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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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Het nieuwe hoofveld
Het blijft kommer en kwel met 
de gesteldheid van ons huidige 
hoofdveld. De gemeente en onze 
terreinbeheerders hebben hun 
handen er vol aan om de konij-
nenplaag te bestrijden. Hoewel 
er bij regelmaat een groot aan-
tal konijnen gevangen worden 
hebben we onlangs opnieuw 
wedstrijden moeten annuleren 
omdat er te veel en te grote ga-
ten zaten die veroorzaakt waren 
door onze huppelende “vrien-
den”. 

De laatste stand van zaken van 
het nieuwe hoofdveld is dat er 
op 6 juni 2016 begonnen zal 
worden met het aanleggen van 
het kunstgras. Daarvoor gaan de 
lichtmasten een metertje naar 
achteren en komen die buiten 
de afrastering te staan. Er komt 
een beregeningsinstallatie en die 
zal draaien met kraanwater. We 
willen voorkomen dat er roest-
vorming optreedt en die kans is 
groter als we grondwater zou-
den gebruiken. Ter hoogte van 
de middenlijn komt aan de zijde 
van de Tiger een poort. In de 
bossages aan ze zijde van de Ti-
ger wordt een deel geasfalteerd 
zodat na gebruik van de kleine-

re goals die daar “geparkeerd” 
kunnen worden. Rob Pieters van 
schoonmaakbedrijf ASP -1 van 
onze hoofdsponsoren- heeft aan-
geboden, als alle werkzaamhe-
den rondom het hoofdveld zijn 
afgerond, de reclameborden met 
een mobiele hogedrukreiniger 
zelf te gaan schoonmaken!! Dat 
betekent dat we met ingang van 
het nieuwe seizoen een hoofd-
veld gaan krijgen dat er dan “spic 
en span” bij ligt!

De tribune
Inmiddels zijn er 2 gesprekken 
geweest met vertegenwoordi-
gers van de gemeente. Het gaat 
er om dat we de tribune kunnen 
plaatsen binnen de voorschriften 
van het huidige bestemmings-
plan. We hebben de gemeente-
vertegenwoordigers uitgenodigd 
voor een zogenaamde “verken-
ningsparty”. Samen met hen is 
gekeken naar de beste positie om 
de tribune te plaatsen. Het lijkt 
er op dat er enkel een kans van 
slagen is als de tribune aan de zij-
de komt van de kleedlokalen; zo 
veel mogelijk in de richting van 
de middenlijn maar ook weer 
niet zo dat je, zittend op de tri-
bune, continu tegen de lichtmast 
aankijkt. Inmiddels is tekenaar 

Bert Jansen,( die dit voor ons ge-
heel belangeloos doet!!) volop 
aan de slag een en ander uit te 
werken en af te stemmen met de 
gemeente. Hoewel dit niet altijd 
te plooien valt hopen we de tri-
bune ook te kunnen plaatsen tij-
dens de zomerstop.

De zonnepanelen
Inmiddels hebben we bericht dat 
de subsidie is verleend en is aan 
het bedrijf PureSolar opdracht 
gegeven 255!! zonnepanelen te 
plaatsen. Naar verwacht zullen 
deze in de maand april 2016 ge-
plaatst worden. Hiervoor is 4 werk-
dagen uitgetrokken. Vanaf dat mo-
ment moet ons clubke in staat zijn 
om ongeveer 50.000 KwH per jaar 
op te wekken. In dat geval zou-
den we op stroomgebied volledig 
“selfsupporting” worden. 

De bestuurskamers/laptops
Al enige tijd bestond de behoef-
te om het meubilair van de be-
stuurskamers aan te pakken. 
Vooral de “rommelige indruk” 
was een doorn in het oog. Voor-
al de hoofdbestuurskamer had 
de uitstraling van een “rommel-
hok uit de jaren ‘60”. Enerzijds 
komt dat doordat iedereen er 
maar van alles in dumpt; ander-

Er zal toch ooit een dag moeten komen dat je eigenlijk 
moet zeggen: “Sorry, maar ik heb voor deze rubriek 
even niets te melden…”. Echter, ook op dit gebied bruist 
het binnen ons clubke van de activiteiten. In deze editie 
van het Magazine berichten we over (de voortgang van) 
de volgende onderwerpen; de camera’s, geluidsboxen, 
de bestuurskamers, zonnepanelen, de tribune en het 
nieuwe hoofdveld. 
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zijds was het meubilair oud en niet op 
elkaar afgestemd. Ook de losse appa-
ratuur droeg niet bij tot een represen-
tatief geheel. Inmiddels is het meu-
bilair aangepast en is de apparatuur 
weggewerkt. Dat kan ook makkelijker 
doordat Peter Mertens liefst 3 laptops 
en 3 beeldschermen ter beschikking 
heeft gesteld (Peter, dank daarvoor!!!). 
Deze vervangen de oude apparatuur 
zodat sneller gewerkt kan worden, 
onder ander voor het invullen van de 
wedstrijdformulieren. Deze apparatuur 
wordt nu gezekerd tegen diefstal en 
keurig weggewerkt in het nieuwe meu-
bilair dat geplaatst is door Toon van de 
Rijt. Ook dat vergt een huzarenstukje 
(met name om wegwijs te raken in de 
handleiding van onze Zweedse leve-
rancier…)! De meeste credits voor deze 
aanpassing verdient onze hoofsponsor 
en tevens hoofd accomodatiebeheer, 
Martien Geeven. Uitgelokt om na een 
nieuwe kast ook na te denken over 
tafels en stoelen heeft hij uren zitten 
zoeken op Marktplaats, is hij in allerlei 
winkels geweest en zie daar…. Er zijn 
nieuwe tafel en stoelen! Het laatste 
bericht luidt dat er ook (weer via Peter 
Mertens) 16 extra stoelen onze kant op 
komen. Hulde en dank mannen!!!!

Om het karwei helemaal “af” te ma-
ken zijn er -opnieuw bij een Zweedse 
meubelgigant- fraaie fotolijsten ge-

kocht. Inmiddels zijn aan enkele van 
onze meeste actieve “huisfotografen” 
foto’s gevraagd om die in de nieuwe 
bestuurskamer te exposeren. Één van 
deze fraaie foto’s tref je hierbij aan. 
Quizvraag is van welke fotograaf is dit? 
Uw antwoord kunt u mailen aan de in-
fobox op de site: info@braakhuizen.eu.  
Als we alle foto’s binnen hebben gaat 
alles van de muur en komen er alleen 
deze foto’s te hangen. Dat moet het 
beeld in de hoofdbestuurskamers “rus-
tiger maken”; terwijl het er ooit heet 
aan toe kan gaan….

Geluidsboxen
Hij zei het een keer “en passant” te-
gen onze vurzitter; iets in de trend van 
“huh, hi ons clubke iets aan geluids-
boxen, misschien kan ik iets regelen….”. 
En ineens was ie er; Ferdy van Rooij had 
“unnen hoop” grote geluidsboxen in 
z’n auto liggen. Ferdy, heel veel dank!! 
Hoe hij dat heeft kunnen regelen willen 
we niet weten, ze zijn eerlijk verkregen 
en wij zijn er blij mee! John Willemsen 
gaat nu kijken of we ze voor een deel 
vast kunnen aanbrengen (als omroe-
pinstallatie), of er een aantal mobiel 
zijn te gebruiken, bijvoorbeeld bij eve-
nementen zoals het E en F toernooi, 
en een paar voor de supportersver-
eniging. Met zoon Melvin Willemsen 
is besproken of het wellicht een idee is 
enkele boxen op een karretje te maken 

zodat we voor wedstrijden van ons ur-
ste un bietje herrie kunnen maken….. 
(bijvoorbeeld tijdens het betreden van 
het veld..). Enfin, het wordt uitgezocht 
en wellicht “hoort” u hier binnenkort 
meer van….
Camera’s
Na enkele inbraken kort achter elkaar 
hebben onze jeugdvoorzitter en onze 
secretaris samen een behoorlijk huza-
renstukje geleverd. We wilden graag 
de veiligheid op ons complex vergroten 
en zij zijn er in geslaagd om met een 
behoorlijk beperkt budget een prima 
beveiligingssyteem te installeren. Op 
alle “inkomende” deuren en ramen 
zijn nu camera’s gericht. De beelden 
kunnen “live” meegekeken worden 
door enkele bestuursleden. Daarnaast 
worden de beelden telkens behoorlijk 
lang opgeslagen op een externe har-
de schijf. De wetgeving laat ons toe in 
onze ruimten deze camera’s voor uw 
en andermans veiligheid op te hangen. 
Hopelijk hoeven we de beelden nooit 
te gebruiken; dat zou betekenen dat 
we verschoont blijven van….

Dank!!
Het past hier een woord van dank uit te 
spreken aan de stichting vrienden van 
s.v. Braakhuizen. Zonder hen zou een 
aantal investeringen, zoals hierboven is 
beschreven, niet mogelijk zijn geweest!

in memoriam - jan van heijst
Lange tijd geleden, eind jaren 
’60, kwam er een -toen nog- 
schriel ventje met rood haar bij 
s.v. Braakhuizen voetballen (Kees 
van Heijst). Diens vader, Jan 
van Heijst, kwam zodoende, als 
vader/toeschouwer, in contact 
met ons clubke. Jan werd snel 
door iedereen herkend binnen 
de vereniging. 

Niet alleen vanwege diens im-
posante figuur doch vooral door 
zijn bulderende lach. Omdat Jan 
altijd kwam kijken als zoonlief 
moest voetballen werd hij ge-
polst of hij niks wou doen binnen 
de vereniging. Zo is Jan, zoals de 
meeste ouders dat overkomt…, 
er toen ingerold. Jan Is begonnen 
als jeugdleider van P1 (dat heet 
nu D1) en is daarna jaren lang 

als jeugdleider actief geweest 
binnen s.v. Braakhuizen.

Inmiddels voetbalde ook zoon 
Henk bij ons clubke en trad Jan 
in de jaren zeventig toe tot het 
jeugdbestuur. Toentertijd o.a. 
gevormd door Harrie Trijnes 
en Henk Kappers. Samen met 
Martien Vermeltfoort heeft Jan 
zich toen ook bezig gehouden 
met de organisatie rondom de 
lotto en was hij samen met zijn 
echtgenote mede oprichter 
van het dames voetbal  (10 Mei 
1971). Prompt werd Jan een van 
de eerste leiders van het later zo 
succesvolle damesteam.

Na een kort uitstapje naar Mi-
fano is Jan vervolgens weer snel 
teruggekeerd op het oude nest, 

waar hij, zoals zoon Henk nu, 
nog jaren leider van ons tweede 
elftal is geweest.

Jan is op 23 februari 2016 over-
leden op 82-jarige leeftijd. 

Wij wensen de familie en vrien-
den van Jan veel sterkte met het 
verwerken van dit verlies. 
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Na het laatste fluitsignaal van stand 
in scheidsrechter en niet onverdien-
stelijk doelman Gerard prijkte er een 
alleszeggende 3-1 eindstand op het 
scorebord, in het voordeel van het 
elitekorps van coach Theo wel te 
verstaan.

Verslagen dropen ze af, de man-
schappen van Tiny en Adrie, een 
illusie armer maar een welkome er-
varing rijker, immers heeft de gere-
nommeerde A ploeg ook een voor-
beeldfunctie voor menig veteranen 
voetbal team. Want zeg nou zelf, en 
ik kan het weten als nauwgezet vol-
ger van de A ploeg, wie wil er nou 
niet lijken op welke veteraan A dan 
ook? , dit geld uiteraard ook voor de 
technische staf. Toch zal de C ploeg 
maling hebben aan deze onzin, want 
zij kregen van een half compleet A 
team een fikse draai om de oren.

Hoofdcoach Theo had een behoor-
lijk lange blessurelijst, maar liefst 9 
kneiters van de A ploeg waren af-
wezig, echter stond menig lid van 
de B ploeg te popelen om eens een 
keer deel uit te mogen maken van 
het elitekorps, keuze te over dus. De 
keuze viel op Walter, Toon, Piet Jan 
en Pauwke (met zonnebril), niet de 
minsten uit de B ploeg maar zelfs zij 
hadden moeite aan te pikken bij het 
unieke veteranen A niveau. Hoofd-
coach Theo, voor de gelegenheid 
bijgestaan door voormalig spits en 
sprintkanon Peter had een basisplek 
ingeruimd voor: Wim, Ferdi,Flo-
rent,Patrick,Edwin,Walter,Berthelt,T-
wan S,Frankie,Richard en Jos S, een 
veelbelovend elftal met ongekende 
mogelijkheden en verborgen kwali-
teiten.

Maar Theo zou Theo niet zijn als hij 
ook niet een tactische meesterzet 
toepaste, die de toch al mentaal 
zwakkere C ploeg deed wankelen, 
voor de gelegenheid werd onze 
zwaarste pion Wim op doel gezet 
en nam vaste doelman Gerard de 
scheidsrechtersfluit in de mond. 
Toen hij voor het beginsignaal floot 
nam de A ploeg direct de wedstrijd 
in handen en combineerde vlotjes, 

Ontketende veteranen A ploeg 
maakt gehakt van de arme C ploeg

zoals alleen de A ploeg dat beheerst. 
De arme C ploeg was direct de kluts 
kwijt en kon niets anders doen dan 
achter de A ploeg aan lopen, dat ont-
lokte bij menig van de talrijk opgeko-
men toeschouwers een medelijdende 
blik, zoiets van het zou wel eens een 
lastige middag kunnen worden, in-
derdaad dat werd het voor de C ploeg 
!!! Naast het surplus aan kwaliteit en 
mentaliteit, beschikt de A ploeg ook 
over een hele uitgekookte door de 
wol geverfde technische staf, getuige 
het feit dat het elitekorps voor deze 
gelegenheid in mooie zwarte tenues 
speelde en daarmee hoofdsponsor 
Hertog Jan een mooie dienst bewees, 
bovendien kleedt zwart ook mooi af 
en leek menig veteraan A in tegen-
stelling tot normaal op een tobfitte 
voetballer.

Uiteraard had hoofdcoach Theo al 
lang begrepen dat dit detail wel eens 
een beslissend zetje kon geven en zo 
geschiedde in de 25e minuut toen 
tobscoorder en bierkenner Twan S, 
na enkele dotten van kansen niet te 
hebben benut, eindelijk de 1-0 bin-
nenprikte op aangeven van Walter.
Twee minuten later verdubbelde 
poepfitte Frankie de voorsprong en 
ging de A ploeg met een comforta-
bele meer dan verdiende 2-0 voor-
sprong rusten. In de rust zoals te doen 
gebruikelijk chaos, onlogische wissels 
en vanmiddag overheerste bij menig 
lid van het elitekorps de gedachte, 
wie doet ons wat in deze vorm? Nou 
niemand dus, want ondanks alle wis-
selingen, Pauwke steevast met zon-
nebril, voorzitter Toon en Piet Jan 
kwamen hun opwachting maken toch 
bleef de A ploeg fier overeind. Met 
name gifkikker Patrick, marathonlo-
per Richard en aankomend veteraan 
Edwin speelden alsof hun leven er 
vanaf hing, toch moest de A ploeg 
een tegentreffer toestaan.

In de 45e minuut moet stand in doel-
man Wim gedacht hebben, ik steek 
de C ploeg de helpende hand toe 
om ze niet helemaal af te breken, hij 
stelde Appie in staat om iets terug 
te doen, waardoor het 2-1 werd. Het 
imago(dom, lelijk ect) van de A ploeg 

liep hier een klein deukje op, immers 
had stand in doelman Wim hier goed 
over nagedacht en had zijn actie het 
gewenste resultaat. De C ploeg ging 
weer geloven in een goed resultaat 
en bleek gedurende de 2e helft een 
meester in het missen van opge-
legde kansen, uiteraard toegestaan 
door de slimme A ploeg.

Kort voor het einde kreeg de A ploeg 
van stand hulpcoach en voormalig 
sprintkanon Peter de opdracht om 
de wedstrijd te hendelen, niemand 
begreep wat hij daarmee bedoelde, 
maar het betekende, 3-1 maken en 
aanzetten voor de 3e helft. Gedwee 
en volgzaam als ze zijn voerden de 
atleten van de A ploeg deze com-
plexe opdracht tot in de puntjes 
uit, tobscoorder en bierkennerTwan 
mocht de trekker over halen en zette 
de uiteindelijke 3-1 eindstand op het 
scorebord.

Hoogstaand veteranen voetbal, een 
gedesillusioneerde tegenstander en 
een 3e helft in het vooruitzicht, wat 
wil je nog meer?
Het bleef nog lang onrustig in de 
kantine dankzij Hertog Jan en daar 
bleek de geplaagde C ploeg eindelijk 
een volwaardige tegenstander voor 
het elitekorps, zij hielden gelijke tred 
en mogelijk ligt er voor de ook lelijke 
C ploeg een mooie toekomst in het 
verschiet. Rest mij af te sluiten met, 
als u volgende week niets te doen 
hebt, thuis gemist kunt worden en 
niks met voetbal hebt kom dan ge-
rust ff kijken in Nederwetten waar 
de A ploeg in actie zal komen.

U bent gewaarschuwd
Ed Pielage

P.s. ik heb geprobeerd omwille van 
de toekomst van de C ploeg inclusief 
technische staf het wedstrijdbeeld 
enigszins af te zwakken omdat de 
werkelijkheid de C ploeg dusdanig 
zou demotiveren dat er voor het 
voortbestaan van C ploeg gevreesd 
zou moeten worden.
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Stichting investeert samen met 
vereniging in het moderniseren 
van de bestuurskamers en nieuwe 
tribune. In het kader van wie niet 
waagt wie niet wint, misschien 
ook een tip voor Jeroen zijn, heeft 
de Stichting al een eerste investe-
ring gedaan voor de nieuwbouw 
van een knusse tribune. P.van G en 
M.G beiden afkomstig uit Geldrop 
hebben op één van de weinige 
winterdagen de gladheid getrot-

STICHTING VRIENDEN
VAN SV BRAAKHUIZEN

seerd om in het hoge noorden de 
basis van de nieuwe tribune voor 
een prikkie op de kop te tikken. We 
gaan er even vanuit dat de vereni-
ging er met de gemeente uitkomt 
zodat het allemaal niet voor niets 
is geweest. Ook heeft de Stichting 
een duit in het zakje gedaan om de 
bestuurskamers te moderniseren 
en zoals te lezen in dit magazine 
lijkt dat uitstekend gelukt en dat 
weer mede door de inspanningen 

van de eerder genoemde P.van 
G en M.G die zowel voor de ver-
eniging als de Stichting actief zijn, 
hierbij moet wel vermeld worden 
dat ze er ook meer dan voldoende 
tijd voor hebben want veel meer 
werkzaamheden hebben ze eigen-
lijk niet. Al met al laten we door de 
genoemde bijdrages van de Stich-
ting zien dat de gelden  van de 
Stichting goed benut worden voor 
het wel en wee van de vereniging.

BERT DEKKER 
VETERANEN-
TOERNOOI

Ons “hongerige”, maar ook altijd zeer dorstige, uiterst succesvolle 7de elftal is al een wervelwind door de 
2de periode geknald, door alle 7 wedstrijden winnend af te sluiten! Prima prestatie Boys,en alvast proficiat 
met het behalen van de 2de periode. Mede hierdoor zijn ze uiteraard nog steeds in een nek aan nek race 
verwikkeld met concurrent Best Vooruit  om het kampioenschap in hun competitie. Dus nog ff doorbijten 
voor de titel. Ook ons 3de team staat bovenaan en wacht waarschijnlijk een uiterst spannend slot in de 
alles beslissende wedstrijd tegen rivaal Tongelre. Uiteraard ook veel succes gewenst! Ons 5de elftal zit  
voorlopig op het vinkentouw….maar sleepte wel alvast  “De Derde Helft” binnen , waarin ze altijd wel 
meer dan goed voor de dag komen. Gefeliciteerd met dit prachtige resultaat. Al met al is de kans dus 
best groot dat we een paar titelkes binnen gaan slepen bij ons Braga clubke. Zou heel heel mooi zijn! 
Dus bij deze allemaal nogmaals veel Succes toegewenst in de beslissende fase van de competitie….en 
de 3de, en laatste periode. Stay calm, dan komen de slingers van eigens. KOMT GOED, EN ARRIVADECCI  

2e interne periodetitel 
SV BRAAKHUIZEN

Plaats  Team               Punten     Doelsaldo

1e Braakhuizen 7  21  26-7 +18

2e Veteranen C  17  44-15 +29

3e Braakhuizen 8  17  31-10 +21

4e Braakhuizen 6  16  24-11 +13

5e  Braakhuizen 3  13  21-16 +5

6e Braakhuizen 5  12  20-17 +3

7e Veteranen B  12  21-26 -5

8e Braakhuizen 1  10  12-10 +2

9e Braakhuizen 2  9  18-20 -2

10e Veteranen A  7  15-21 -6

11e Braakhuizen 4  4  12-23 -11

EINDSTAND EERSTE INTERNE PERIODE ( 7 wedstrijden )

Het toernooi is genoemd naar de te vroeg 
overleden actieve functionaris/bestuurslid 
Bert Dekker.

Dit veteranenminitoernooi wordt op zater-
dag 14 mei 2016 gehouden, de aanvangstijd 
is 15.00 uur.

Deelnemers zijn veteranen A ,B ,C, Helmond 
Sport, ’t Huukske en Groesbeekse Boys. 

Na afloop van het toernooi wordt er ge-
zorgd voor een hapje en een drankje zodat 
de spelers en supporters gezellig in onze 
kantine nog “enkele ”consumpties kunnen 
nuttigen. 
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Wat begon als ‘n geintje eindigde 
in een hoofdprijs, we gaven ons 
eigen op vur de beste derde helft 
(bar)competitie.

Aangezien wij altijd wel in zijn voor 
een 3e helft dacht Bart v Moorsel 
(zonder overleg) ons op te geven, 
tijdens de reclame van Champions 
league wedstrijd waar PSV het nog 
moest opnemen tegen Wolfsburg.
Nog gin 2 dagen later werd er con-
tact met hem opgezocht en werd 
hem medegedeeld dat ons team 
mocht deelnemen aan de compe-
titiestrijd van de beste derde helft 
van Eindhoven.

We werden uitgenodigd voor een 
intro avond in Cafe Costa waar ook 
meteen duidelijk werd dat we daar 
ons feest moesten geven, we hadden 
het liever in onze eigen kantine’ke 
gedaan maar da was helaas nie mo-
gelijk. Op een doordeweekse woens-
dag avond moesten we ons melden, 
we kwamen als urste binnen en gin-
gen als letste de deur uit, dus op de 
intro avond werd al duidelijk met wie 
ze te maken hadden!

Nadat we uitleg kregen over de 
insteek van de beste derde helft 
en over wat we allemaal moesten 
doen en regelen wisten we gelijk 
wat ons te doen stond. Om kans 
te maken op d’n eindoverwinning 
telde er maar 1 ding en dat is de 
omzet van de avond. Op de intro 
avond zelf hadden we meteen de 

Braakhuizen 5 Winnaars 
Beste Derde Helft regio Eindhoven!

naam van ons feest bedacht: Costa 
Braga. Er deden in Eindhoven in to-
taal 8 verschillende teams mee o.a. 
hockeyteam, rugbyteam, voetbal-
teams. Wij werden voor de leeuwen 
gegooid door als urste team de com-
petitie te openen, en stond gepland 
op vrijdag avond 26 februari. Ieder-
een die er was willen we enorm bedan-
ken want zonder jullie zouden we nooit 
1e zijn geworden!! We waren met 5 or-
ganisators: Bart v Moorsel, Ritchie van 
Gerwen, Wim van Lieshout, Frans van 
Lieshout en Melvin Willemsen.

De Costa Braga - Summer edition zei 
al genoeg, het werd een zomers bin-
nenfisje met een rood-zwart tintje. Er 
werd vanalles tevoorschijn gehaald 
Opblaas palmbomen, bananen, pa-
pagaaien, ouwe voetbalshirts en heel 
veel verschillende andere atributen. 
De barcompetitie was van 20.00 uur 
tot 01.00 uur maar voor 8 uur ston-
den er al un hoop mensen vur de deur. 
Dat was natuurlijk ‘n hoopvol begin 
van een topavond! Uiteindelijk werd 
het dat ook, bij binnenkomst kreeg 
iedereen een lekkere hawai-borrel en 
un rood/zwart bloemenkrans om. 

Het was om 9 uur al redelijk vol en het 
werd steeds drukker en drukker. De 
muziek was goed, de sfeer was goed, 
de versnaperingen smaakte als van-
ouds, wa wil een mens nog meer?!Ut 
was een skon fisje en de omzet was 
nog beter, de toon was gezet en nu 
moesten we een tijdje afwachten of 

het ok daadwerkelijk voldoende 
was om als winnaar uit de bus te 
komme.
We moesten dus 8 weken wachten 
totdat we naar het Eindfeest van de 
beste derde helft toe konden, waar 
alle winnaars bekende werden ge-
maakt van alle regio’s.

Op zaterdagavond 16 april was het 
zover Sportcarnaval 2016 (zo heet-
te het eindfeest) in Studio A12 te 
Bunnik (Utrecht). We hadden un 
taxibusje geregeld en we willen de 
Stichting Vrienden van Braakhuizen 
nogmaals bedanken voor ‘n deel 
van het sponsoren van onze reis! 
Het begon om 21.30 uur en eindig-
de om 03.00 uur, we kwamen om 
21.15 uur aan en stonden dus als 
een van de eerste teams binnen dus 
gingen we de boel verkennen en 
hadden we uiteindelijk een ‘’vaste 
plek’’ dichtbij de bar en vlakbij de 
wc’s, ideaal dus!! We wisten dat om 
00.00 uur onze bekendmaking was 
dus gingen we naar de ‘’hoofdzaal’’ 
toe waar de prijzen en cheque’s 
werden uitgereikt.

Zo stonden wij met alle andere 
teams uit te kijken naar het gro-
te scherm waar de naam van elke 
teamwinnaar op kwam te staan. 
Zodoende stond er dus BRAAK-
HUIZEN 5 (heren) op, en kwam er 
een explosie van vreugde en veel 
geschreeuw in de zaal, wij zijn DE 
winnaars van Eindhoven, Braga 
nummer 1 !!! Het was al gezellig 
mar het werd alleen maar gezelli-
ger natuurlijk, het voelde als een 
‘’kampioenschap’’ die door ons dik 
verdiend was gewonnen! Zo heb-
ben we ons clubke weer een mooie 
naam gegeven qua feesten en der-
de helft betreft, en hebben we zelf 
een weekendje weg naar Walibi ge-
wonnen van 3 t/m 5 juni met alle 
andere regio winnaars!

Zo zie je maar weer dat samenho-
righeid naar prijzen leidt, Iedereen 
bedankt!

Forza Bragaaaaaa !!!
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14e Pokertoernooi
Vrijdagavond 19 februari 2016 hebben 20 deelne-
mers aan het veertiende 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, prij-
zengeld enz. Start was om 20.30 uur en tot  21.30 uur 
mocht iedereen die er af was zich 1x inkopen . Niek 
Schoonheim moest zich als 1ste  inkopen. Omdat hij 
daarna wederom zijn fiches verloor hebben we een 
uitzondering gemaakt om hem een extra keer te la-
ten inkopen. Dat mocht ook niet baten, wederom 
was hij de eerste die zijn fiches kwijt was.  

Het duurde lang voordat de finaletafel was gevormd. 
Een aantal bekende en een heeeel onverwachte fi-
nalist, jaja onze eigen René Vermeltfoort. René zit in 
de organisatie en doet al vanaf het begin aan mee. 
Gezien zijn vorige noteringen voor iedereen een 
verrassing. Die verrassing werd alsmaar groter toen 
hij de ene na de andere medefinalist van de tafel 
speelde. Als eerste moest nieuwkomer (en inmid-
dels vaste deelnemer) Jan Willem Meulendijks met 

zijn 8ste plaats het speelveld verlaten gevolgd door 
onze vorige winnaar Eric Sanders (7de)  en Geert 
van de Meerendonk (6de). Twan Moors viel nog net 
in de prijzen met zijn 5de plek, gevolgd door Randy 
Jagroep met zijn vierde plaats. Robbie van Gruns-
ven werd knap derde. Toen waren er nog 2. Sandra 
de Vries en jaja René Vermeltfoort!! In een alles be-
slissend potje werd René 2de en Sandra werd we-
derom nummer 1. 

Dit is de tweede keer dat Sandra 1ste is geworden. 
Een knappe prestatie. Ze is daarmee de eerste spe-
ler die de titel 2x op haar naam heer geschreven. 
Chappeau!! Wederom een super gezellige ouder-
wetse Braakhuizen avond. Ook onze dank weder-
om 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 voor de nummers 1, 2 en 3. 

Tot de volgende keer, eens kijken of Sandra haar ti-
tel wederom kan prolongeren.

15e pokertoernooi
Vrijdagavond 1 april 2016 hebben 15 deelnemers 
aan het vijftiende toernooi bij Braakhuizen deelge-
nomen. Nieuwkomer Tikwan Wan moest zich als 
1ste  inkopen. Het duurde even voordat hij in spel 
kwam en voordat hij het in de gaten had was we-
derom zijn stack verdwenen als sneeuw voor de zon. 
Aangezien we nog maar koud 20 minuten bezig wa-
ren hebben we wederom een uitzondering gemaakt 
en mocht hij zich nogmaals een extra keer inkopen. 
Toen ging het een stuk beter en werd uiteindelijk 
één na laatste… Degene die uit het toernooi liggen 
gaan daarna zelf weer verder met een potje poker 
(een soort verliezerstafel). Daar heeft Tikwan het tot 
de laatste volgehouden, we hebben er vermoed ik 
weer een vaste deelnemer bij. Ondanks zijn vroege 
aanwezigheid voor het toernooi begon lag Rein Stok-
mans er toch als eerste uit maar bleef zijn maat Alex 
Smulders steunen in de finaletafel. Alex greep echter 
net naast het prijzengeld met zijn 6de plek.

Peter Beverdijk werd 13de maar heeft daarna op de 
“verliezerstafel” flink huisgehouden en ging met een 
brede lach pas in de late uurtjes huiswaarts. Goed 
bezig Peter. Vele tippen Peter al vanaf de eerste 
speelronde als een mogelijke winnaar van dit toer-
nooi. Zit er aan te komen dat hij zich in de top tien 
gaat spelen en dan is het kwestie van jaaaaren om 
ook uiteindelijk een keer te winnen. Go Peter. Dat de 
aanhouder wint blijkt ook wel uit deze winnaar van 

deze editie. Jaja het is eindelijk zover. Mederorga-
nisator van dit evenement en van heeeel veeeeel 
andere activiteiten bij ons skon clubske good old 
…… ??? Hij wil nooit in de publiciteit en ook nu was 
het maken van een goede foto een hele opgave 
en uiteindelijk gelukt. Wie de winnaar herkent kan 
zich melden bij Peer van Gerwen en wint een grote 
snoepzak!!

Er waren twee hele jonge nieuwe deelnemers die 
allebei zich direct aan de finale tafel speelden. Jes-
sie Slaats werd 5de en Roy Sweegers heel knap 2de 
(op foto naast de winnaar). Knap jongens, tot de 
volgende keer. Twan Moors werd 3de, Bas de Bruijn 
4de, Richard van de Rijt 7de en Jan Willem Meu-
lendijks 13de. Allen spelers van ons topelftal Vete-
ranen C (over hun tobprestaties als elftal is meer 
te lezen in dit mooie blad). Wederom een super 
gezellige ouderwetse Braakhuizen avond. Ook onze 
dank wederom aan vaste kracht Mirjam, super. De 
hapjes en drankjes blijven komen en dragen zeker 
bij tot het slagen van deze avonden. Kees Brouwers 
van Café-biljart Schonmoeder is de goedheid zelve 
met de bierkaarten die hij heeft gesponsord voor 
de nummers 1, 2 en 3. 

Tot de volgende keer, eens kijken of ???? zijn titel 
kan prolongeren. 
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Plaats  Naam               

1e Sandra de Vries
2e Rene Vermeltfoort
3e Robbie van Grunsven
4e Randy Jagroep
5e  Twan Moors
6e Geert van de Meerendonk
7e Eric Sanders
8e Jan Willem Meulendijks
9e Rob de Wit
10e Iet de Vries
11e Peer van Gerwen
12e Paul van Gerwen
13e Herma de Baaij
14e Paul Jansen
15e Remy van der Linden
16e Ruud Wildenberg
17e Peter Beverdijk
18e Jan van de Meerendonk
19e Anja van de Meerendonk
20e Niek Schoonheijm

Plaats  Naam               

1e Peer van Gerwen
2e Roy Sweegers
3e Twan Moors
4e Bas de Bruijn
5e  Jessie Slaats
6e Alex Smulders
7e Richard van de Rijt
8e Geert van de Meerendonk
9e Maarten Elsendoorn
10e Eric Sanders
11e Paul van Gerwen
12e Peter Beverdijk
13e Jan Willem Meulendijks
14e Tikwan Wan
15e Rein Stokmans

14E POKERTOERNOOI UITSLAG (19 februari) 15E POKERTOERNOOI UITSLAG (15 april)
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Wie zijn dat toch die mannen die zaterdag en 
zondag gewapend met een camera langs de vel-
den te zien zijn ? 
Arjan de Man en Ronny van Gerwen. 

Burgelijke Staat  ?
Arjan: 47 Jaar en gehuwd met Simone. Kinderen 
Dylan en Keanu.
Ronny: Bijna 52 en verward vrijgezel. 

Binding met Braakhuizen ?  
Arjan: Via de liefde voor mijn vrouw ben ik in 
Geldrop verzeild geraakt. Vijf jaar geleden bij 
Braakhuizen begonnen als leider/trainer  toen 
zoon Dylan daar ging voetballen. Van daar uit werd 
ik benaderd of ik in het bestuur wilde komen. Later 
ben ik ook begonnen als coördinator  van de F-af-
deling. Ik ben inmiddels ook lid van de redactie-
werkgroep van BRHMZ , de toernooi-coördinator  
voor met name  het internationale E-F toernooi. 
Ronny: Vanaf mijn 6e jaar aan het voetballen bij 
Braakhuizen. Nu nog af en toe wat speelminuten 
bij de Veteranen. In het verleden  heb ik teams 
getraind van de F -, tot en met de B afdeling. 
Momenteel nog actief  in de Kamp commissie (al 
mag mijn inbreng  geen naam hebben), ik lever 
wat artikelen en foto’s aan voor het Braakhuizen 
Magazine, en ben sinds kort ook enkele uurtjes 
actief als terreinbeheerder. 

Hoe begonnen met fotograferen ? 
Arjan: Ik fotografeerde eigenlijk altijd al graag. 
Keanu voetbalde in de Mini’s, Dylan in de D  en 
ik dacht waarom tussentijds niet wat actiefoto’s 
maken. Ik had mijn camera toch bij me. Ik ben  
toen  gestart met een Facebook pagina en daar 
de foto’s geplaatst. Mede door de enthousiaste 
reacties is de hobby uit de hand gelopen.  
Ronny: Toen de spiegelreflex  camera’s een 
beetje betaalbaar werden heb ik die eentje 
aangeschaft. Begonnen met de vakantiekiekjes 
en later daar de voetbalfoto’s aan toegevoegd. 
Arjan stelde op een gegeven moment voor om 
samen zoveel mogelijk wedstrijden vast te gaan 
leggen. 

Wat fotograferen jullie zoal en wat zou je daar-
in nog eens willen doen ? 
Arjan: Ik maak naast de voetbalfoto’s ook shoots 
met mijn gezin. Ik zou wel eens een pikante serie 
van mijn vrouw willen doen. Of met modellen een 
bikini-shoot op een mooi tropisch  strand. Simone 
mag daar best bij zijn, maar dat is geen noodzaak. 
Ronny: Ik zou bij die shoot ook wel aanwezig willen 
zijn want ik heb Arjan nog nooit in een bikini foto’s 
zien maken .
Het moet ook geweldig zijn om eens bij een wed-

KENNISMAKEN MET
DE FOTOGRAFEN VAN HET  BRAAKHUIZEN MAGAZINE

strijd van mijn landelijke favoriete clubke te mogen ‘schieten ‘. 
Het ‘moeilijkste‘ bij het fotograferen ?  
Arjan: De timing. Soms ben je net iets te vroeg of te laat 
voor de ‘ultieme‘ foto. Of er loopt net iemand in de weg , of 
de foto is onscherp. Van de 10 foto’s die je maakt kun je er 
gemiddeld 8 weg gooien. 
Ronny:  Het rekening houden met de omstandigheden. Het 
(zon)licht, de achtergronden, het publiek, de grensrechter, de 
snelheid van het spel. Vooral ‘lelijke‘ achtergronden vind ik 
vervelend. 

Hoeveel tijd besteedt je gemiddeld aan fotografie ? 
Arjan: Als je alles bij elkaar telt. In het weekend erg veel. Het 
begint meestal zaterdag in ochtend met de F wedstrijden 
en ik sluit laat in de middag aan bij de Veteranen aan de bar. 
Zondag kan het ook zomaar om 10:00 uur beginnen en pas 
om 16:30 stoppen. Ben blij dat mijn vrouw wat dat betreft  
op tijd aan de bel trek, want mijn gezin gaat toch absoluut 
voor. 
Ronny:  Laat ik het houden op een uurtje of vijf gemiddeld  
per wedstrijd. Dit is dan inclusief het fotograferen, uitzoeken,  
bewerken en het plaatsen op Facebook en mijn eigen web-
site. Het wordt regelmatig nachtwerk. 

Je gekste, beste , leukste foto ? 
Arjan:  Een paar jaar geleden maakte ik een toevalstreffer waar-
bij een speler in een duel zo kwam te vallen dat het leek alsof ie 
in de edele delen van de tegenstander hapte. 
Ronny: Ik denk die waar een speler van de D2 wel anderhalve me-
ter hoog leek te springen en ook nog de bal in het vizier had.

De grootste voldoening die je krijgt van de fotografie ? 
Arjan: De reacties en waardering van de mensen. Wanneer je 
ze aanspreken dat ze de foto’s zo mooi vonden. Een ‘like‘ op 
Facebook is al fijn om te krijgen. 
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Ronny: Inderdaad de reacties van de betrokkenen, hoe klein dan ook. Helemaal leuk vond ik het toen een  ouder (te-
vens trainer) vertelde enkele van mijn foto’s aan de muur te hebben hangen. Voldaan en gepast trots ben ik op mijn  
foto’s die in de bestuurskamer mogen hangen. 

Je plannen voor de toekomst in de fotografie ? 
Arjan: Het zou mooi zijn als ik een dagje minder kon gaan werken en dan die dag met fotografie bezig zijn. Als ik daar 
dan een klein centje mee kan verdienen zodat ik daadwerkelijk  ‘thuis kan blijven’, ben ik meer dan tevreden. 
Ronny: Nog lang op dezelfde voet doorgaan met het vastleggen van de wedstrijden en de activiteiten . Misschien nog  
een groothoek  lens aanschaffen als het budget het toelaat. Cursussen Photoshop en fotografie want ik fotografeer 
nog steeds op de ‘automaat‘. 

Andere (sportieve) hobby’s ? 
Arjan: Ik ben op mijn 22e zwaar geblesseerd geraakt aan de knie tijdens een voetbalwedstrijd  en heb uiteindelijk  moeten 
stoppen. Het verwaarlozen van deze blessure heeft er voor gezorgd dat ik geen kraakbeen meer heb. Ik geniet nu van de 
kids. De laatste jaren ben ik via een collega de uitdaging van het mountainbiken aangegaan. Ik ben toen als een gek gaan 
trainen voor het rijden van ‘Groesbeeks Gruwelijkste ‘om geld op te halen voor de  ‘Road voor Energy‘ stichting. Ik ben 
onderweg wel tien keer doodgegaan maar tenslotte huilend over de finish gekomen wat een enorme adrenaline kick gaf. 
Vanaf dat moment ben ik blijven biken, al lig ik nu vanwege andere blessures even stil. Heb me wel al weer opgegeven voor 
de komende ‘Groesbeekse‘ van september. PSV is de club waar ik met mijn oudste zoon de thuiswedstrijden van ga kijken.
Ronny: Ik probeer wel eens een pc -, of laptop probleempje van familie, vrienden of kennissen op te lossen en luister veel 
naar muziek. Wil ook wel weer eens het tennissen op gaan pikken. Verder volg ik Ajax Amsterdam wat enthousiaster dan 
de rest. 

Lekker om te eten of  te drinken en wat juist niet ? 
Arjan: Het sportdrankje Aquarius (de rode) en als ik alcohol drink dan ga ik voor de Wodka-bitter lemon. Ik probeer gezond 
te eten maar een broodje gehaktbal van de Ballenkoning hier uit  de keuken gaat er altijd in. Smerig vind ik bitterkoekjes vla 
en rode bieten. 
Ronny: Een Radler 2% en een lekker bord macaroni of Gamba’s. Een heerlijk toetje in de vorm van pudding, yogurt of ijs 
moet er altijd achteraan. Minder vind ik Ansjovis en het ‘wintersportdrankje ‘ Obstler.

Favoriet op tv ?  
Arjan: Ik houd van series met een historisch achtergrondje zoals Vikings, Empire, en Game of Thrones. Maar ook CSI.
Ronny: De sportprogramma’s zoals Studio Sport, Voetbal International en Studio Voetbal. Mindf*ck vind ik erg interessant 
en vooral verbazingwekkend. (“hoe zou die truc nou werken“?)

Je favoriete vakantie bestemming ? 
Arjan: Ik zou met mijn vrouw op huwelijksreis gaan naar de Malediven maar ze brak twee weken voor de bruiloft haar 
enkel waardoor we die reis hebben moeten annuleren. Dat blijft mijn 
droombestemming. De allerleukste vakantie die wel doorging was mijn 
laatste als vrijgezel  op Kreta. 
Ronny: Voor mij zijn dat Brazilië en Indonesië (Bali) geweest. Maar ook de 
bezoekjes bij een collega op de camping in Bladel waren heel gezellig.

Hoe lang nog bij Braakhuizen actief ?  
Arjan: Zolang de gezondheid het toelaat, het plezier er in blijft en ik een 
beetje waardering terug krijg nog heel lang.
Ronny: Dat was mijn tekst, jongen ! 

Wil je nog iets zeggen ? 
Arjan: Ik ben het niet altijd overal mee eens en ik moet ooit dingen doen 
die ik liever niet wilt doen of niet leuk zijn. Ik heb het hart wel eens op de tong 
en roep dan iets waarvan ik achteraf denk  ‘daar had ik beter mijn mond kunnen 
houden‘. Daar moet ik van leren maar ik ben helemaal vergroeid met dit mooie 
clubke. 
Ronny: Ik wil nog wat aan promotie doen voor mijn site-je. Mijn foto’s zijn daar 
in de grootst mogelijke versie te downloaden zonder tekst, en ook nog  gratis. 
Wel de ‘original ‘downloaden of meteen het hele album!  Veel kijkplezier op  
www.rksvb.smugmug.com   

Bedankt Arjan & Ronny  voor deze kennismaking.
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Deze keer in het zonnetje: Frans van Lieshout

Frans kwam bij Braakhuizen toen zoon 
Frans (ja die keeper van het 5e en ja 
een broer van Wimke ook een speler 
van het 5e ) in het seizoen 1994-1995.
Toen is Frans  jaren leider geweest  met 
niemand minder dan Jos Smulders en 
Gerrit Weber.

Eén team sprong eruit dat was de B2 
met 7 meiden en 7 jongens dit was een 
geweldig elftal, niet voetballend maar 
altijd gezellig. Frans is plus-minus 10 jaar 
secretaris van de jeugd geweest, heeft 
er veel zien gaan en zien komen.

Frans is ook niet te beroerd om als dit 
gevraagd werd een wedstrijd te fluiten, 
het maakte niet uit of het bij de jeugd 
was of de senioren hij stond klaar.

Zijn vrouw Joke (helaas te vroeg 
overleden) was ook geen onbekende 
bij Braga zij heeft zich lange tijd 
verdienstelijk gemaakt in de keuken.

Frans is ook een spuitgast (leest als 
brandweerman) geweest, daar is hij 37 
jaar actief spuiter geweest wat een hele 
prestatie is.

Daarbij heeft Frans ook jaren in de 
horeca gewerkt (wat niet vreemd is voor 
een kind van een kastelein) en zelf ook 
menig potje zelf genuttigd.

Muziek is ook een grote hobby van 
Frans, maar dan wel uit de jaren 60 
vind ie lekker weg luisteren b.v.  Dire 
Straits,  Patsy Clein maar voor echte 

Holzhakkenbubbe muziek loopt Frans 
ook niet weg die hoort ie ook graag
Frans is ook gek met zijn kleinkind 
Issabella, hij kan niet wachten om met 
haar te gaan fietsen hij heeft al een 
kinderstoeltje klaar staan.

Wij van Braga willen Frans bedanken 
voor zijn jarenlange inzet bij ons clubke

Frans bedankt.

Vakantie 
Doel: Genieten, wandelen en terrasje 
pakken

Bestemming: Stedentrips

Land: maakt niet uit

In je (hand)bagage: altijd speelkaarten                                                                                

Altijd mee uit het buitenland: Niks 
speciaals

Culinair
Restaurant: De Olijf in Nuenen

Drank: Bier en rode wijn

Favo gerecht: verrassingsmenu

Altijd in de koelkast: Kaas en Bier

De zonde waard: Geen

Niet te pruimen: Keeltjesstamp

Do & don’ts
Carnaval of skiën: Skiën 

Boek of tijdschrift: Tijdschrift 

Theater of concert: Theater

Hotel of camping: Met kinderen 
camping, alleen hotel

Fitniss of spinning: Fitniss 

Disco of bruin cafe: Bruin cafe

Bier of spatje: Bier 
  

Naam: Frans van Lieshout

Leeftijd: 60 jaar

Hobby’s: Lekker eten en stedentrips maken naar bijv Brugge- Berlijn-Maastricht

Levensspreuk: Geniet van het leven want het duurt maar even

Woonachtig: Geldrop 
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Als men de juiste lett ers hieronder in de hokjes plaatst, dan leest 
men waarom RKSV.Braakhuizen door deze mensen nog steeds haar 

bestaansrecht heeft .

HORIZONTAAL
1 Hoekschop, 6 Kampioen van de Jupiler 
League, 12 Afwas 13 Weergalm, 15 
Meest oplopende hoogte, 18 Schooier, 
20 Raamscherm, 21 Voetbalclub uit Den 
Haag, 23 Oppervlakte, 24 Wiskundige, 
26 Plaats in Brabant, 28 Ethiopiër, 29 
Slingerplant, 31 Wilde Marjolein, 33 
Soort aap, 34 Plat ovalen vat, 36 Slot, 
38 AJAX stadion, 41 Bureau, 43 Plant, 
45 Drietal, 47 Loot, 49 Voetbalclub uit 
Lieshout, 51 Windrichti ng, 52 Gebeurd 
vaak na een doelpunt, 55 Speelt in 
de spits, 58 Prachti g, 59 Deel van een 
fi ets, 60 Soort raceauto, 61 Kiemklier

VERTICAAL
2 Alom, 3 Gebouw in Amsterdam, 4 
Vriendin van Simba (Disney), 5 Afdruk, 
7 Voetbalclub, 8 Getal, 9 Griekse 
lett er, 10 West-Indisch eiland, 11 Iglo, 
14 Bewoner van Zeeland, 16 Vod, 17 
Kleurstof 18 Plaats in Amerika, 19 
Dameskledingstuk, 22 Deciliter, 25 
Voetbal bij AJAX, 26 Planeet, 27 Slechte 
koffi  e, 28 Politi eman, 30 Niet uit, 32 
Plaats in Gelderland, 35 Compactdisk, 
36 Bewoner uit Groenland, 37 Loven, 
38 Stripfi guur, 39 Jongensnaam, 
40 Bovenrand, 42 Reukwater, 44 
Autoteken Israël, 46 Zeegodin, 48 
Scheepsgroet, 50 Noorse god, 53 
Bergpas, 54 Water, 56 Plaats in Nigeria, 
57 Vlaams energieagentschap

KRUISWOORDPUZZEL

nooit te oud om te vlaggen,

 14            13            51            41           37            9

 57            3             11            59           44             33           29            46           61            54           9              15

 61            42           13            4            57            2             13            47           19             39           29            53           33            24           40             

WANT DIE VLAG PAST ONS ALLEMAAL, GOED BEZIG MANNEN!
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Club Buitenland: Celtic (Schotland) 
en Borussia Dortmund (Duitsland)

Speler Buitenland: 
Markus Reus (Borussia Dortmund)

Beste coach: 
Ranieri (Leicester City Engeland)
Mooiste voetbalwedstrijd: P.S.V. – 
A.C. Milan op 4 mei 2005 Champions 
League wedstrijd                                    

Mooiste Doelpunt: Die ik zelf maak-
te tegen Nederwetten

Verwachting seizoen 2015-2016: 
P.S.V. kampioen, Ajax 2e

Jeugdidool: Ronaldo

Je kan me s’ nachts wakker maken 
voor: voor een bord Boerenmoes 
stamppot of te wel pattassie                                                        

De club Braakhuizen: Mooie club 
doen van alles voor de jeugd en se-
nioren kortom de gezelligheid staat 
voorop

Mooiste herinnering Braakhuizen: 
Het Euro-toernooi bij Braakhuizen en 
de toernooien in het buitenland met 

Dit interview is doorgegeven door 
Leroy Albers

Naam: Geert Gerrits

Woonplaats: Geldrop

Geboren: Geldrop

Lid van Braakhuizen: Vanaf 1990 
voetballer bij Braga met een uitstapje 
van een paar jaar naar de Buurman 
(vvGeldrop)

Funtie bij Braakhuizen of komt er 
misschien nog een functie: Momen-
teel niet maar misschien in de toe-
komst als ik het niet zo druk heb.

Zelf voetballen: in het 8e

Beroep: Marketing en Imagineering 
bij Koppen speelgoed

Status: Vrijgezel(lig)

Club Nederland: P.S.V. Eindhoven

Speler Nederland: Andres Guardado 
(P.S.V.)

INTERVIEW MET
Geert Gerrits

Plotselinge overlijden Ad van Gerven schokt s.v. Braakhuizen

Onze ere-voorzitter, Ad van Gerven, is op donderdag 5 mei 2016 plotseling overleden.  Op 11 mei 2016 
is er onder grote belangstelling afscheid van Ad genomen in het crematorium te Heeze. 

Het overlijden van Ad gebeurde net na het moment dat de kopij voor deze Magazine ingeleverd diende 
te worden.

In verband daarmee is besloten dat wij in het volgende Magazine in een In memoriam  uitgebreid(er) 
aandacht zullen schenken aan Ad; met name wat hij gedurende liefst 24 jaren als voorzitter voor onze 
club heeft betekend.

in memoriam
AD VAN GERVEN

voorbeelden: Italië, Denemarken en 
Frankrijk 

Verwachting van het 1E dit seizoen: 
Hopelijk Nacompetitie                                         

Ambitie als trainer: Nee                                    

Waar denk je aan bij de 3e helft: 
een potje Bier met het team en het 
feest toen van heeze werd gewon-
nen met Dj Kin in the house.

Wat ik nog kwijt wil: Dat Braakhui-
zen de mooiste club van Nederland 
is, een voorbeeld het 5e dat de 
competitie van de derde helft heeft 
gewonnen.

Aan wie geef je dit interview door: 
Frans van de Kemenade 
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Mika -die een goede wedstrijd keep-
te-, heeft ook nog een broertje Dani. 
Moeder Suzi is verder nog omringd 
door een aantal dieren. “Tara “ een 
witte herdershond, en de 3 konijnen 
Lisa, Emma, en Wipstaart. In de vijver 
zitten nog een aantal vissen maar 
hoeveel  dat weten ze niet precies. 
Mika speelt sinds zijn 6e jaar bij 
Braakhuizen. Er waren al wat vriend-
jes van school bij Braakhuizen en na 
het behalen van zijn zwemdiploma 
mocht ie gaan voetballen. De Finse 
naam  ‘Mika‘  is destijds aangekaart 
door Suzi. Als PSV supporter kenden ze 
Mika Väyrynen al en ook de Formule 1 
coureur Mika Häkkinen. Ze vonden het 
al meteen een leuke naam. 

De eerste vraag  aan Mika is meegege-
ven in het vorige Braga praatje ; Wat 
vindt je zo leuk aan keepen ?   
Dan mag je de bal wel in je handen pak-
ken. Het moeilijkste vind ik het uitschie-
ten. Ik voetbal inmiddels ook en heb als 
verdediger al een keer gescoord. In de 
zaal zelfs al twee keer. 

Zijn jullie bekend met het Braakhuizen 
Magazine ?
Ja, we krijgen het in de bus en kijken het 
altijd effe door. 

Vraag aan papa; Omschrijf Mika in en-
kele woorden?
Hij is vrij rustig, behulpzaam, met af en toe 
wat kattenkwaad. 

 
Waar help je wel eens mee thuis ?
De vaatwasser opruimen, heel soms het 
konijnenhok schoonmaken. Pas nog met 
Papa’s verjaardag drinken inschenken. 
Ik wil ook graag Tara uitlaten maar die is 
nog te wild. 

Over twee weekjes wordt je 9 jaar. Wat 
ga je doen op je feestje ?    
Dan komt er iemand met een roofvogel 
en een sneeuwuil. We mogen die dan 
allemaal even vasthouden en eten geven. 
Cool !

Wat doe je wel eens samen met  je 
broertje en je ouders ?   
Spelletjes zoals spookslot, kwartet en 
jokeren. 

Het leukste om te doen op school ?  
Rekenen. Niet zo leuk is taal en spelling.

Wanneer zing je wel eens ?
Als ik een leuk liedje hoor. Bijvoorbeeld 
van Adele of Nick & Simon. 

Wat heb je wel eens gedroomd ?  
Dat Papa bij PSV gevoetbald had, en toen 
was ie zo slecht dat ie naar Heerenveen 
moest.  (Daar was Papa ook best tevre-
den mee) 

Vriendjes in de F2 ?
Jeviany en Dylano. 

Wat vindt jij lekker om te eten  en te 
drinken ?   
Bij MacDonalds in het restaurant  of 
Spareribs. Spruitjes vind ik helemaal niet 
lekker. Sinas drink ik het liefst maar bier 
is vies. 

Heb je een lievelingsknuffel ?
Jaa dat is ‘Tijgertje‘. Dat is een panter. Die 

heeft Papa gekocht in de dierentuin toen 
ik een half jaar oud was en die gaat nog 
steeds overal mee naar toe.

  
Wat vindt je leuk om te doen met vakan-
tie ?  
Zwemmen!

Hoe laat ga je slapen ?
Doordeweeks om half acht , en in het 
weekend acht uur /half negen.

Jouw lievelings snoep ?   
Lolly’s!

Van welke voetbalclub ben je fan ?
Real Madrid met Ronaldo als beste 
speler. 

Ben je wel eens boos geweest ?
Ja heel vaak. Maar niet als we verliezen 
hoor. 

Welke vraag heeft papa vandaag aan 
jou gesteld ? 
Vanmorgen vroeg Papa of ik me vast aan 
wilde kleden want we moesten opschie-
ten.   

Ken je woorden uit een andere taal ?
Ja ‘dog‘ en ik kan tot twintig in het 
Engels tellen. (uiteraard meteen getest 
door interviewer en inderdaad; netjes 
hoor !)

Heb je ooit zo’n pech gehad dat je naar 
de huisarts/EHBO moest ?   
Ja toen ik klein was had ik mijn hand 
verbrand. Dat was aan een bordje dat 
net uit de oven kwam. Ik dacht dat daar 
rozijntjes in zaten die at ik altijd in bad. 
Gelukkig is er niks meer van te zien.

Het leukste om te doen op de kermis ?   
Dat je moet schieten en dan draait er 
een keeper rond. Daar heb ik ooit een 
opblaasbare knuppel mee gewonnen. 
 

In de vorige editie gaven Quinten en 
Nathan Geeringh het praatje door 
aan Mika, keeper van de F2.
Ik spreek Mika en zijn  vader Remko 
na de wedstrijd tegen Wilhelmina 
Boys F4 die met 4-0 gewonnen 
werd. 

HET BRAGAPRAATJE
MET MIKA VERMEULEN
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En ook nog andere prijzen gewonnen ?  
Met het voetbaltoernooi en zaalvoetbal  
een grote beker, nog een beker  en een 
medaille. 

Vraag aan Papa;  Welk verhaaltje 
wordt er op feestjes en dergelijke wel 
eens over Mika verteld ? 
Toen ie nog heel klein was op vakanti e 
in Spanje. Hij ging met Mama drinken 
bestellen aan de bar en toen die zich 
omdraaide was Mika opeens weg. We 
hebben hem teruggevonden boven 
aan de trap en toen had ie in zijn broek 
geplast, want hij was de wc aan het 
zoeken. 

Mika wordt steeds slimmer ?   
Ja, zegt Papa. Op zijn kinderfeestje komt 
de roofvogel-show. Dat kost wel wat 
centjes maar Mika wilde wel mee beta-
len van zijn verjaardagsgeld. Oma wilde 
aan Mika geld geven voor een Star-
Wars-boek maar Mika zei  “Nee Oma, 
ik hoef geen geld, ik wil liever dat boek 
want anders moet ik het betalen voor de 
roofvogel-show“.

Aan wie wil je het Braga praatje door-
geven en welke vraag wil je stellen ?   
Aan Daan, een trainer van mij. Ik wil 
vragen hoe lang die nog trainer blijft .

Mika en Remko dank jullie wel voor de 
fi jne medewerking !  
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Een elftal vragen

Team:
Zaalvoetbalteam Braakhuizen Dames 1 

Ik spreek de dames van het team voor 
aanvang van de kampioenswedstrijd tegen 
de concurrenten van ESZV  ‘Totelos‘. In 
de kleedkamer hangt een ontspannen 
hectische sfeer. Dit vanwege de enkele 
minuten die nog resten voor de wedstrijd 
van het jaar. 

Vraag 1 :  Zijn jullie bekend met 
Braakhuizen Magazine ?  

Enkele dames kriigen het magazine nog 
in de bus. De anderen wonen te ver weg.  
Zodra er een nieuwe uitgave is neemt 
Janine deze mee zodat de andere dames 
het ook kunnen inzien.  De ‘plaatjes ‘ zijn 
favoriet. 

Vraag 2 :  Hoe is jullie team ontstaan ?

We zijn bijna allemaal oud speelsters van 
het eerste dameselftal van  Braakhuizen. Via  
VDL zijn we een team opgestart en in 2006 
verder gegaan onder de naam Braakhuizen. 

Vraag 3 : Wat vinden jullie  de 
verschillen tussen het veld-, en het 
zaalvoetbal en welke afdeling geniet de 
voorkeur ?  

Het zaalvoetbal is een stuk intensiever en 
feller. Je komt sneller weer aan de bal en dat 
is wel fijn. Op het veld mag je lekker slidings 
maken, ook leuk. De meeste hebben een 
lichte voorkeur voor de zaal, maar “als we 
maar kunnen douchen“. 

Vraag 4 : Hoe bereiden jullie voor op 
een wedstrijd als deze ?   

We gaan uit van onze eigen krachten. 
Verder doen wortelstamp en knoflook de 
rest. 

Vraag 5 : Een bijzonder voorval tijdens 
een wedstrijd ?   

Het komt voor dat met name Truus over 
een lijn struikelt. Dit terwijl er geen bal of 
tegenstander in de buurt is.

Vraag 6 : Trainen jullie nog tussen de 

wedstrijden door ?   

Nee dat hebben we niet meer nodig. Slechts 
in gedachten.  We ‘visualiseren‘ vooral. 
 
Vraag 7 : De kracht van jullie team ?

Het fanatisme en de gezelligheid.  

Vraag 8 : De derde helft ?

Die is er zeker,  maar niet zo als bij de heren. 
We spelen op de maandagavond en kunnen 
het dan niet te gek maken. 

Vraag 9 : De doelstelling dit seizoen  ?   

Elke wedstrijd  winnen en voor de negende 
maal in tien jaar tijd  kampioen worden.

Vraag 10 : Mocht dit weer lukken, hoe 
gaan jullie het dan vieren ?  

We hebben in Huize Brenda een 
kampioens-, cq afscheidsparty. Er moet ook 
wat geheim blijven maar het thema zal dan 
zijn  ‘string ‘. Uiteraard met veel drank en de 
onderdelen ‘tampon slingeren’ en ‘string 
werpen‘. De buren zijn er doorgaans heel 
blij mee.  
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Een elftal vragen
Vraag 11 : Jullie gaan stoppen als team, 
waarom ?  

Voor Truus, Inge, Leonie, Tamara, Ilone en 
Nicole is het mooi geweest zo. Diegene die 
stoppen door blessures of de reistijden gaan 
tennissen en geraniums kweken. Sanne, 
Janine, Lieke en Sandra gaan hun voetbal 
kunsten elders laten zien. 

Zodadelijk de wedstrijd tegen de studenten 
van  ‘Totelos‘, wat is jullie voorspelling ? 
Iedereen wil van ons winnen, en zij zeker. 
Ze zijn veel  jonger dan ons, erg fanatiek en 
lopen als hert! Toch gaan we winnen. Met 
3-0, 4-0, of 4-1.

(Janine roept nog dat haar string 
in haar tas zit en ik deze zometeen 
wel effe mag passen) 

Dames bedankt voor het 
interview  ! 

De gekste bij Veteranen C ; Mal-Lothar Kessels

Feestgerecht in Braakhuizen 4 ; T-Aart Mulder.

Overtollig lichaamsvloeistof in de Veteranen C ; U-Rinie 
van Bragt

Japanse krijger in het derde ; Samoe-Ryan Jagroep .

Een dagje extra in het 7e ; Schrikkel-Jari Meulendijks.

Altijd koopjes in de selectie ; W-Ibrahim Santaci

Met een haarstukje in de Veteranen C ; Tou-Patrick van 
Gog.

Muzikale noot in de F2 ; Do-re-Mika Vermeulen.

Van elders afkomstig in de Veteranen C ; Alloch-Toon 
Dirkx.

Beestachtig ruw in de Veteranen B ; B-Ruud Moeskops.

Groene groente in de C2 ; Brocco-Lion van Hooff.

Oosters gerecht in de selectie ; Sat-Evert Hameete-
man.

Heeft het niet gedaan Braakhuizen 7 ; Ont-Kenneth 
Veenmans.

Vette keukenhap in het 6e ; Broodje krok-Edwin Ng .

Apart bijzonder in Braakhuizen B1 ; U-Niek Bekkering.

Verhitte suiker in het vijfde ; Kara-Melvin Willemsen.

Elastisch snoepje in Braakhuizen 5 ; Trekd-Rob van Camp-
fort.

Hulp bij autopech in het 4e ; K-Rik Nagel.

Met Guus Meeuwis in de selectie ; Kedeng ked-Engin 
Ozer.

Zingend in de Veteranen B ; K-Adrie van Laarhoven.

Zelfbevlekking in Braakhuizen 3 ; Masturb-Eric Hagens.

Niet vasthouden in Braakhuizen 6 : Laat L-Osman Cinci-
noglu.

Presentje in het 7e ; Kad-Olaf Spikmans.

Klevend aan Braakhuizen 5 ; P-Ritchie van Gerwen .

Onaagename buikloop in de selectie ; Dia-Remon Bruinen

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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vrouw. Mèr we verkopen voortaan zoveul 
verschillende soorten kroketten, da as de 
ouw zitten te kloeken…de jong ermee goan 
kwartetten.

• Onze penningmeester hi op dit moment nie 
al te veul poen, dus moeten we ut voorlopig 
mi een schaaltje ongezouten notjes doen.
Mar misschien hebben we binnenkort wa 
meer geluk, en krijgen  dan allemol alsnog un 
sappige biefstuk (mi zwoerd)

• Ook al vin de onze Belgische frieten 
nie smaken, probeer dan toch op en neer 
te blijven goan mi oew kaken. Hij smakt 
dan misschien nie lekker, en oogt wa oud, 
mar nim di alles dan gewoon met een extra 
korreltje zout.

• Vur ne gulden soixante neuf, hedde bij ons 
al un krenten streuf. En doe d’r dan nog een 
paar dubbeltjes bij, kredde ok nog een schijf 

Wist u dat …..toen: Bourgondi-
sche tegelspreuken uit de good old 
Broakheze kitsjen.

• As ge wir us un goei lang hoar vind in 
oew eten, mag de ut gerust effen kommen 
laten weten. Hij is dan hoogstwaarschijnlijk 
van d’ien vent mi die nylontoupet of die 
grote kale, en wa ons betreft hoef d’r 
durrum dan ok nie extra vur te betalen.

• Smakt oewe zojuist bestelde gehaktbal nie 
echt hillemol top, dan hebben we um waar-
schijnlijk per ongeluk wèrrum gemakt in ut 
ouw zip sop. Vind ‘m echter ok nog geelsig, 
gummi-achtig en very strange ruiken, dan 
bevelen we U aan om um alsnog uitsluitend 
als tennisbal te gebruiken.

• Als ge bij ons in de kantine hard hurt 
kwèken; mag ik van jouw !!? schrik dan 
niet, want ze vragen dan echt niet naar oew 

balkenbrij.

• Glij de bij binnenkomst spontaan op oew 
kont, dan ligt er geheid ne klodder mayonai-
se op de grond. Die is geheel gratis, dus kost 
oe gin poen en ge magt um ok gerust bij ons 
terug in d’n emmer doen.

• Ge kiekt dan misschien wel un bietje 
benepen, mar de fooi zit bij ons toch echt 
automatisch inbegrepen. Dus ook als gij wa 
drank komt halen, geldt de regel; 2 halen 3 
betalen (das balen)

• As ge bij ons een “vers” pistoletje it, kun de 
acuut noar de tandarts, vur un nei kunstge-
bit. Ut makt nie uit, een wit of een bruin, 
want een ding is zeker, het ligt geheid in de 
puin.

• Om echt grote problemen enigszins te 
vermijden, controleer dan voortaan ten aller 
tijden. De houdbaarheidsdatum van uw 
gevulde koek, want vur da ge ut wit meldt 
ie zich alwir in unnen andere vurm tegen het 
witte doek.

• As ge unne wedstrijd moet starten mi min-
der dan tienen, dan zitten er waarschijnlijk 
nog een paar in de kantine…te kienen. Mer 
as de referee na 22 speulderkes nog lang nie 
is uitgeteld, dan zitten er op zeker wir nun 
bult knijnen op het (hoofd)veld.

• Zijn onze tosti’s wir us verrekes taai en 
gitzwart, dan zijn ze in ieder geval ok kei en 
kei hard. Blie er dan nie te lang over mokken, 
mèr dauw ze gewoon as scheenbeschermers 
achter oew rooi-zwarte sokken.

• De gruunigheid op ons broodje ham of 
kaas, is vers gevangen, iets verderop, uit de 
Maas. En zover we weten is ut ok meer dan 
gezond, want we zagen ne vis voorbijkomen, 
en die had ut ok in zunne mond.

• Als de kilo’s ok bij U beginnen an te tel-
len,probeer dan us onze “voor de lijn” frikan-
dellen. Noar inne keer pruven, godde hillemol 
uit oew dak, en da vies heet kabonkel met 
speed in de dichts bij zijnde prullenbak.

Herkent u ze nog?

Herkent u mensen op deze foto?
Antwoorden kunnen gestuurd 

worden naar: 

redacti e@Braakhuizen.eu

paar dubbeltjes bij, kredde ok nog een schijf niet, want ze vragen dan echt niet naar oew 

gitzwart, dan zijn ze in ieder geval ok kei en 

Maas. En zover we weten is ut ok meer dan 
gezond, want we zagen ne vis voorbijkomen, 

Herkent u ze nog vorige editie december 2015: Alle antwoorden kwamen van allesweter: Adrie de Beus:

Blz. 25 foto 1: Braakhuizen B1 kampioen seizoen 1973-1974. Spelers  achterste rij  v.l.n.r.: 
A.Geeven ( trainer ) . A .de.Beus ( leider ) .P. Kersjes ( B 2 ). Fr Rommers ( B 2 ) .C.Corstjens .M. 
Bax . S . Toirkens. C.v. Hinthem .J.Mett en ( leider ). Voorste rij gehurkt v.l.n.r. : A.Meeuwsen 
. F.Scheepers. J.v. Beek . H. Nollen . P.Meulendijks. L.v. Gerwen . op de foto ontbreken P. 
Heesakkers en Th .v. Leeuwen

Blz. 25 foto 2: Braakhuizen 1 kampioen seizoen 1950-1951 (eerste maal 1e elft al kampioen ) 
promoti e naar de 1e klasse Brabantse Bond. Spelers achterste rij v.l.n.r. : Fr Donders ( trainer 
) .E.v.d. Rijt . H.Adriaans. G.v. Zantvoort. S.Bijsterveld. C.Smits. N.v.d. Heide. M.v.d.Heuvel. 
J.v.d. Kerkhof. T.v.d. Nieuwenhof. H.Beetz. L.Coppens ( leider ). Voorste rij gehurkt v.l.n.r.: 
S.Gelsenkirchen.T.Timmermans. H. Engelen .

Blz 29:  Braakhuizen 1 seizoen 1972-1973 4e klasse K.N.V.B.  Spelers achterste rij v.l.n.r.: 
A.Mulder (masseur - verzorger ). M.Driessen ( trainer ) .A.der. Kinderen . C.v.d. Burgt . 
L.Donders ( niet zeker van ) . T.Sanders ( leider ) .P.Hanssen .L.Beks .C.Winters .J.de.Ruyter 
.W.Huggers. Voorste rij gehurkt v.l.n.r. : B.Janssen . H.Albers . Fr .Boerenboom .W. Gerrits . E. 
Haas. C.v. Diepen . M.Vermeltf oort ( grensrechter )
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minuten in de fabriek.

• Ook Robke, één van onze hoofdspon-
sors van Braga, niks hi meegekregen van 
al het bier brouwen….die had namelijk de 
pech dat zunne telefoon afging….ja, en 
un minuutje bellen tijdens dizzen excursie 
is toch “dodelijk”….dus die zagen we pas 
wir trug in de bierenspeciaalshop….an de 
kassa ! ok lekker !! 

• Sommigen van ons zelfs speciaal hun 
wandelschoenen hadden aangedaan, 
maar dat bleek achteraf net iets te voor-
barig….vur dat ze goed en wel de veters 
gestrikt hadden, konden ze al wir gelucht 
worden….met dit 125 stappenplan.

• De verhouding; rondleiding – bier-
pruuven dur al da gedoe behoorlijk uit 
zijn verband werd getrokken… 3 speciaal 
bierkes in een paar minuten naar binnen 
werken….da hou de géén 24 uur vol….zou 
de denken.

• Onze regelateur de smaak te pakken 
had….hij meteen na afloop v.d. excursie 
blijkbaar contact hi gezocht mi Heineken, 
Bavaria, Grolsch….en Appelsientje vur, 
een eventuele 2e rondleiding….direct er 
achteraan….mèr da leek ons niet ver-
standig….het kan ook teveul worden….
het waren tenslotte toch al 2 prachtige….
turbulente…minuten.

• We vanaf nu wel in het “Hertog Jan 
Book of Records” zijn opgenomen….en 
nog wel mi 2 wereldrecords ; een vur de 
langst korte excursie…en één vur de korst 
langste….ge makt ut mee !

• Wij alwir eerder in het café tegenover 
de brouwerij zaten te kloeken, als dat 
onze alom verbaasde buschauffeur (over-
gens niet Elvis zelf)….zunne 3 dimensiona-
le uitsmijter noar binnen had gewerkt....
en da kwam echt nie alléén um da de mik 
ze verrektes taai was.

• We in di plezant stamineeke, onder het 
genot van veul lekkere hapjes….en nog 
veul meer ijskouwe drankskes…. hil veul 
“wereldproblemen” hebben besproken….
en misschien ok nog wel opgelost….
want ze zeggen nie vor niks: al het goei in 
drieën.

• Ondanks dat er bij waren die lichtjes 
klaagden dat ze niet zo’n best jaar hadden 
gedraaid i.v.m. plaatselijke haaruitval, 
ingegroeide nagels, 2x kapotte vuilniszak 
buiten moeten zetten,  één paar kniekou-
sen verkleurd in de was, ketting v.d.fiets 
gelopen en in mindere mate de giganti-

• Hangen oew wallen onder oew ogen 
na een avondje stappen host op de stoep, 
probeer dan ons heerlijk eigen gemakt kumke 
erwtensoep. Vur da ge het wit, staat alles 
wir in de normale “strakke” stand, mer kiek 
wel uit da ge an d’n achterkant oew s’zon-
dagse boks nie verbrand.

• Wist U dat…we overigens door de jaren 
heen altijd uitstekend eten.en keukenper-
soneel hebben gehad …en nog !! Wanne 
slijmbal, hè !!

• Heeft U nog Bourgondische tegelspreuken 
of wijsheden uit de oude doos, dan horen 
we ze graag; maar wel graag serieuze, dus 
niet verzonnen….oftewel géén onzin !! Bij 
voorbaat dank.

Wist u dat ……nu

• We a few month’s ago met een skon 
gruupke groupie’s….met het Elvis Presley 
buske….naar de Hertog Janbrouwerij
In Arcen, richting Tsjechië, zijn geweest….
op een wel héél, héél, héél bijzondere ex-
cursie….dit alles aangeboden….geregeld…
en bij vlagen lichtjes ontregeld….door 
onze plezante, Bourgondische accommo-
datiebeheerder.

• Onze Martino had bedacht dat we 
“binnendoor” via Lutjebroek in ongeveer 
20 minuten op de plaats van bestemming 
zouden kunnen landen….mar da bleek 
toch hil wa langer te duren….dus d’r zaten 
we dan mi een Rammelende maag en 
verdomd dreug keel….en mar zingen, en 
we gaan nog niet naor…Arcen….nog lange 
nie, nog lange nie.

• We in ieder geval wel nog net op de 
goeie datum arriveerden….mar toch goed 
neutelijk…vlug, vlug ….de fabriek ingefrot 
werden, met de mededeling vurral flink 
dur te lopen….omdat we anders ruim bui-
ten de tijdslimiet zouden finishen….en als-
nog uit koers zouden worden genomen….
overigens best irritant dien bizzemwagen 
constant achter op oew hakken !

• Onze penningmister v.d.stichting, Hein-
rich….vanwege de te hoog opgelegde druk 
vanuit de brouwerij….en un klein stukske 
vanuit zijn onderboks….al vrij snel het 
toilet op moest zoeken….ja, shit happens !

• Hennie hierdoor zelfs de gehele inge-
korte versie van de excursie heeft moeten 
missen, helaas….maar ik moet me zwaar 
vergissen, als hij nie meer hi zien borrelen 
en gisten in zunne pot…as wij in die paar 

sche rentedaling….ze toch tot de conclusie 
kwamen dat dit excentrieke uitstapje….
alles….mer dan ook alles….goed makte….
moi toch !

• Onze Martien dizzen dag toch ok nog 
hil veul geleerd hi….want hij had altijd 
gedacht dat Weisener bier uit Frankrijk 
kwam i.p.v. die Heimat….en hij wist ok nie 
da je vur un scheiding toch echt minimaal 
mi zun tweeën moest zijn….alhoewel 
ik um daar in toch un bietje gelijk moet ge-
ven….hoe dikwijls zie de gin stelleke lopen 
waarvan alléén de man een scheiding hit 
!?....toch strange !!

• De uitgebreide nabespreking bij 
Hoofdsponsor Irodion, niet vur ieder-
een echt héél lang duurde….de speciaal 
bierkes hadden blijkbaar zijn werk goed 
gedaan….al vrij vroeg op d’n avond zagen 
we één van onze apostelen…. Voorzichtig 
schuifelend van tafelke tot tafelke….naar 
de uitgang manoeuvreren….mer het kan 
natuurlijk ook zijn dat ie gewoon de post 
an het rondbrengen was. 

• Ze bij de Griek, naar later bleek, alcohool 
in het bier hadden gedaan….en per onge-
luk tuf-tuf, i.p.v. tum-tum snoepkes in het 
ijs hadden verwerkt….werkt wel zuive-
rend….behalve vur de vloerbedekking.

• Het restant van het zat hermemieke, 
rond de klok van drieën nog in een extra-
vagante hoeden modenshow belandde….
met o.a. optredens van Mankolito, de 
kreupele cowboy v.d. High Chaperell….
Koko Petatoe, de Geldropse Frietkoning….
en Queen Amalaria….lichtjes ziek en 
misselijk.

 • At last but not least, diep in de nacht, 
de hil overgebleven bups….eindelijk….na 
een dolkomisch, bizar taxiritje….thuis vur 
de deur werd gedropt….einde “24 uurs” 
excursie !!....perfect geregeld Martien….
dus ok wir vur herhaling vatbaar !!....
namens ons allen hartelijk bedankt….het 
waren uiteindelijk….héél héél héél….lange 
minuten. 

• Ons hoofd terreinknechten Renois, 
Martien en ik zi de gek, Pirke Poep;….
tijdens een “tribune inspectie” bij onze 
Geldropse hockeyvrienden….tot de con-
clusie kwamen dat we ne ladder vergeten 
waren….om over de omheining/reclame-
borden te klimmen; die blijken daar name-
lijk een paar millimeter hoger te hangen 
dan normaal i.v.m. overstekend wild en 
laagvliegende ganzen.
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• Het eigenlijk nooit echt gesmeerd loopt 
als “stunt en co”  uit moeten rukken vur 
ons clubke….getuige de Laurel en Hardy 
show bij het ophalen v.d. kerstpaketten 
onder het toeziend oog v.d. krom liggende 
v.h. lachen….Mister Jumbo, Rudolfus….
och as ge mèr leut hèt.

• Alain Giresse (wie kent um nie!) d’n 
enigste mens ter wereld is….forever….die 
van d’n één op d’n anderen dag; ruim 20 
cm groter werd….een totale mormeta-
fose onderging….waarbij toevallig unne 
pleksnor precies op de goeie plek aan 
kwam waaien….en ook nog eens in dezelf-
de week, de halve finale van Europacup 
1 mi Olympique Marseille tegen Ajax 
speulde….en een vriendschappelijk potje 
tegen un Hollands plisi elftalleke ….zowat 
tegelijker tijd !!....of zou het misschien 
toch Alain Delon zijn geweest….die zou 
het misschien wel kennen !

• We één ding goed moeten onthouen 
bij ons oer gezellig clubke….da Stanneke 
Schrijen van het Eindhovens Dagblad, op 
maandag 7 december 2015 d’n spijker 
precies op zunne kop sloeg….in het wed-
strijdverslag van Braakhuizen 1 - Heeze 1, 
en wel met de nu al legendarische kreet 
: of Braakhuizen nu wint of verliest, na 
afloop is het altijd feest !!....en da klopte 
“toevallig” ok nog….en stond vur de 
verandering een surprise party op het 
programma.

• De grootste surprise dizzen dag letterlijk 
en figuurlijk uit de lucht kwam vallen….
enwel de winnende goal….een afstands-
schot vanaf 3300 centimeter….80.000 
meter per uur….boven in de kruising….vlak 
vur tijd….van onze Thomas !! unbelieveble 
!! Braakhuizen trois points !
 
• Het in ons pretpaleis ook één grote 
surprise was….met o.a. de licht ontplofte 
geluidsapparatuur van huis d.j. Bartje de 
kin….de vast gelopen cassettebandjes van 
special guest Rockin Daddy….en de iets of 
wa vreemd ogende hulp Sinterklos.

• Ik nie thuis kon brengen wie d’ien rare 
Heiligman nou eigenlijk was ; mi zijn gouw 
oorbellen….zonder perd, mèr op d’n 
driewieler….volop bier drinkend….geze-
gend met Jomanda kwaliteiten (Heeze is 
genezen)….en bij iedere stap die hij zette 
mi zijn naaldhakken op zunne baard ging 
stoan….waarschijnlijk een hil moderne 
versie….niks mis mi !

• Mij ingefluisterd werd dat ie Jeroentje 
heette….mar dur geleuven we niks van….
onzen hoofdtrainer is langes nie ze groot 

waarschijnlijk al wel jaren werken….ken 
nie anders !

• Op dizzen gezelligen dag, ok nog ie-
mand…gelukkig héél laat op d’n avond….
een spetterend optreden verzorgde met 
dans en zang….met o.a. chansons uit de 
top 10 megahits van Berkenheuvel, zoals 
: hier heb ik nog een ansichtkaart…., 
rikke tikke tik, wie ben ik, e.d. ….als u wilt 
raaien wie, kan ik u alvast een klein bietje 
helpen….ik was het dizze keer toevallig us 
ne keer nie !!

• Onze accommodatiebeheerder tijdens 
de senioren/veteranen feestavond met 
lichte uitdrogingsverschijnselen kampte….
daar hij ruim 2 uur, verstopt achter de gor-
dijnen, stond te wachten op het moment 
surprème….het aanvragen van de klassie-
kers ; Sinterklaasje kom maar binnen met 
je knecht….gevolgd door ; mijn opa, mijn 
opa, mijn opa !!

• Geduld een schone zaak is : toen na 
lang wachten uiteindelijk alsnog de kers-
verse grootouders Toontje en Marionneke 
“de feestzaal” binnen traden….onder luid 
gejuich….en ons Martje voor de zekerheid 
effen….aan het Hertog Jan (goeie vent!) 
infuus werd gelegd....eind goed, al goed !

• Ons spitske in de thuiswedstrijd tegen 
Marvilde, na een frontale botsing mi 
hunne keeper ; …hij kwam overigens van 
rechts mèr krig gin vurrang van de goalie ; 
d’n bal net langs schoot….en zelf pardoes 
het net in dook….resultaat : nun blauwe 
knie…en géén goal !!....schuwdadig !!

• Na een korte behandeling : knie recht 
gezet, 17 hechtingen, plaatselijk verdoofd, 
gemasseerd en een kijkoperatie (alléén 
no gekeken !!),….onze geroutineerde 
goalgetter wir vrolijk verder ging….en de 
welgemeende excuses v.d. goalie ; sorry 
meneer, maar ik deed het echt nie per 
ongeluk ! echt nie !!....dan ook sportief 
aanvaarde ! grote klasse Charles !!

• In dezelfde wedstrijd onze Rem….un 
speulderke van de tegenpartij….lichtjes 
opving….en lanceerde….mi zunnen rug….
schouders….en keuntje….indirecte vrije 
trap tegen dus….wel vreemd dat dit bij de 
Jumbo wel is toegestaan….dan noemen ze 
ut gewoon kiloknallers !!...wa’n gezeik.

• Ome Keesje en ome Adje, vrijdags 
s’mergens al hil vruug, ons Reneeke stee-
vast helpen met het schonspuiten van de 
kleedlokalen….mar da ze un tijdje terug 
allebei….letterlijk en figuurlijk van ne 
natte kouwe kermis thuis kwamen, 

as dien Sinterklaas….en zover ik weet….
draagt die nooit geen naaldhakken….
buitenshuis !...vurrek….het zal die Franse 
“Smurfen” international toch wir nie 
gewist zijn !?!, alhoewel….voetbalschoen 
mi hog hakken ??....ik heb ze zelf nog nooit 
gezien !

• Deze super de luxe Sinterklos, next 
year, wederom van harte welkom is op 
onze volgende Funny Surprise Party….
alléén hoop ik dan wel dat ie tijdens het 
douchen,….na het spetterend optre-
den…,niet mir zo luidruchtig stoa te 
zingen….zoals ; de zak van Sinterklaas….
Sinterklaas Jeroentje, gooi wat in mijn 
klompschoentje….hoor mijn wind ruikt 
door de bomen….och, hij zal wel tevreeën 
zijn geweest….en zo slecht klonk ut nou ok 
wir nie !

• Ons manuske van alles en nog wa, Pirke 
Petros, een tijdje trug wir eens in het 
St.Anneke was opgenommen…
Vur zijn derm…eh nee, eh…alvleesklier….
eh,eh….doe toch mar de galbloas….ja, da 
krijg de nou as ge Herman Stokhuizen….
ex presentator van wie van de drie !?....als 
arts hèt !!

• Toen ondergetekende, dokter Doolitle, 
met een eigen gefabriceerd ontstoppings 
pakketje op bezoek kwam….Pjoterke zien-
derogen opknapte….hij potseling nergens 
last meer van had….toen hij o.a. de xxxl 
verpakking jogo jogo zalf….en de over-
maatse zetpil, in komkommervorm….uit 
het EHBO tasje zag komen….ja, ik had um 
gèr persoonlijk gelanceerd….die scudraket 
!! , mar het bleek nie mir noddig !!

• Ze volgens mij dachten da onze Peer ne 
bekende artiest was….omdat ie zo’n ver-
domd skon bling bling jogging bukske an 
had….mèr da had ie gekregen van zijn oud 
straatgenoot Ruudje Donders….en nie 
zoals ze dachten van zijn idool….Royke,…
het stond um trouwens kei te wous !!...
Misschien iets vur het barpersoneel !??

• De pubkwis, bij ons Keesje, georgani-
seerd door de selectie ; een groot succes 
was….en het barpersoneel plus aanhang 
jullie dan ook nogmaals hartelijk willen 
bedanken vur d’n kei gezellige dag….toch 
ok wir vur herhaling vatbaar….da wordt 
nog een druk programma !!

• Er 2 bonusvragen tijdens de kwis waren, 
die slechts één man goed had…héél op-
merkelijk…en wel deze ; welk 
nummer heeft het menu kindergyros mi 
friet, bij de Griek….en hoeveel calorieën 
zitten daar in ??...hij zal er
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door afzonderlijk van elkaar het verkeerde 
knupke in te douwen,….ja, nun ezel stoot 
zich dan wel gin 2x an dezelfde steen, mar 
2 “auspoetsers” blijkbaar wel an hetzelfde 
knupke….Renee, zi overigens dat ie er niet 
om gelachen hit !!

• Ik uit betrouwbare bron (ik dacht al; hij 
zal toch nie op vakantie zijn !!?) heb ver-
nomen, dat tijdens de carnavals loterij….
al jaren….fraude wordt gepleegd door een 
ons wel bekend groepke Braga Bastards, 
die we i.v.m. de privacy wetgeving nie 
nader bij naam kunnen noemen….mar ze 
stoan altijd achterin ; bij het voetbalspel….
as ge wit wie ik bedoel….zoniet, dan bel 
de me mar effe op !! gin punt !

• Onze Prins Carnaval en zunne raad 
van elf, angevuld mi specialist Jan van 
Montfort,….deez roversbende o.l.v. Hansi 
Albaba….grondig an de tand hi gevoeld, 
mar ze hebben tot op heden nog niks los 
gelaten….op nun enkele rotte tand en wa 
etensresten na….mar da bleek al meer 
dan 20 joar oud te zijn ; dus verjaard !!....
helaas géén bewijs, dus einde onderzoek !

• Sjoske mi die Volvo, volgens ne kenner 
; nooit,….mar dan ook nooit….hens makt 
mi ut voetballen, mèr j.l. op ne woensdag-
avondtraining van de veteranen mi het 3e 
zagen we toch het tegenovergestelde….4 
kirre, in nog gin kwartierke….ok nog eens 
echt nie per ongeluk…. Zie de nou Theo 
en Gerrit da ook jullie ne goeie keeper 
hebben….ge klaagt mi goei been !!

• Er voor, tijdens en na het eindejaars 
zaalvoetbaltournooi, bij Keesje, wir 
vreemde dingen gebeurde, zoals : Ne 
referee die afbelde i.v.m. tandpijn terwijl 
zijn kunstgebit al jaren op het nachtkast-
je ligt um inbrekers af te schrikken….
ne speuler die zonder dat ie het zelf dur 
had, de klapschoen introduceerde, en er 
ok nog een paar keer mi scoorde, dien 
halve zool….en unne dorstige leider die 
onophoudelijk Route Mobiel belt da zun-
ne auto nie wil starten, zodat ie un goei 
smoesje hi um nog effen te kunnen blijven 
plekken !....rare snuiters, da Broakeze 
volk!

•We mi “ut achtste” letst un dagske bier-
proeven hebben gehad bij de Gammele 
Geit, kei gezellig en prima verzorgd….
un stuk of zes speciaal bierkes….kaasje, 
worstje, zalmke, wrapke, ijskoke, choco-
laatje….en tussendoor nog een een hil 
partij….gewoon….Hertog Jan !   Niks mis 
mi !!

• We in het begin dachten da ze niet echt 
veul vertrouwen hadden in onze “drink-
kunsten”….de kastelein liep constant 
gewapend mi ne lange schort, een fles 
Dasty en een schottelduukske rond te 
bazuinen….en boven onzen kop hing onaf-
gebroken ne grote 50 inch teil,….mèr vur 
zover ik me kan herinneren hebben we 
die gelukkig nie hoeven te gebruiken….en 
wa nie in het vat zit, verzuurt ok nie !

• Ik samen mi Sander, op unne zéér 
onstuimige middag, langs het veld bij de 
jeugd : onverwachts ne paraplu over de 
kleedlokalen zag fladderen….en tot de 
“pijnlijke” conclusie kwam dat ut de men-
ne was, ik had namelijk alléén ut handvast 
nog mèr vast !   raar, maar waar !

• Ik er gelukkig iets op gevonden heb 
om niet meer in zo’n 2e rangs Mr. Steed 
of Mary Poppins te belanden….voortaan 
neem ik bij goei weer alléén het handvat 
nog mer mee, en bij echt koi weer alléén 
nog de rest….ja, ge hèt hier nie mi ne gek 
te maken !!.... naie naie matje !

• Ik voor, tijdens en na de nieuwjaarsre-
ceptie van de veteranen, bij Schonmoe-
ders, eerlijk gezegd toch mijn bedenkin-
gen kreeg over het kersverse joar 2016, 
enwel hierom : uurst liep ik 2 donker-
blauw kalknagels en ne linksom gekneus-
de jubelteen op, dur dien verdommese 
plofkipbal in combinatie mi te strakke 
steunsokken, ….hierna kiepende de kaste-
leinsvrouw bij accident, un vol blad fris en 
fruitig bier over mijn pas gestreken com-
munie colbertje….en toen de’n beroemde 
druppel….onze vurzitter hoefde de micro-
foon niet mir te hebben, want hij vond da 
de veteranenvurzitter al zat gezeed had….
schiet mij mèr lek !!....mèr a.u.b. nie mi 
dien klotenbal….het is overgens nog best 
goed gekommen mi 2016 !

• Sinds de invoering van de Candid Came-
ra’s ; de maandagochtendploeg, terrein-
knechten, barpersoneel e.d. zich niet mir 
lekker op zijn gemak voelen, net zoals ik ; 
ik betrap er mijn eigen op dat ik sindsdien 
een hil stuk minder an mijn kont kras….
en ok vort mi nun halve rol wc papier 
genoegen neem, terwijl da eigenlijk bij 
lange na niet zat is, as ik wir us an de race 
ben….ja, they are watching us !!....och, het 
is vur een goed doel, onze reallity soap bij 
rtl 4 brengt toch wir een hoop geld in het 
laaike !!

• Barman Pieterke onlangs, vur Broakeze, 
effen langs ging bij de familie Hornbach….
en terug kwam mi nun echte bizzum en 
nun echte zwabber….vur un zacht prijske 

van slechts 80 €….exclusief BTW…excl. 
bezorgkosten….mer wel 20 joar garantie !!

• Bardame Kate ; toen ze dit hoorde, 
tijdens een fotosessie ; spontaan van de 
bar kukelde….en onze penningmeester 
Corke ook meteen in action kwam….
hij vloog per direkt richting Afrika om te 
onderzoeken of ze daar misschien wa 
goeiekoper zijn….ach, wa is nou wijsheid 
!!....misschien noar….i.p.v. in action !?!

• Op onze eigen gecreëerde Paaszzzafde-
ling,called : “Kloekie meets Koekie”, nogal 
wa rare “patiënten” aanwezig waren, 
zoals : jarigen die liever nie jarig wouen 
zijn, mèr toch vur gezongen werd….een 
overmaats gacastreerd uilskuikentje mi 
chocolade eikes… beschonken lui die 
zunne fiets of auto bij Keesje gingen 
zuuken terwijl zum toch echt bij Broakeze 
verstopt hadden….en dokter Alberto, die 
direkt ruikt wanneer iemand mond op 
mond beademing nodig heeft, ook al is 
da mi frisse tegenzin….hoe gek kun dut 
maken !?

• Ik nog nooit ne scheidsrechter heb 
meegemaakt die : zijn boks tot onder zijn 
oksels optrekt i.v.m. de kou….met unne 
medicinbal laot speulen i.v.m. de wind….
telefoneert tijdens de wedstrijd omdat ie 
24 uurs service hanteert….klein tegen-
standerkes wind in zijn boks jaagt, omdat 
ze anders nie luisteren….en mi de tos een 
getal onder de 100 laat raaien omdat ie 
zijn traktement vergeten is….alhoewel, er 
begint me toch iets te dagen !

• Ons magazine in december 2015 alwir 5 
joar bestond….mar da effen tussendoor….
wa moeten we trouwens mi dien onzin ! 
nie relevant !

• Ik ondergetekende Peerke van Gerwen; 
Pjoterke Hanson kort maar krachtig en 
luid en duidelijk ga bedanken vur het 
ontcijferen en ontrafelen van mijnen 
brabbeltaal en flut handschrift….da gaat 
um steeds beter af, terwijl da schrijven 
van mij steeds belabberder wordt, hoe 
langer da ut duurt.  

Sorry, but its true ! 

Peer bedankt en tot de volgende …….
partij onzin !        

Sloes !! en Sluiten !!
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Op dit moment is Leo Engelen met 
zijn 60-jarig lidmaatschap het langst 
levende lid van SV Braakhuizen en 
daar zijn we trots op! In totaal is Leo 
het derde langste lid dat Braakhui-
zen ooit heeft gehad. Het kon dus 
ook niet anders dat de ‘ex-doelpun-
tenmachine van het oude 4e’ een 
mooi stuk verdient in het magazine 
van Braakhuizen. We zochten hem 
op in zijn appartement in het cen-
trum van Geldrop. 

Leo kijkt met een trots gevoel terug 
op de afgelopen 60 jaar. Inmiddels 
is hij zelfs al 61 jaar lid van Braakhui-
zen. Leo wist al vanaf het begin dat 
hij heel zijn leven bij Braakhuizen zou 
blijven: ‘Ik heb nooit geen interesse 
gehad om weg te gaan ondanks 
dat wij 24 jaar in Mierlo hebben 
gewoond. Bij Mifano hebben ze re-
gelmatig gevraagd of ik daar kwam 
voetballen maar daar heb ik nooit 
over getwijfeld. Dat was in de peri-
ode dat ik hier in het eerste voetbal-
de.’ Leo heeft 1 jaar in het eerste en 
11 jaar in het tweede gevoetbald. 
Na zijn periode in de selectie heeft 
hij ook nog in het 4e, 5e gevoetbald. 
Op dit moment is hij vaste suppor-
ter van het 8e maar dan vooral voor 
de derde helft!

Het kon ook niet anders dan dat 
Leo een echte Braakhuizen man zou 
worden. Zijn vader was treinknecht 
en zijn moeder zette thee voor de 
selectie bij thuiswedstrijden: ‘Na de 
wedstrijd kwam de selectie zich bij 
ons wassen in die tinnen schalen 
met kou water. Iedereen kreeg zijn 
eigen tinnen bak en daar konden ze 
zich mee wassen. Douches waren 
er toen niet bij Braakhuizen. Ook 
hielpen wij (Leo en zijn broers en 
zussen) ons vader mee als een soort 
‘hulptreinknechten’.  Wij hielpen 
met allerlei klusjes zoals het club-
blaadje rondbrengen. Eigenlijk alles 
wat met Braakhuizen te maken had 
deden wij. Wij zaten ook bijna ie-
dere avond de veters van de ballen 
eruit te halen, in te vetten en dan 
weer terug te rijgen. Toen speelden 
we nog met grotere ballen dan nu.’

LEO ENGELEN
60 JAAR LID !

Leo mocht al vroeg lid worden door-
dat zijn vader treinknecht was en hij 
toch al iedere rondliep op de club. 
Maar in eerste instantie mocht hij he-
lemaal geen lid worden. Allebei zijn 
grotere broers werden lid maar Leo 
was eigenlijk te jong. Nou, Leo janken 
natuurlijk maar uiteindelijk mocht hij 
toch lid worden bij Braakhuizen. ‘Door-
dat Braakhuizen destijds veel kleiner 
was moest ik met de oudere jongens 
meedoen zoals Peer van Hoek, Toon 
van Hoek en Hans Westen.

Een mooiste hereniging heeft Leo niet: 
‘Het zijn er zo veel! Ik ben denk ik wel 
15 keer topscoorder ben geweest in 
een elftal, de vele jeugdkampen en 
mijn jaren als jeugdtrainer waren ook 
super. De jeugdkampen waren eigen-
lijk wel het leukste.  Maar ook de jaren 
als jeugdtrainer waren mooi om mee 
te maken. Ik pakte altijd de zwakkere 
elftallen want Sjeng Mertens wilde al-
tijd de beste elftallen hebben. Toen zei 
ik altijd: ‘Gif mijn die bras maar, ik maak 
er wel een gezellige boel van!’ We gin-
gen iedere jaar wel ergens met tentjes 
naartoe om er een gezellig weekend 
van de maken. De kinderkampen wa-
ren toch ook wel een mooist met al die 
rotstreken.

Waarom ben je altijd bij het 8e te vin-
den? ‘Omdat ik daar altijd zelf bij heb 
gevoetbald. Vroeger zijn we met onge-
veer 8 man uit de selectie gegaan en 
zijn we het nieuwe 4e geworden, dat 
hebben we 15 tot 20 jaar volgehou-
den. Alleen afgelopen jaar zijn wij het 
8e geworden maar nog altijd zonder 
kampioenschap.’ Maar de periode 
van het 2e was ook ontzettend leuk. 
We hadden eens in de 2 weken ‘con-
tactavond’ en dan was het zuipen tot 
‘s ochtend vroeg. Vroeger begon het 
om half 8 en toen hadden ze bij de 
post, waar ik werkte, ook een middag 
bestelling. Ik was meestal pas klaar 
rond 7 of 8 uur en om half 8 begon 
onze contactavond. Dus vaak heb ik 
gewoon m’n post meegenomen naar 
contactavond en in mijn tas laten zit-
ten. Nou na een avond goed zuipen 
ben ik ’s nachts na de contactavond 
weer verder gegaan met bezorgen.’

Leo komt ook regelmatig kijken 
naar het huidige 1e en het valt hem 
op dat de tijden zijn veranderd: ‘Dit 
jaar leek het er af en toe op dat ze 
niet wilden winnen terwijl degrada-
tie op de loer lag. In onze tijd vlogen 
we erop alsof ons leven er vanaf 
hing. Nu leek het soms wel noncha-
lant. Je komt toch die boeren tegen 
die eronder klossen dus je moet er 
wel echt voor vechten anders haal 
je het niet. Maar er zaten ook goede 
wedstrijden bij en er zat natuurlijk 
ook veel pech bij door veel wedstrij-
den te verliezen in de blessuretijd.  
Ik vind Remon een van de betere 
spelers van de laatste tijd.

‘Gezelligheid en de derde helft’, dat 
waren de antwoorden op de vraag 
wat Leo speciaal vond aan Braak-
huizen. Nou moet ik zeggen dat het 
de laatste jaren een beetje minder 
is geworden qua gezelligheid maar 
dat kan ook aan ons liggen. Toen wij 
vroeger in een lager elftal speelden 
zaten we soms wel met 30 man in 
de kantine na de wedstrijd. Toen 
waren ook nog alle vrouwen en 
kinderen erbij. Een beetje zoals het 
3e nu. Die nemen altijd gezellig de 
vrouwen en kinderen mee en dan 
is het altijd feest. Tegenwoordig be-
gint ook de muziek al om half 3 kei 
hard te knallen en dan wil je eigenlijk 
nog even praten over de wedstrijd. 
Marja dan drinken we er maar een-
tje meer.’
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Afgelopen week is mij gevraagd of ik een stuk-
je wilde schrijven over mijn periode bij Ajax. 
Natuurlijk werk ik daar graag aan mee dus bij 
deze mijn verhaal.

Het afgelopen half jaar ben ik werkzaam geweest 
bij Ajax in de vorm van een stage. Dit half jaar 
heb ik de afdeling Public Relations bij Ajax mogen 
versterken. Deze periode was ontzettend leuk 
en leerzaam. Naast mijn werkzaamheden heb ik 
ook veel interessante mensen mogen ontmoeten 
zoals Edwin van der Sar, Marc Overmars en alle 
spelers van de selectie. Ondanks het vele reizen 
heb ik toch besloten om in Geldrop te blijven wo-
nen in verband met werk, Braakhuizen, vrienden, 
vriendin etc. Stiekem kon ik Geldrop gewoon niet 
missen. De stage was 40 uur per week bij Ajax op 
kantoor in de Amsterdam ArenA en iedere dag 
1,5 uur heen en 1,5 uur terug in de trein. Meest-
al was ik net op tijd terug voor de trainingen ’s 
avonds bij Braakhuizen. 

De werkzaamheden bij Ajax waren heel ver-
schillend. Natuurlijk ziet iedere organisatie er 
anders uit maar bij Ajax was de Public Relati-
ons afdeling o.a. verantwoordelijk voor ver-
schillende evenementen zoals de Ajax Run, het 
Ajax Gala en allerlei andere kleine evenemen-
ten. Er waren ook verschillende social media 

stage bij ajax
ROBIN SWEEGERS

kanalen die wij verzorgden. De afdeling was ook bezig met 
(vaak ernstig) zieke supporters die nog een laatste wens 
hadden om een keer naar Ajax te gaan. Het was de bedoe-
ling om deze mensen, vaak kinderen, nog een mooie dag te 
bezorgen. Ik liet ze vaak de mooiste plekjes van de ArenA 
zien en stelden ze voor aan de selectie. Het was ontzettend 
leuk om deze Ajacieden een mooie dag te bezorgen maar 
aan de andere kant was het ook schrijnend om te zien wat 
ze allemaal moeten meemaken tijdens hun ziekteperiode. 
Onze afdeling was ook verantwoordelijk voor de leden- en 
aandeelhoudersvergadering. Tijdens mijn stageperiode 
was er natuurlijk veel te doen rondom Wim Jonk en dat 
maakte het wel extra speciaal om zo dicht op het vuur te 
zitten.

Hoe ben ik binnengekomen bij Ajax?
In eerste instantie had ik gesolliciteerd voor de Media af-
deling van Ajax. Ik studeer namelijk SPECO Sport, Media en 
Communicatie en dat sloot perfect aan bij mijn opleiding. 
Met een motivatievideo, originele CV en een sollicitatie-
brief mocht ik op gesprek komen bij de Media afdeling. Dat 
was een goed gesprek maar aangezien mijn leeftijd en ge-
ringe ervaring op stage gebied werd ik niet aangenomen. 
Echter zochten ze op de PR afdeling nog wel een stagiaire 
zonder een minimum leeftijd. Na het sollicitatiegesprek met 
3 werknemers van de PR afdeling werd ik direct aangeno-
men. Dat gaf natuurlijk veel vertrouwen en ik werd meteen 
als ‘de Brabo’ voorgesteld aan de andere afdelingen. De PR 
afdeling was een soort spin in het web bij Ajax. We waren 
veel in contact met andere afdelingen zoals Media, Mar-
keting, Sponsoring, events etc. Ook kwamen Sjaak Swart, 
Heini Otto en andere gezellige mensen met interessante 
verhalen regelmatig ‘op de koffie’. Het was heel bijzonder 
om verhalen over vroeger te horen van bijvoorbeeld ‘Mis-
ter Ajax’ himself.
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Uiteindelijk was het een onvergetelijk ervaring 
waar ik graag op terug kijk. Ook ben ik er ach-
ter gekomen dat Ajax helemaal geen kille club 
is zoals dat vaak wordt gezegd. De mensen zijn 
ontzettend vriendelijk en maken altijd tijd voor 
je vrij als je hulp nodig hebt.  De sfeer is erg 
goed en de borrels waren altijd gezellig! Ik heb 
veel mensen mogen ontmoeten bij Ajax maar 
ook daar buiten, bijvoorbeeld bij RTL en FOX 
Sports. Ik heb een keer daardoor in de ‘green 
room’ gezeten van RTL Late Night samen met 
Jhonny de Mol, Humberto Tan etc. Zondag 1 
mei loop ik ook een dag mee met FOX Sports 
tijdens de wedstrijd Ajax – FC Twente. Helaas 
moet ik daardoor wel de kraker tegen RKVVO 
missen en het aansluitende feestje.

Afgelopen week is mij gevraagd of ik een stuk-
je wilde schrijven over mijn periode bij Ajax. 
Natuurlijk werk ik daar graag aan mee dus bij 
deze mijn verhaal.

Het afgelopen half jaar ben ik werkzaam geweest 
bij Ajax in de vorm van een stage. Dit half jaar 
heb ik de afdeling Public Relations bij Ajax mogen 
versterken. Deze periode was ontzettend leuk 
en leerzaam. Naast mijn werkzaamheden heb ik 
ook veel interessante mensen mogen ontmoeten 
zoals Edwin van der Sar, Marc Overmars en alle 
spelers van de selectie. Ondanks het vele reizen 
heb ik toch besloten om in Geldrop te blijven wo-
nen in verband met werk, Braakhuizen, vrienden, 
vriendin etc. Stiekem kon ik Geldrop gewoon niet 
missen. De stage was 40 uur per week bij Ajax op 
kantoor in de Amsterdam ArenA en iedere dag 
1,5 uur heen en 1,5 uur terug in de trein. Meest-
al was ik net op tijd terug voor de trainingen ’s 
avonds bij Braakhuizen. 

De werkzaamheden bij Ajax waren heel ver-
schillend. Natuurlijk ziet iedere organisatie er 
anders uit maar bij Ajax was de Public Relations 
afdeling o.a. verantwoordelijk voor verschil-
lende evenementen zoals de Ajax Run, het Ajax 
Gala en allerlei andere kleine evenementen. Er 
waren ook verschillende social media kanalen 
die wij verzorgden. De afdeling was ook bezig 
met (vaak ernstig) zieke supporters die nog 
een laatste wens hadden om een keer naar 
Ajax te gaan. Het was de bedoeling om deze 
mensen, vaak kinderen, nog een mooie dag te 
bezorgen. Ik liet ze vaak de mooiste plekjes van 
de ArenA zien en stelden ze voor aan de selec-
tie. Het was ontzettend leuk om deze Ajacie-
den een mooie dag te bezorgen maar aan de 
andere kant was het ook schrijnend om te zien 
wat ze allemaal moeten meemaken tijdens hun 
ziekteperiode. Onze afdeling was ook verant-
woordelijk voor de leden- en aandeelhouders-
vergadering. Tijdens mijn stageperiode was er 
natuurlijk veel te doen rondom Wim Jonk en 
dat maakte het wel extra speciaal om zo dicht 
op het vuur te zitten.

Hoe ben ik binnengekomen bij Ajax?
In eerste instantie had ik gesolliciteerd voor de Media af-
deling van Ajax. Ik studeer namelijk SPECO Sport, Media en 
Communicatie en dat sloot perfect aan bij mijn opleiding. 
Met een motivatievideo, originele CV en een sollicitatie-
brief mocht ik op gesprek komen bij de Media afdeling. Dat 
was een goed gesprek maar aangezien mijn leeftijd en ge-
ringe ervaring op stage gebied werd ik niet aangenomen. 
Echter zochten ze op de PR afdeling nog wel een stagiaire 
zonder een minimum leeftijd. Na het sollicitatiegesprek met 
3 werknemers van de PR afdeling werd ik direct aangeno-
men. Dat gaf natuurlijk veel vertrouwen en ik werd meteen 
als ‘de Brabo’ voorgesteld aan de andere afdelingen. De PR 
afdeling was een soort spin in het web bij Ajax. We waren 
veel in contact met andere afdelingen zoals Media, Mar-
keting, Sponsoring, events etc. Ook kwamen Sjaak Swart, 
Heini Otto en andere gezellige mensen met interessante 
verhalen regelmatig ‘op de koffie’. Het was heel bijzonder 
om verhalen over vroeger te horen van bijvoorbeeld ‘Mis-
ter Ajax’ himself.

Uiteindelijk was het een onvergetelijk ervaring waar ik 
graag op terug kijk. Ook ben ik er achter gekomen dat Ajax 
helemaal geen kille club is zoals dat vaak wordt gezegd. 
De mensen zijn ontzettend vriendelijk en maken altijd tijd 
voor je vrij als je hulp nodig hebt.  De sfeer is erg goed en 
de borrels waren altijd gezellig! Ik heb veel mensen mogen 
ontmoeten bij Ajax maar ook daar buiten, bijvoorbeeld bij 
RTL en FOX Sports. Ik heb een keer daardoor in de ‘green 
room’ gezeten van RTL Late Night samen met Jhonny de 
Mol, Humberto Tan etc. Zondag 1 mei loop ik ook een dag 
mee met FOX Sports tijdens de wedstrijd Ajax – FC Twente. 
Helaas moet ik daardoor wel de kraker tegen RKVVO mis-
sen en het aansluitende feestje.
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Als je sneller wilt spelen kun 
je wel harder gaan lopen 
maar in wezen bepaalt de 
bal de snelheid van het spel.

Meedoen is belachelijker dan 
winnen.

Als ik eerder begin te rennen 
dan die ander, dan ben ik 
niet automatisch sneller als 
die ander.

Als hij niet daar is dan is hij 
dus ergens anders.

Je gaat het pas zien als je het 
doorhebt.

Je moet op zijn scherpst  
spelen wanneer je de bal 
kwijt bent.

Hij zal nooit scoren als je 
hem niet over de middellijn 
laat komen.

Een goede spits staat nooit 
in een lijn met de aangever 
van de bal, dan staat hij met 
de rug naar de goal, dan 
moet hij zich nog draaien en 
heeft hij verschillende ver-
dedigers om zich heen.

Er zijn veel mensen die kun-
nen zeggen dat een voetbal-
ploeg slecht speelt, er zijn 
weinig mensen die kunnen 
zeggen waarom ze slecht 
speelt, en er zijn maar een 
paar mensen die kunnen 
zeggen wat er moet gebeu-
ren om ze beter te laten 
spelen.

Zonder een doel kun je niet 
scoren.

Doe wat je moet doen maar 
dan wel met overtuiging.

voetbalspreuken
Voetbal doe je niet alleen met 
de bal maar ook met je ogen.

Voetbal is een momentop-
name, de perfecte ploeg van 
vandaag kan een dag later een 
kwetsbare ploeg zijn.

Iedere scheidsrechter fluit 
goed, sommige alleen op het 
verkeerde moment.

Als je op balbezit speelt, hoef 
je niet te verdedigen, want er is 
maar een bal.

Je kan beter ten onder gaan 
met je eigen visie als met de 
visie van een ander.

Ik ben overal tegen, tot ik 
een besluit neem, dan ben ik 
ervoor.

Het verschil in goed en fout is 
vaak niet meer als vijf meter.

Buitenspel is geen verdedi-
gend maar een aanvallend 
wapen.

Rechtsbenige spelers koppen 
het makkelijkste over hun lin-
ker schouder, daar kun je als 
verdediger op letten.

Je hebt overtredingen en 
overtredingen, voor een 
verdediger is het lastigste om 
ze goed te maken, iemand 
door het midden in tweeën 
schoppen dat is geen kunst, 
maar een duwtje, een goed 
duwtje geven, dat is een van 
de moeilijkste dingen in het 
voetbal.

De speler zonder bal hoeft 
niet altijd het gat te maken, 
als dit er al is dan is het beter 
dat hij een keer blijft staan.

Je moet niet alleen de bal ver-
dedigen maar ook je positie.

Met de man in de rug kun je 
beter terug.

Succes is moeilijk te managen, 
van falen leer je veel meer.

De bal geef je altijd in de loop 
mee, als je dat niet doet haal 
je de snelheid uit het spel en is 
er een lage balcirculatie.

Vier achter en vier op het 
middenveld kan nooit functi-
oneren, je driehoeken vallen 
weg, je moet altijd driehoeken 
hebben,want alleen dan heb je 
constant twee afspeelmoge-
lijkheden. 

Ik geloof niet, als alle 22 spe-
lers een kruisje slaan voor ze 
het veld opgaan, als het werkt, 
zal het dus altijd een gelijkspel 
worden.

Zonder de bal kun je niet win-
nen.

Tactiek is niet de man uitscha-
kelen of zo, nee het is weten 
waar je mee bezig bent.

Voetbal is de belangrijkste bijzaak 
in het leven.

De eerste negentig minuten 
zijn het belangrijkste.

Je stopt niet met voetballen 
omdat je te oud wordt, je wordt 
oud omdat je stopt met voet-
ballen.

Van Duitsers heb je pas ge-
wonnen als ze met de bus de 
stad uit zijn.
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Ieder voetbalseizoen begin-
nen we er wel over, binnen ons 
mooi clubke hebben we altijd 
vrijwilligers nodig!

Zo zijn we voor aankomend seizoen op 
zoek naar mensen die een (deel) van 
de zaterdag de Jeugd van braakhui-
zen willen helpen.  Het jeugd bestuur 
verricht vele taken en dit komt vaak 
neer op dezelfde mensen! Om nu 
eens concreet te maken wat we zoal 
zoeken en op welke tijden hebben we 
een aantal vacatures opgeschreven 
en duidelijk erbij vermeld wat wij van 
deze persoon verwachten.

Wij zijn opzoek naar een Secreta-
ris (m/v)

Deze persoon wordt geacht actief 
deel te nemen in het Jeugdbestuur 
(JB), dit houd in dat hij/zij deelneemt 
aan de JB-vergaderingen  en notuleert 
(1 x per 4 weken), daarnaast minimaal 
2x per mand een ochtend of middag 
op zaterdag aanwezig is (of meer, 
maar dat is in te vullen) en dat deze 
met enige regelmaat onze e-mail in 
de gaten houd en beantwoord waar 
nodig. Daarnaast regelt de secreta-
ris ook al de brieven welke verstuurd 
worden bij gelegenheden zoals; sinter-
klaas, kamp sponsorloop etc. Deze in-
formatie en (voorbeeld) brieven staan 
natuurlijk allemaal op onze computer 
in de JB-kamer. 

Op zaterdag;

Gast heer/ vrouw

Voor de zaterdag willen wij graag 
enkele mensen er bij die, al is het 
maar 1 ochtend of middag per 
maand, ons willen helpen. Op een 
zaterdag ontvangen wij de lei-
ders/ trainers van zowel onze ei-
gen teams als van de uit spelende 
teams. Vanaf de D-afdeling dient 
men een digitaal wedstrijdfor-
mulier in te vullen en hebben de 
spelende teams hun spelers pas-
sen nodig. Onze taak is dan om te 

vacatures
VRIJWILLIGERS GEZOCHT !!!

kijken of alles goed verloopt, en dat 
men de juiste spelers en spelers pas-
sen bij zich heeft. Tevens bieden wij 
de leiders/ trainers wat te drinken aan. 
Daarnaast ontvangen we de scheids-
rechters en voorzien we die ook van 
wat drinken en wijzen ze (eventueel) 
naar het kleedlokaal van de scheids-
rechters. 

Werkzaamheden zijn; 

Het ontvangen van de leiders/ trainers, 
eventueel hun wegwijs maken waar en 
op welk veld ze moeten zijn, Het schen-
ken van koffie of thee, Aanhoren en waar 
mogelijk beantwoorden van vragen/
klachten.Helpen met het invullen van het 
digitaal wedstrijdformulier (is een simpel 
programma en zo geleerd)  Zorgen dat 
onze eigen teams met de juiste spelers-
passen op pad gaan en eventueel al met 
hun van tevoren het wedstrijdformu-
lier invullen. Tijden van 8.45 tot 13.15 of 
van 13.00 tot max 17.30 of een hele dag. 
En natuurlijk zijn andere tijden ook be-
spreekbaar.   

Begeleiders Jeugd scheidsrechters

Vanaf het voorseizoen 2016 zijn we 
begonnen met onze eigen jeugd te 
laten fluiten. Zo fluiten de jongens en 
meisjes van de D onze F wedstrijden, 
de C bij de E en de B fluit de D.  Om 
dit geheel goed te begeleiden heb-
ben wij ook mensen nodig! Nu wordt 
er door 1 persoon en gelukkig met 
hulp van de eigen trainer/ leider van 
het betreffende team de kinderen 
begeleid. Dit is met de huidige opzet 
zeer lastig omdat er op meer dan 1 
veld wordt gevoetbald, en hierdoor 
is ook de eigen trainer/ leider eerder 
aanwezig. 

Werkzaamheden;

Wij verwachten van deze persoon 
enige kennis van voetbal, de spe-
cifieke regels van iedere afdeling 
hebben wij voor handen en zijn 
vrij snel te leren. Deze persoon 
legt voor aanvang van de wedstrij-

den aan de kinderen uit wat ze 
moeten doen en hoe ze met de 
regels en bepaalde situaties om 
moet gaan. Gaat mee naar het 
veld, verteld aan de tegenstan-
der dat we met jeugd spelen, 
en dat hij de begeleider is. Hij/ 
zij blijft dan ook aanwezig tij-
dens de wedstrijd en begeleid 
de betreffende scheidsrechter 
vanuit de zijlijn. Graag beschik-
baar voor 1 of meerdere wed-
strijden. En dit iedere zaterdag 
of wanneer het uitkomt.

Helpende handen voor de 
activiteiten

Ben je berijdt om bij enkele ac-
tiviteiten per jaar de activiteiten 
commissie te helpen?? Geef dit 
dan ook door via het JB.

Werkzaamheden zijn:

Bij enkele activiteiten hebben 
mensen nodig in de voorberei-
ding voor bijvoorbeeld een “Ik 
hou van Holland” spel of bij een 
Speurtocht door de wijk dan 
hebben we mensen nodig voor 
op een bepaalde locatie. Zo heb-
ben we nu ook extra mensen 
nodig om op 4 juni de jeugd-ver-
enigingsdag bij een spel te gaan 
staan, mee opbouwen en afbre-
ken van de betreffende spellen, 
ranja klaarzetten etc..
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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



Elke dag geopend van 8:00 uur tot 21:00 uur
De Mac Drive van 8:00 uur tot 01:00 uur


