar wordt volgens hem 
tenminste nog eens echt in gestoken) t.v. 
serie Ivanhoe lag te kijken,….hij tussen 
de klaterende slagregens en knetterende 
windvlagen (van zowel buiten als binnens-
huis) door; de opgefokte bisjes tegen zijn 
voorraam hoorden beuken en schreeu-
wen….aanvalluh…tjakka…bonsai…eh…
banzei !

• Ik intussen begrepen heb dat de strijd-
bijl voorgoed begraven is, gelukkig mèr….
en da d’n beoogde “boeman”….steekpen-
ningen heeft ontvangen onder het mom 
van achterstallig smartgeld….geregeld dur 
zijn neefke….via d’n grote baas van z.v.v. 
De Hommel….blijkbaar ne concurrent….
och, eind goed, al goed !

• Ik totaal niet kan begrijpen da dazelf-
de menneke, vanuit zijn vakantieadres, 
ergens in Griekenland….d’n draak
steekt mi hil dizze gebeurtenis….terwijl 
er volgens mij toch echt nie om te lachen 
valt….mooier nog, het is een perfect 
veurbeeld om as team us lekker samen 
te janken….maar ja, hij denkt er blijkbaar 
anders over…. Very strange !!

• Ik en mijn toekomstige vrouw (trouw-
datum dacht ik nog niet precies bekend)….
wanne slijmzak hè….het als zéér schok-
kend hebben ervaren om dagenlang 
bestookt te worden door een fictieve 
datingsite vanuit Greece….Maar als ze 
daar plezier in hebben, dan laat het mar 
zo….blijkbaar vind hij het wel normaal om 
onschuldige mensen vur de gek te hou-
den….moet ik misschien ok eens wa meer 
doen….lucht misschien op !? ….en kwoad 
worren hi toch gin nut !....goei plan !

• Onzen allerhoogste functionaris op 
oude 1e elftalfoto’s van 40/50 jaar 
geleden speulers kan zien….die er blijk-
baar ook nooit op hebben gestoan….
en meteen weet te zeggen tegen welke 
tegenstander die foto destijds gemakt 
is…..erg frappant….iets voor Wedden Dat, 
misschien ?!

• Hij de pech had, dat er twee doorgewin-
terde bestuursleden bij zaten die toevallig 
wel op die desbetreffende foto ston-
den…en hem dus even uit zunne droom 
moesten helpen….maar de zoektocht gaat 
ongetwijfeld….onverminderd door….de 
aanhouder wint immers altijd !....nou, niet 
altijd !....maar dikwijls !

• Ik eigenlijk nog unnen hoop “onzin” 
“moet” schrijven over o.a. Litouwen, 
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Dit jaar werd ons gevraagd of we misschien een Halloweentocht voor de jeugd 
konden organiseren. “Ow ja hoor, dat doen wij wel”, zeiden wij in koor. Maar 
toen… Want tja… waar begin je dan met zoiets? Voor wie gaan we het doen, 
wat hebben we allemaal nodig, wikken en wegen wat te eng is en wat niet, 
welke route laten we de kinderen lopen, waar moeten we allemaal aan den-
ken enz, enz. Onze hersenen draaiden overuren. Na heel wat avondjes samen 
brainstormen, plannen uitwerken, en lachen gieren brullen kwam het belang-
rijkste punt. Wie zouden er net zo enthousiast zijn als wij om ons te helpen??? 
Nou we kunnen jullie vertellen dat we die enthousiaste mensen gevonden had-

halloween
OKTOBER 2015

den!!! Er werden dingen gemaakt, 
ideeën werden in de groepsapp ge-
gooid ( de app die iedereen van ons 
wel eens vervloekt heeft nadat je na 
een dag werken ineens 95 berichten 
had ;)  ), en beetje bij beetje kwam 
de Halloweentocht voor de E en D- 
afdeling tot stand. De aanmeldingen 
kwamen langzamerhand binnen dus 
het werd steeds concreter en kwam 
allemaal steeds dichter bij.

Winkels werden afgespeurd naar 
spoken, griezels en attributen. De 
route is wel 10 keer gelopen zowel 
overdag als in het pikkedonker ( toen 
kregen we toch wel een beetje me-
delijden met de kinderen) om niets 

over het hoofd te zien. Vallende eikels 
werden getrotseerd, bomen werden al-
vast “ingehangen”, gevaarlijke objecten 
werden verwijderd en zo werd het uit-
eindelijk dan 31 oktober….Halloween!
Kantine was in stijl gekleed, alles werd 
nog eens drie keer gecheckt, iedereen 
nam zijn of haar plaats in……let the 
game begin!!

Natuurlijk is het best spannend zo’n 
tocht lopen maar wat hebben de kin-
deren en begeleiders het goed gedaan!! 
Petje af, want eerlijk is eerlijk…..wij von-
den het zelfs soms nog wel een beetje 
eng om zo alleen in een donker bos te 
zitten ;)

We hopen dat iedereen het leuk 
heeft gevonden, wij in ieder geval 
wel! 

Onze dank gaat uit naar de vele 
vrijwilligers die met hun inzet en 
enthousiasme er samen met ons 
een leuke avond van hebben ge-
maakt. Top!! Want zonder jullie al-
lemaal was het niet gelukt.

…..en aan het einde van een ge-
slaagde avond was het heerlijk om 
op het knopje “groepsapp verwij-
deren” te drukken.

Hopelijk tot volgend jaar!

Route 67, de veteranen etc. ect. etc…
Mèr ik stop er effen mi….volgende editie 
kwatsen we verder, want ik kan Munne 
Tieper Peerke ‘’ouwe ster” nie heel veul, 
langer lastig vallen….2 weken is eigenlijk 
al véél te lang ! nogmaals bedankt Peer 
!!....en eerlijk gezegd ben ik ut inmiddels 
ok méér dan beu….Sorry, but its true !

• Ik hoop, dat iedereen begrijpt, dat ge 
al mijnen klinkklare onzin toch echt nie 
serieus moet nemen (da zou d’n uurste 
keer zijn in mijn leven, zo ongeveer)….
het liefst zelfs mi ne strooiwagen zout….
en dus vooral absoluut niemand wil 
kwetsen, behalve mijn eigen….ik hou na-
melijk ook wel van een bietje zelfspot….
eh…S.M…..Shampo massage !!....als ge 
ut allemol goed leest ….en nou stop ik 
dus echt mi munne preek ! ….Punt uit !

• Da ik ut dus o Inne Keer Herhaal, da 
als ik links, recht, boven of onder….wa 
ongeloofelijke feiten, komische ver-
halen, bijzondere anekdotes, bezopen 
rariteiten….of iets van dienaard; hoor….
zie….voel….of enigszins ruik, ik daar dan 
Mostly ….efkes munne rijkelijk gevulde 
fantasie op los loat….en ut dan daarna 
Sometimes…. ok nog wel eens bespren-
kel mi ne liter of vijf zeversaus….zie hier 
de geborte van een nieuw 
Wist U Datje !....

Oftewel: neem ut nogmaals allemol 
zeker niet te serieus (da doe ik mijn 
eigen ok nie)….mar kijk er gewoon lekker 
luchtig doorheen….of tussendoor, en 
denk bij oew eigen….Wannen Dwaas !....
dan zitte er volgens mij nog ut dichts in 
de buurt !                    

Houdoe en Bedankt….en Sloes !!

Braakhuizen 1: Wie weet welk jaar deze foto is gemaakt en hoe heten de mensen ?
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Dennis van de Rijt, de ‘ice man’ van 
Braakhuizen.

De afgelopen weken is Wim Hof, ali-
as ‘the iceman’ veel in het nieuws ge-
weest. Hij werd bekend als de man die 
wereldrecords vestigde door urenlang 
in een bad met ijsblokjes te zitten zon-
der onderkoeld te raken en in alleen 
een korte broek de ijskoude Kilimanjaro 
te beklimmen. Wim Hof is nu doorge-
drongen in Hollywood bij sterren als 
Oprah Winfrey, Tom Hanks en Barbara 
Streisand met zijn bijzondere methode 
om lichaam en geest te trainen. Inmid-
dels is wetenschappelijk aangetoond 
dat je met zijn methode je immuun-
systeem kunt versterken. Regelmati-
ge toepassing van de methode heeft 
positieve effecten op je algemene 
gezondheid en op o.a. MS, reuma, hart- 
en vaatziekten en overgewicht. Dennis 
van de Rijt, speler van veteranen C, legt 
uit waarom hij in januari een IJsbad 
workshop volgens de Wim Hof metho-
de organiseert.

Hart voor de zaak
Begin 2015 ben ik gestart met Hart 
voor de Zaak en richt ik me op het 
trainen en coachen van werknemers 
en particulieren om mentaal fitter 
te worden. Mentale fitheid helpt om 
beter om te gaan met de uitdagingen 
van het moderne leven.

We leven in een uitdagende tijd, 
waarin veel van mensen gevraagd 
wordt en we overspoeld worden 
met informatie. En het leven is niet 
altijd leuk. Hoge werkdruk, conflic-
ten, verlies van je baan, financiële 
problemen, ziekte en verlies horen 
bij het moderne leven. Dit leidt vaak 
tot piekeren en minder genieten van 
het leven. Daar bovenop zijn we grote 
delen van de dag afgeleid door tele-
foontjes, e-mails, appjes, Facebook, 
etc. Door al dat gepieker en die aflei-
ding zijn steeds meer mensen er niet 
helemaal bij. Ze voelen minder, ge-
nieten minder en worden angstig en 
somber. Bij veel mensen leidt dat op 
enig moment in hun leven tot burn-
out klachten. Op dit moment hebben 
1 miljoen Nederlanders dergelijke 
klachten.

bijzondere beroepen
BIJ SV BRAAKHUIZEN

Ik wil mensen helpen om te voorkomen 
dat het zover komt, door hen te leren 
om beter met de uitdagingen van het 
moderne leven en met onprettige ge-
dachten en emoties om te gaan. Dat doe 
ik door het trainen van aandacht, inzicht 
en positiviteit met mindfulness en posi-
tieve psychologie. Het liefst in groepen, 
omdat mensen dan ook elkaar kunnen 
versterken en stimuleren.

Zie voor meer informatie: facebook.
com/hartvoordezaakmentalefitheidenEI 
of www.hartvoordezaak.org

Waarom organiseren van een IJsbad 
workshop?
Een IJsbad workshop is een hele prak-
tische en effectieve manier om te leren 
omgaan met uitdagingen en past dus 
perfect bij wat ik mensen vanuit Hart 
voor de Zaak wil leren. De meeste in-
structeurs van de Wim Hof methode zit-
ten in het westen van het land. Door nu 
instructeur Hans Emmink naar Geldrop 
te halen, kan ik ook mensen in mijn eigen 
omgeving laten ervaren hoe krachtig zijn 
methodiek is.

In een IJsbad workshop ga je echt erva-
ren dat je veel meer kunt dan je denkt, 
als je maar de juiste ‘mindset’ hebt. En 
dat ook nog eens op een leuke en ont-
spannen manier. De methode van Wim 
Hof bestaat uit een ademhalingstech-
niek, trainen van je mindset en bloot-
stelling aan kou. In de workshop train je 
de ademhalingstechniek en de mindset 
en ga je daarna volledig ontspannen een 
bad met ijsklontjes in. Je zult verbaasd 
staan van jezelf!

Geef je op via dennis@hartvoorde-
zaak.org

De IJsbad workshop vindt plaats op 
zaterdag 9 januari 2016 van 9.30 – 
16.00 uur aan het Bogardeind 211A 
in Geldrop. De kosten zijn € 95 (incl. 
lunch).

Ben je meer geïnteresseerd in het 
volgen van de training Mentale Fit-
heid? Deze bestaat uit vier groeps-
bijeenkomsten van 19.15 – 22.15 
uur op dinsdag 5, 12 en 26 januari en 
2 februari bij Atelier Riel in Geldrop. 
Voor € 45 kun je deelnemen aan de 
eerste avond en daarna beslissen of 
je de hele training wil volgen.
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Deze keer in het zonnetje: Fam. van Heijst

In het jaar 1966 is Jan begonnen bij 
braga omdat zijn zoon Kees bij ons 
clubke kwam voetballen.

Er kwam iemand van het bestuur vragen 
of hij geen leider wilde worden maar Jan 
weigerde , maar na een paar biertjes zei Jan 
toch ja.

Jan heeft ook verschillende jeugdelftallen 
onder zijn hoede gehad en heeft 
jarenlang bij het 2e gevlagd (langer als 
een decennium) en heeft daarna ook nog 
gevlagd bij het 3e.

Jan heeft ooit (wel meerder keren )bij 
Braga gesloten en van het drinken had hij 
honger gekregen en daar op besloot hij 
naar de chinees te gaan waar hij de klanten 
spontaan een striptease voor schotelde.

Kees heeft alle jeugdelftallen gehad bij 
braga tot de A1 waarna hij besloot naar 
Mifano A-top te gaan.

Henk loopt ook al wat jaartjes rond 
bij Braga al vanaf 1969  heeft ook alle 
jeugdafdelingen gehad tot de A1 en door 
een knieblessure(alles afgescheurd) moest 
hij zijn carrière  vaarwel zeggen.

Daar op besloot Henk een andere weg in 
te slaan en wel van de begeleiding, hij is 
begeleider bij de jeugd geweest, 12 jaar 

vlagger bij het 1e en een jaar of 10 leider bij 
de veteranen en op het moment ook nog 
begeleider van het 2de.

Henk voetbalde in de P1 waar de heer 
Engels leider was en deze heer Engels had 
een Coca-Cola busje daar zij uit moesten 
voetballen konden de jongens achter in het 
busje, dit was koren op de molen voor de 
jongens ze hadden gedurende de rit alleen 
maar cola gedronken met de uitwerking 
dat ze allemaal ziek (van het drinken) aan 
de match begonnen.

Henk vond de jeugdkampen altijd wel leuk, 
hierbij een leuk verhaaltje, wij sliepen in 
legertenten en onze leider Leo Engelen 
(inderdaad ja die van 60 jaar lid) zei tegen 
ons je moet op de laatste dag alle haringen 
van alle tenten eruit trekken ook bij ons (de 
begeleiders van Braga ) maar wel als ik uit 
de tent ben helaas voor Leo moest hij ook 
uit de tent kruipen.

Er heerst nog gezonde rivaliteit tussen de 
mannen van dit gezin van Heijst de ene is 
voor Feijenoord (Henk )de ander voor Ajax 
( Kees )en de vader Jan is voor Willem II dus 
daar zullen wel leuke discussies uit voort 
komen. 

Braakhuizen dames die zijn  opgericht in 
1971 en van het eerste uur is Jet bij de 
dames begonnen te ballen, het mooie is de 

dames zijn begonnen door een afsplitsing 
van de toenmalige trimclub die onder 
leiding stond van de heer H. Magielse die 
later ook leider werd samen met Jan.

De grote drijfkracht achter de dames 
was de vrouw van Jan de helaas te vroeg 
overleden Fem van Heijst die met plus 
minus 20 dames is begonnen en dit 
leidde tot grote successen in de jaren 
70-80 meerdere malen kampioen 1 en 2 
en zelfs in een jaar 1-2 en 3 kampioen en 
Nederlands kampioen.

Yvonne begon bij Braga in 1979 en nog 
twee zusters hebben bij Braga gevoetbald 
deze waren namelijk Bianca en Fem.

Jet heeft in het 1e van de dames 
gevoetbald maar ook in het 2e met zus 
Yvonne, Yvonne verteld we konden niet 
ballen maar we konden allemaal hard lopen 
en hard schieten maar zijn wel kampioen 
geworden, meermaals zelfs.

We waren een gezellige groep die 
zaterdags op stap gingen en zondags met 
unne houten kop gingen voetballen. Jet 
en Yvonne hebben ook een toernooi in 
Kopenhagen gevoetbald, dit was een hele 
happening voor die tijd.

Wij als Braakhuizen willen Jan en wijlen zijn 
vrouw Fem hartelijk danken  wat ze  voor 
onze club hebben gedaan.

Jet bedankt voor wat je gedaan hebt bij de 
dames. En Henk ook bedankt voor wat je 
gedaan hebt,  wij hopen dat je nog jaren 
door gaat.          

Fam van Heijst Bedankt!!! 

Naam: Jan, Jet, Kees, Yvonne en Henk

< Dames. Linksboven is Jan en 
daarlangs staat Jet

Jan en Yvonne >    

^  Jeugdspelers. Linksonder is Henk
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De atleten van de A ploeg van 
Braakhuizen hebben de gifbeker 
tot op de bodem moeten leeg-
drinken, de vakbroeders uit Best, 
Wilhelmina boys gingen met een 
0-7 overwinning terug naar Best. 
Goed beschouwd geen schande 
want in Best heeft het begrip ve-
teranen voetbal een heel andere 
betekenis dan in Geldrop.

Mocht u zich nu afvragen wat be-
zielt die veteranen A ploeg van 
Braakhuizen, hoe leeft men naar 
de wedstrijd toe en hoe krijgt de 
technische staf het iedere week 
weer voor elkaar om een repre-
sentatief elftal te formeren, wat 
komt er allemaal bij kijken, hier 
volgt een kijkje in de keuken:

Zaterdagmiddag 16.00 uur: de 
eerste atleten melden zich en 
gaan ff kijken bij de B en C ploeg, 
terwijl beide zwaargewicht coa-
ches Theo en Gerrit zoals te doen 
gebruikelijk geconfronteerd wor-
den met een ietwat late afmel-
ding van Jos, hij blijkt ziek te zijn 
en kan dus niet meedoen. Geen 
man overboord, de A ploeg heeft 
vandaag meer dan voldoende 
spelers en kan het gemis mak-
kelijk opvangen. Diezelfde zater-
dagmiddag 16.20 uur: alle atle-
ten van de ploeg zijn aanwezig, 
hebben tot nu toe louter onzin 
verkocht, geluld over van alles 
en nog wat en begeven zich naar 
het kleedlokaal om zich om te 
kleden.

Het is gezellig vol in het kleedlo-
kaal, het slap lullen gaat gewoon 
door want dat vormt een belang-
rijk deel van de wedstrijdvoorbe-
reiding en je zou als outsider van 
de ene verbazing in de andere 
vallen.
Het omkleden op zich is een 
apart schouwspel, er zijn atleten 
bij die nauwelijks bij hun veters 
kunnen, anderen hebben een 
heel arsenaal hulpmiddelen tot 
hun beschikking variërend van 

regelmatige nederlaag
VETERANEN A

een simpel kniebandje tot een 
indrukwekkende knieprothese, 
bovendien is dit proces voor een 
aantal atleten een ware aanslag 
op hun conditie.

Ondertussen is hoofd coach 
Theo zijn speech aan het voor-
bereiden en de atleten blijven 
maar onzin verkopen. Diezelf-
de zaterdagmiddag 16.35 uur: 
hoofd coach Theo heeft er ge-
noeg van en roept de manschap-
pen op ff naar hem te luisteren 
want hij heeft de opstelling, 
terwijl waterdrager en coach 
Gerrit de waterzakken vult en 
net zoveel onzin verkoopt als de 
rest, da hoort er gewoon bij. 

Opvallend detail: er zijn atleten 
die een zucht van verlichting 
slaken als hun naam genoemd 
wordt ivm een reservebeurt. 
Nog een opvallend detail: de A 
ploeg heeft er vanaf vandaag 
2 nieuwe gezichten bij ivm de 
broodnodige verjonging van de 
ploeg, er is wat onduidelijkheid 
of Toon en Jerry, de 2 nieuwe 
gezichten, vandaag al in actie 
komen.

Diezelfde zaterdagmiddag 16.40 
uur: de atleten worden door 
hoofd coach Theo naar buiten 
gestuurd voor een degelijke 
warming up immers de wed-
strijd staat op het punt van be-
ginnen. Zover eigenlijk heel nor-
maal, er wordt ontiegelijk slap 
geluld, er wordt links en rechts 
wat dikke lucht gelost, er is een 
heuse wedstrijdbespreking en 
de intentie om er iets goeds van 
te maken is aanwezig, echter 
volgt er bij de A ploeg altijd een 
deceptie in de vorm van een 
meestal kansloze nederlaag en 
hierin onderscheidt de grillige, 
lelijke A ploeg zich van de mees-
te andere elftallen. 

En toch, gezien de wekelijks op-
lopende toeschouwersaantallen 

heeft dit een bepaalde aantrek-
kingskracht op mensen die totaal 
geen verstand van voetbal hebben 
en zaterdagmiddag toch niets om-
handen hebben, zo ook vandaag.

Toen scheids en niet onverdienste-
lijk doelman Wim de wedstrijd in 
gang zette zag het er in de eerste 
minuten goed uit voor de rood-
zwarten, zeker toen snotneus Ri-
chard alleen op de doelman af ging 
deze omspeelde en leek te gaan 
scoren, leek want de doelman van 
Wilhelmina Boys kreeg er nog een 
handje achter en hield zijn doel 
schoon. 

Na 5 minuten kwam Wilhelmina 
boys via een machtig maar houd-
baar schot op 0-1 en vanaf dat 
moment liepen de roodzwarten 
achter de feiten aan, wisten des-
ondanks toch nog enkele 100 % 
kansen uit te spelen, u raadt het 
al deze werden niet benut. Na 14 
minuten kwam Wilhelmina boys 
wederom via een machtig maar 
houdbaar schot op 0-2 en na 26 
minuten scoorde de ploeg uit Best 
de 0-3,waarbij gelegenheidsback 
Pierre, inmiddels getrouwd en 
rond de 100 kg zich liet verrassen. 

Dit was ook de ruststand, weinig 
verontrustend want de roodzwar-
ten zijn wel wat gewend, boven-
dien meldden de 2 nieuwe gezich-
ten zich en dus zag het er niet heel 
slecht uit voor de ploeg van Theo 
en Gerrit. Hoofd coach Theo wis-
selde rigoureus, stylist Berthelt, 
kilometervreter Florent en zwaar-
gewicht Pierre werden naar de 
kant gehaald, voor hen kwamen 
aankomend A veteraan Edwin, 
nieuweling Toon en nieuweling 
Jerry in de ploeg. 

Het was een gedurfde zet van 
meesterbrein Theo en het sorteer-
de direct effect, in de 44e minuut 
liepen de boys uit Best uit naar 
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0-4, kort hierna kopte aankomend A veteraan Ed-
win de bal stijlvol maar net naast.

Hoofd coach en niet onverdienstelijk assistent 
scheids Theo kon het niet langer aanzien en riep 
Big John naar de kant, dit was zijn best hilarische 
reactie: ik kom eraan eerst nog f f scoren. Big John 
maakte deze belofte bijna waar door uit een goed 
genomen corner de bal met zijn leuter te con-
troleren en daarna maar rakelings over te poei-
eren, het zou een werelddoelpunt geweest zijn. 
Kort hierna kwam het ene sprintkanon de andere 
aflossen, Twannie erin Frankie eruit. Wilhelmi-
na Boys had hier helemaal geen boodschap aan 
en liep gemakkelijk uit naar een regelmatige 0-7. 
Na laatste fluitsignaal van scheids Wim moet je 
constateren dat er een heel regelmatig patroon 
zit in de prestatiecurve van de alom geroemde A 
ploeg, het ziet er allemaal heel normaal uit, he-
laas mondt dat bijna altijd uit in een nederlaag 
grotendeels vanwege het feit dat de tegenstander 
op een of andere manier altijd wat f itter oogt dan 
de manschappen van Theo en Gerrit. Ondanks 
deze ontluisterende nederlaag lieten de atleten 
zich van hun beste kant zien na de wedstrijd en ik 
geloof ook bij de gammele geit.

Rest mij af te sluiten met als u komende zaterdag 
niets te doen heeft, thuis weg mag en een tien-
tje lapgeld kunt lospeuteren lekker thuisblijven, 
want de A ploeg moet op bezoek bij Best Vooruit 
en zoals ik al eerder aangaf heeft het begrip ve-
teranen voetbal daar een heel andere betekenis. 
Na zorgvuldig overleg hebben we ervoor gekozen 
niet naar Best af te reizen, waardoor we regle-
mentair met 5-0 verliezen wat een prima resul-
taat is en gaan we ons komende zaterdagmiddag 
vermaken met een heuse competitie line dancen, 
mogelijk kan het ook een dart toernooitje wor-
den, we gaan het zien Tot volgende week.

Ps de Bert Dekker trofee werd deze week niet uit-
gereikt.

^   Stand Man of the Match 
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Komend jaar is het weer zover! Van 20 mei 
t/m 22 mei 2016 zal het jeugdkamp van 
Braakhuizen weer plaatsvinden. De locati e 
is inmiddels bekend en is net zoals bij de vo-
rige editi e ‘Groepsaccommodati e De Hoof’ 
te Someren.

De voorbereidingen zijn inmiddels in vol-
le gang en in januari 2016 zal er een in-
schrijff ormulier worden verspreid onder 
alle C, D, E en F-spelers. Hiermee kunnen 
deze jeugdleden zich aanmelden voor het 
kampweekend, dat ook deze keer weer vol 
met verschillende acti viteiten zal zitt en. Na 
carnaval zullen deze formulieren weer alle-
maal ingeleverd moeten worden en zal de 
specifi eke informati e voor de betreff ende 
spelers gecommuniceerd worden.

E en verschil met vorige editi es is dat deze 
keer ook de mini’s uitgenodigd gaan wor-
den. Voor hen zal op zaterdag 21 mei een 
dagprogramma samengesteld worden. In 
de ochtend worden de jongste leden van 
de club verwelkomd op de kamplocati e in 

Someren en na een aantal acti viteiten, een 
lunch en het avondeten zullen zij weer naar 
huis vertrekken.

Wij hebben er in ieder geval al veel zin in en 
hopen op een groot aantal inschrijvingen! 

Tot op kamp!

De kampcommissie

jeugdkamp
2015
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