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Voorwoord 
 
Alleen SAMEN zijn we Sterk !! 
 
Een gezegde wat nagenoeg altijd en overal van toepassing is: dus óók bij 
Brevendia ! Dit uitgangspunt geldt zowel voor te behalen resultaten in het veld als 
ook buiten c.q. rondom  het (voetbal-)veld ! 
Denk in dit verband o.a. aan de knappe en weer hoopgevende overwinning van 
ons 1

e
 Team in Veritas. Opvallend is ook het resultaat van de gezamenlijke 

krachtenbundeling van onze Selectie met de leden van de  werkgroep Lichtmasten 
(zie ook elders in dit blad) !  
Zie in dit verband ook de tot nog toe behaalde resultaten en verkregen inzichten 
van ons financiële team . 
Wat te denken van het feit dat het team Kledingcommissie zelfs in de huidige 
moeilijke tijd hun zaakjes alweer keurig heeft weten te regelen ? Knap !   
Keisjiek en hartverwarmend om tijdens de geweldig bezochte Nieuwjaarsreceptie 
te ervaren hoe ons 4

e
 elftal omgaat met jubilarissen uit hun team. Een terechte 

aanleiding ook om hun leider Guido en verzorger Mat de gepaste waardering te 
geven ! 
 
Eigenlijk allemaal zaken dus om ook als Bestuur tevreden terug te kijken op de 1

e
 

seizoenshelft ! Het gaat ook helemaal niet verkeerd bij Brevendia !   
Natuurlijk : er zijn en blijven altijd zaken die beter geregeld hadden kunnen worden. 
Echter wij moeten ons met z’n allen bewust zijn van het feit dat we te maken 
hebben met Vrijwilligers. Met z’n allen moeten we trachten te voorkomen dat onze 
vrijwilligers het gevoel gaan krijgen van “overbelasting”, want dan zijn we al te laat ! 
Laat ons onze vrijwilligers Koesteren ! Belangrijk is én blijft dat ook deze 
vrijwilligers plezier blijven beleven aan het lidmaatschap van Brevendia ! 
 
Voor ons als Bestuur is overduidelijk dat wij alleen onmogelijk alle zaken die  op 
ons afkomen (adequaat) kunnen regelen. Wij zitten nog steeds met een aantal 
vacatures bij onze jeugdafdeling én inmiddels is ook duidelijk dat we in ons 
Bestuur – naast de vacature van voorzitter – een 3-tal mensen (gaan) missen.  
Bij de jeugd is dringend behoefte aan coördinatoren op technisch gebied doch ook 
zijn “handjes” gewenst voor de meer sociale aspecten.   
 
Het huidige bestuur – vaak superactief én supergezellig – heeft recht op een meer 
structurele voorzitter. Daarnaast zal secretaris Mary-Anne en Hans (senioren) na 
dit seizoen het bestuur gaan verlaten. Tot slot is ook de vacature Piet Brouns nog 
niet ingevuld. 
 
Daarenboven verdient de succesvolle aftrap van de Diverse Projectgroepen een 
vervolg. Al dan niet reeds verricht huiswerk moet afgerond kunnen worden én ter 
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besluitvorming aan het Bestuur worden voorgelegd. Vervolgens wordt gezamenlijk 
en in goed overleg beoordeeld of én door wie het werk van de betreffende 
Projectgroep kan gaan worden opgepakt.      
 
Kortom : er is nog (steeds) veel werk aan de winkel én er zijn nog (steeds) vele 
handjes nodig om onze Vereniging in zo goed mogelijke banen te leiden. 
Een (blijvend) tekort aan menskracht leidt onvermijdelijk tot nog meer 
prioriteitstelling. Uiteindelijk zullen alleen die zaken nog opgepakt kunnen worden 
die direct met het voetbalspelletje binnen de lijnen en in de kantine te maken 
hebben. De aandacht voor andere eveneens mogelijk van belang zijnde aspecten 
blijft helaas achter. Wat daar de consequenties van zullen zijn kunnen we nu alleen 
nog maar gissen ! 
Voorkomen is echter beter dan genezen: dus zeg a.u.b. niet direct neen als je 
benaderd wordt voor deze of gene functie. Of nog beter : laat van je horen ! 
 
Namens het Bestuur 
René Steijvers 
 

Bestuursberichten 
 
Allen bedankt alvast voor de OLS-deelname. 
 

En… heb je je ook opgegeven voor de OLS en Brevendia ingevuld? 
Deze vraag is de laatste maand veel gesteld en vaak kregen we “Yep”als 
antwoord. 
Het aantal helpers die Brevendia hebben opgegeven zijn ongeveer 105 personen. 
Klasse en allen alvast bedankt hiervoor. Het resultaat weten we pas over een half 
jaar maar de bereidheid dit te doen is al heel mooi. 
Opgeven om te helpen kan nog steeds,er is  nog meer hulp nodig! 
Voor Schutterij St.  Antonius en ook voor Brevendia…. Eine dikke Merci.  
Op naar een mooi OLS en dat er veel bezoekers gaan komen. 
 
Het Bestuur 

 

 
Geef aub je actueel emailadres 

 
door via info@brevendia.nl 
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Brevendia verfrist. 
 
Na een geweldige start van Brevendia verfrist is het nu wat rustiger. Wellicht ook 
noodzakelijk want ook dit kost veel energie en manuren van vrijwilligers. Brevenda 
Kickoff (Brevendiadag) heeft de presentatie gegeven aan het bestuur en zoekt nog 
naar een trekker van deze mooie warme afsluitingsdag. De overige groepen 
hebben zich nog niet gemeld om af te stemmen met het bestuur. Onze oproep: 
kom op korte termijn bij elkaar en plan een afspraak met het bestuur. Raadpleeg 
evt. het aangewezen bestuurslid voor het maken van de afspraak met het bestuur. 
Kennen we ze nog? 
 

Groep Naam Aanspreekpunten 
bestuur 

Modernisering 
communicatie 

PG-
Communicatie 

Joep Aertssen 

Oppimpen Steinakker PG-Pimpen Cor Verkoelen 

Verbetering communicatie 
en omgang 

PG-Omgang Mat Keijers 

Brevendia en de Regio PG-Regio René Steijvers 

Brevendia naar 100 jaar PG-100 Judith van de Berk 

Brevendia Start en Einde PG-Kick Dominique Palmen 

 
Het bestuur. 
 

========================= 
LottoSpel Brevendia ??  

Wie is bereid om de organisatie van een heus “LottoSpel Brevendia” op te zetten ? 
Een lottospel gespeeld aan de hand van de Duitse Lotto met dus wekelijkse 
trekkingen én dus wekelijks kansen op het winnen van de Jackpot ! 
Qua opzet wordt aansluiting gezocht bij het systeem zoals dat al jaren – met 
succes – wordt toegepast bij Veritas.  
De inleg bedraagt € 1,25 per week waarvan 60 % in de Jackpot gaat en de andere 
40 % rechtstreeks naar Brevendia gaat ! Dus steun je tevens onze vereniging ! 
Stel dat er 100 deelnemers zouden zijn dan word onze club Brevendia gesponsord 
met maar liefst € 2.600,00 ! Ontzettend belangrijk voor onze club én hopelijk een 
mooie uitdaging voor iemand met een groen-wit hart !? info: René Steijvers : 06-

1845173 

  
================================= 
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 Vacatures bij Brevendia 

 
 

Voorzitter 
Secretaris 
Sponsorcommissie 
Doelgroep senioren / dames / selectie 
Coördineren scheidsrechters 
Grensrechter 
jeugdcoördinatoren 
 

Inlichtingen: René Steijvers  : 06-1845173 
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Nieuwjaar receptie en Jubilarissen bij Brevendia. 
 
In de voor middag stond de wandeltocht op het programma, ongeveer 100 mensen 
hebben de tocht gelopen. Met de nodige versnaperingen onderweg tot aan soep bij 
aankomst in de Kantine. De vragen werden door bijna iedereen goed beantwoord! 
Terwijl de receptie in volle gang was ,werd de nieuwe kleding gepresenteerd,deze 
viel in de volle kantine goed in de smaak. 
Rene Steijvers nam daarna afscheid van Piet Brouns als bestuurder,waarna de 
aandacht ging naar de vele Jubilarissen van 50 -40 en 25 jaar lid. 
Gelardeerd met feiten en historische herinneringen had Rene voor iedereen 
aandacht. 
Hilarische momenten kwamen naar voren! Jubilarissen nogmaals gefeliciteerd! 
Brevendia kan terug kijken op een geweldig druk bezochte en goed geslaagde 
receptie.  
De Jubilarissen. 
Harrie Hermans  50 jaar 
Wim Creemers  40 jaar  Roy Rietjens  40 jaar 
Ruud Heuvelmans 40 jaar  Ruud Klaessen  40 jaar 
Jac Strous  25 jaar  Gert-Jan Derks  25 jaar 
Roel van Horne  25 jaar  Ton de Bakker  25 jaar 
Geert-Jan Kwaspen 25 jaar  Guido Vanlaer  25 jaar 
Mat Lenders  25 jaar  Johan Kunnen  25 jaar 
 
 

Trainers Selectie voor het seizoen 2013-2014 
 
Zoals ook al tijdens onze zeer geslaagde Nieuwjaarsreceptie is medegedeeld zijn 
inmiddels de contracten verlengd met zowel Leon Wassenberg, Enrico Vaessen 
alsook met onze keeperstrainer Huub Peeters. Het Bestuur is blij met de 
overeengekomen contractverlenging.  
Sukses voor onze technische Staf van Brevendia. 
 
 

Vrouwen trainer. 
 
Theo van Ool ,vrouwen trainer bij Brevendia heeft aangegeven om deze functie 
niet te verlengen. Wij respecteren deze beslissing van Theo. Hij heeft de Vrouwen 
2 seizoenen onder zijn hoede gehad en misschien kan hij met Vrouwen 1 de kroon 
op het werk zetten!Theo bedankt voor je inzet. 
Kandidaten voor deze functie kunnen zich melden bij de Technische commissie. 
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Afscheid Piet Brouns als bestuurslid 

Kledingshow nieuw 

kleding 

Gezellige drukte op de nieuwjaarsreceptie bij 

Brevendia 
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Met vereende krachten. 
 
Alléén samen zijn we sterk!(zie Voorwoord)                                                                                 
Waar de masten moesten komen te staan was bepaald! De grondgaten geboord 
en de electriek verder voorbereid! De grote vraag: hoe krijgen wij deze 8 masten 
nu op hun  plaats? Het idee kwam van werkvoorbereider Richard Donders. Hij 
laste namelijk een kracht oefening in tijdens de training van de selectie! Met alle 
aanwezige spelers konden de masten wel op hun plaats komen! En zo 
geschiedde! 

 
Even was Richard hoofdtrainer, en deelde de lakens(de masten) uit!                                                           
In eendracht werd de klus door de spelers geklaard. 
De samenwerking ,die we op de foto´s zien, geeft veel vertrouwen voor de 2

e
 helft 

van het seizoen! 
Hulde aan de spelers! 
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Wist U dat….. 
 
De carnaval Brevendia weer aardig bezig gehouden heeft. 
Remy Peeters als sikkendant van prins Mark. 
Ja,Ja van je buren moet je het hebben! 
Zou Prins Mark ook weten dat een bal rond is? 
We kunnen hem wel uitnodigen voor een training! 
Zijn trainer wordt dan Remy Peeters! 
De Brevendia Prins ook weer geïnstalleerd is. 
Stan Henderikx is onze grote voorganger geweest!                                                                             
Motto:Met eine Prins vol snelheid en techniek,weurdj deze oavendj kei sjiek! 
Met zoéein Prinses trouwes aug!! 
De veldverlichting nu al licht in de duisternis brengt! 
Door de vrijwilligers hard gewerkt is om deze in orde te maken. 
Dat de complete selectie met gezamenlijke inspanning en touwtjes!                                                            
De acht masten op hun plaats heeft gebracht,krachttraining! 
Richard Donders voor even de Hoofdtrainer was. 
Spits Mikel Evers weer back in town is! 
En weer getraind en gespeeld heeft,als vanouds “aanwezig”! 
Mikel is weer blij ,maar Brevendia ook! 
`Zonder respect geen voetbal` nog steeds van toepassing is. 
Clubbreed, ieder team moet hier aandacht aan besteden. 
Er 2 spandoeken besteld zijn om dit te onderstrepen. 
Ook Brevendia contact heeft met een voetbalschool. 
Er voor de jeugd mooie dagen mogelijk zijn. 
Hoe en wat maken we tijdig en ruimschoots bekend. 
De kras,kras actie ook weer op stapel staat. 
Er veel voordeel te halen is bij de deelnemende ondernemers. 
U steunt door te krassen de kleding actie. 
Bij de start van de nieuwe competitie staan we er piekfijn op! 
Brevendia in de optocht weer vertegenwoordigd was. 
Dat is leuk….maar zo ‘sjaemel”is het op het veld toch niet! 
De velden er weer keurig bij liggen! 
Deze met smacht wachten op een rollende bal! 
De trainingen zijn in ieder geval goed doorgegaan. 
Ook de ‘ouderen” hebben de spieren weer losgemaakt! 
Hier en daar kraakte er wel een spiertje! 
Maar ook op een flinke sliding en een zwevende keeper. 
Het OLS snel dichterbij komt,nog slechts ruim 4 maanden. 
Brevendia hier weer goed vertegenwoordigt zal zijn! 
Er komen steeds aanmeldingen binnen,en er mogen er nog binnenkomen! 
Volgens het organogram komt er weer meer plaats aan de bestuurstafel. 
Zo tijdrovend als gedacht zijn de functies niet! 
En …er is geregeld tijd voor ontspannende bijeenkomsten. 
Zo ,dat was het alweer, tot de volgende keer! 
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De Brevendiaan en zijn baan!! 
 
Naam:    Marcel Stevens                    
Team en/of functie:  5

e
 Veteranen, Voorstopper of back 

Voetbal carrière: Lid sinds: Van 1970 tot 1978 en 
   van 1985 tot heden (wordt vervolgt) 
Jeugdteams:  B2, A3, B1(kampioenschap), A2, A1. 
Senioren,welke teams: 3

e
, 4

e
, 5

e
, en veteranen, 2

e 
 zaalteam 

Positie in het team: In de jeugd voorstopper/back, 
   senioren back en laatste man en bij  
   de veteranen meestal voorstopper. 
Doelpunten.   Zelden maar dan wel meestal met links gemaakt 
Totaal aantal wedstrijden: Bij Brevendia jeugd    ± 125 
    Bij “Leike”     ± 350 
    Bij Brevendia senioren en veteranen  ± 750 
Hoogtepunten:    3 kampioenschappen (B1, 4e en veteranen) 
Opleiding;   Mavo 4 en MTS Werktuigbouwkunde 
Voetbal opleiding:   Oppe Amentstraat met die van Matje en Wuisman 
Carrière bedrijfsleven: Onderhoudsmonteur en tekenaar bij Campina-ijs 
 in Roermond 1979-1980 
 Van Okt. 1980 tot 1 juli 2004 werkzaam bij WBM Mach.fabr.,  
 Mach.fabr. Stramproy, MF Stramproy als achtereenvolgens Bankwerker, 
 straler/spuiter, buitenmonteur, werkvoorbereider en tekenaar, 
 Montageleider/monteur 
 8 maanden als werkvoorbereider bij fa Gebr. Ament in Molenbeersel 
 18 maanden via uitzendbureau bij Prokual in Weert als tekenaar. 
Hoe kom je aan je huidige baan:  Solliciteren 
Wat is de verantwoording:  Alle inkomende aanvragen calculeren. 
    Opdrachten voorbereiden en materialen inkopen 
Wat is de uitdaging:   Alles proberen juist te doen. (Wat niet altijd lukt) 
Waarom heb je plezier aan deze baan:  Ik ben blij dat ik ondanks mijn handicap  
    gewoon 100% voor mijn eigen inkomen zorg. 
Waarom is deze baan leuk:   Dit werk in deze branche heeft mij altijd gefascineerd. 
Wat is precies je taak:   zie boven 
Bijscholing nodig,volgen van cursussen:  Op dit moment niet, ik heb na mijn 
                       ongeval de cursus werkvoorbeider en cad-tekenaar gedaan. 
Hoe lang wil je nog in deze branche werken:  
   Jammer genoeg tot mijn 67

ste
 verjaardag(tot nu toe), Een  

   andere baan is geen optie ivm leeftijd, crisis en handicap 
Waarin zoek je ontspanning:  voetballen met 3

e
 helft veteranen en vasteloavendj. 

Doe je nog andere sporten:   probeer nog wel eens te biljarten bij Kees  
     Coolen met zelfgemaakt hulpstuk. 
Wat zijn je hobby’s:              Zelf nog dingen maken met die ene hand in metaal. 
    Helpen bij verbouwen thuis en bij de kinderen 
 

Bedankt voor je medewerking 
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Remy en Dayenne, sikkendante paar van de Zoatmaale! 
 
Ich bèn Remy Peeters, zoon van Huub van de 
Witte van Heijmans en Tina van Geuze oet 
Itter en Lies van Gied van de Braak en Joos 
van Koate oet Hunsel. Bèn gebore op 30 
september 1985 oppe Mulderstroat. Same mèt 
mien zùsterke Sanne bin ich doa opgegruudj. 
Intusse woen ich alweer bekans 4 joar in ut 
sjoeenste stroatje van Rooj, de 
Mooshoofpaad. Woeën doa same mit 
Dayenne, dochter van Hans van Pimmeke en 
Nel vanne Zegge oet Breda en Monique van 
Ruud en Anneke oet Amsterdam. Gebore op 
26 augustus 1986 en oadste zus van Bas. Ze 
is gebore in Noord-Duitslandj en is via 
Boshove en Molenakker in Rooj terecht 
gekome. Al 8 joar goan ich mèt gooje mood 
mien cente verdeene as bookhoajer bij Paul 
van Dongen. Miene vrieje tied geit veural op 
aan voetballe in ut 1

e
 bie Brevendia. Oos pap 

meindje van mich eine kieeper te maken,mèr 
ich woeej per sé ein positie veur de kieeper stoan! Noa 7 joar heet hea de mood 
opgegeave, ich stoan nog steeds leste man! 
Dayenne wirktj as vestigingsmanager biej hoeeswerkbegeleiding Spijkers in 
Valkeswieert. In heure vrieje tied is ze inne sportsjool of op ut hockeyveldj te vinje.  
Wae zeen d’r allebei gruuts op lid te zeen van de Zeiverlep, eine geweldjige groep 
dae alweer zoen 13 joar besteit. Allemoal eine sjoeëne vasteloavendj! 
 
Alaaf! 
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Proklemasie prins Stan 1e   Rooj, 2 februari 2013 
 
Wea Prins Stan de 1e, 
Geboren inj maart 1991 op de nantestroat 
as jongste zoon van Lenie van harrie van 
hoube tjeu en fien van snelle frens en 
Peter van vrinssen thei en heurs ann en as 
einigste broor van os Wouter.  
Noa 7 joar nantestroat zeen we verhoesj 
noa de lambroekweeg. Hiej woen ig noe al 
14 joar en doa komen der zeker nog ein 
aantal bie. 
Noa det ig mien horeca diploma heb 
gehaaldj, bin ig nu al onger half joar bezig 
aan de opleiding facility management in 
hearle.  
Omdet ig horeca nog steeds ut sjoenste 
vinj, probeer ig dit vak oet te oefenen bie 
het biste restaurant van rooy: De Luifel. 
Hiej verkaupe we tegenwoordig aug mier 
as eine groete schnitzel.  
Tussendoor probeer ig aug nog tied te maken om te voetballen, ig probeer dit noa 
ein blessure van un joar weer op te pakken bie het 4e, omdat zumba Frits dik mier 
vertroewe in mig heet as Guido doon ig aug waal us mid bie het 3e, dankzij mien 
enorme snelheid en techniek luktj dit aardig.  
Brevendia-Hane, Brevendia-Hinne,  
Bin noe prins bie de grasie van oad prins Bart, vorst marianne en alle Brevendia-
Hane en Brevendia-Hinne. 
 

Doon uch wete det: 
Ten 1e: id rauke bin ig noe al 2 moandj gestopjt, mer det ig er neet haarder van 
 goan laupe det kloptj! 
Ten 2e: Det os wouter mer gauw toes vertriktj kom ig misjien aug us toes zonger 

det er al emes op de bank liktj! 
Ten 3e: Samen mid get anger regel ig op het OLS de muziek, neet Rowwen Heze 

mer Harrie mid zien zwiegelkes en Anderkovver des pas sjiek! 
Ten 4e: Wassie zitj duudelijk te vul aan de drank, anges stong ig der in en zoot 

hornie op de bank! 
Ten 5e: Det ig mid mien enorme snelheid en geweldjige techniek topscoorder bie 

het 3e en 4e bin, beteikendj det de rest er echt niks van kin! 
Ten 6e: dea snelle rechtsboete van het 4e zitj noe in het boetelandj, koen 

bedanktj, noe zit ig misjien get minder neave de kantj! 
Ten 7e : Froukje opruume behuurdj murge tot ein van dien taken, dus zul se bie 

de rooyse vrulliie motte verzaken. 
Ten 8e: dit kan allein bie brevendia gein eredivisie live in de kantien, gelukkig 

kinne we nog altied noa piet en rien. 

Prins Stan de 1
e
 en Froukje 
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Ten 9e: eigenlijk maaktj ut aug neet oet, psv weurtj toch kampioen, anges 
investeren ze nog waal ein paar miljoen.  

Ten 10e: ig heb veurig joa as leider van het 2e vul geliertj van enrico, mer dit joar 
heb ig pas echt eine coach mid voetbal verstandj. Was dat maar waar hè 
Guido Vanlaer! 

Ten 11e: Coenen heet zien ambitie om prins te weare alweer motte staken, hea 
mos aug vanoavendj bie de burger king whoppers kloarmaken. 

 

Brevendia- Hane Brevendia – Hinne,  
De oavendj geit noe echt beginnen 
ig heb noe lang zat gekaltj 
hoaj mig stil zoedet er nog get te fieste valtj 
 

en dit alles onger mien devies: 
Mid eine prins vol snelheid en techniek, weurtj deze oavendj kei sjiek! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B B ers of te wel Bekende Brevendianen! 
 
Op de foto ziet U 4 bekende BB 
ers! 
Links staan er 2 en rechts ook! 
Vanaf de hoofdtribune zijn ze 
volgens de foto aan het 
scouten! 
Alle 4 zijn ze veel op de 
Steinakker te vinden. 
Spreken kunnen ze ook alle 4. 
Als ze alle 4 de handen in de 
“tes” hebben, zien ze een 
talent! 
Lachen doen zij ook alle 4! 
Wij vertellen niet alles ,dus 
geen namen! 
 
Tot zover! 
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Winst….? 
 

Het stelletje –hij veertiger, zij wat jonger- aan de tafel naast ons, is weinig spraakzaam, 
de onderlinge communicatie verloopt stroef. Het enige geluid wat we opvangen is de 
bestelling van een meergangenmenu aan de ober. Al tijdens het oplepelen van het 
voorgerecht wordt door de heer een smartphone tevoorschijn gehaald. Gedurende het 
verdere verloop van de maaltijd blijkt dat de relatie met de virtuele tafelvriend inniger is 
dan die met de gesprekspartner…….  
Op weg naar het station bespreken we het zorgwekkende van de hele situatie: het is 
helder dat dit uitje voor één van de twee zeer teleurstellend is. Het perron stroomt vol, 
massa’s reizigers –vooral jongeren- veroveren zich een plekje in de overbezette 
dubbeldekker. De echtgenote neemt de laatste vrije zitplaats in, ik zal de reis 
huiswaarts staande moeten aanvaarden. Naast mij in het gangpad staat een 
pubermeisje, dat bewegingloos naar het schermpje in haar handen staart. Duim en 
vingers van beide handen dansen behendig over het toetsenbord. Af en toe verschijnt 
een glimlach op het gezicht. Tegenover haar, in dezelfde coupé, zit een juffrouw met 
een laptop op schoot. Ook zij hanteert bedreven de lettertoetsen, ook die glundering. 
Wat blijkt, de dames versturen onafgebroken allerlei berichten naar elkaar… 
In Utrecht komen enkele zitplaatsen vrij. Naast mij nestelt zich een nog erg jonge 
dame, die ook al snel haar mobieltje ter hand neemt. Vanaf dat moment wordt de halve 
coupé ongevraagd op de hoogte gesteld van nogal privacygevoelige informatie: een 
uitbundig uitstapje in het centrum, een nachtje doorzakken, een onstuimig contact 
ergens in een studentenkamer, een spannende tijd daarna, bezoek aan de huisarts, 
zwanger. Als ze in Den Bosch uitstapt, wens ik haar veel sterkte! 
Even voor station Weert wordt mobiel het thuisfront geïnformeerd, zodat we alleen 
maar hoeven in te stappen! 
Inderdaad, een van de vele zegeningen van de steeds verder oprukkende mobiele 
telefoon: op een fatsoenlijke manier gebruikmaken van de sociale media zonder daarbij 
anderen voor het hoofd te stoten. Echter, de praktijk is voor velen lastiger. De virtuele 
wereld wordt steeds belangrijker en eist steeds meer aandacht op. Continue wordt men 
bestookt met tekst, beeld en geluid: een goede zaak als, passend en gedoseerd, de 
wereld van familie, vrienden en kennissen via enkele toetsklikken kan worden geopend. 
Maar…… voor steeds meer mensen openbaart dit zich in een bijna dwangmatig 
gebruik, waarbij doorlopend even wordt gekeken of er nieuwe mobiele berichten 
klaarstaan: op straat, in restaurants, winkels, theaters, op schoolpleinen, in 
schoolgebouwen, op perrons, in huis, aan tafel, tijdens vergaderingen of wáár dan ook 
zie je mensen wegdwalen, omdat de band met de smartphone op dat moment even 
intenser en meer gewenst is. Voor de goede orde, éven kijken en chatten is niet even. 
Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat wordt er gereageerd op berichten en “piepjes” 
en moet er een weerwoord worden gegeven via whatsapp, sms, twitter, facebook, 
hyves, enz., enz. Deze aanhoudende kettingreactie van vraag en antwoord kan leiden 
tot ongepast en ongewenst sociaal gedrag. Immers, het mobieltje krijgt meer de 
voorkeur dan  de aandacht voor en contact met (gespreks)partner, familie of vriend. 
Wordt daarmee het gewone leven, het voeren van een echt gesprek, het vertonen van” 
normaal gedrag” niet vervangen door een “mobiel leven…..?”  
Trouwens, tijdens de voetbalrustpauze zit een team jongere senioren na hun 
gespeelde (en helaas verloren) wedstrijd nog “gezellig” bij elkaar in de kantine, velen 
met hun mobieltje bezig… 
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Brevendia in het nieuw! 
 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie is het nieuwe kledingpakket van Brevendia 
gepresenteerd. Nadat de jeugd deze actie in 2009 succesvol heeft opgezet, 
hebben de senioren dat in 2010 gedaan. Nu beide acties na een looptijd van 3 jaar 
zijn afgerond, is besloten om de nieuwe kledinglijn clubbreed in te zetten. 
De gebruikstermijn werd om verschillende redenen ingezet op drie jaar. Vooral 
door de groei van de jeugdspelers en het intensief gebruik bij de selectie van heren 
en vrouwen; maar ook vanwege sponsormogelijkheden en levertijd van de 
kledinglijnen. Nadat alle senioren via hun leiders zijn benaderd bleek dat de 
trainingspakken en tassen van de lagere elftallen nog zeker drie jaar representatief 
gebruikt kunnen worden. Vanwege de aflopende contracten van de (aanwezige) 
shirtsponsors is besloten de tenues wel clubbreed te vervangen. 
De kledingcommissie, een club enthousiaste Brevendianen, heeft het afgelopen 
half jaar hard gewerkt om wederom een kwalitatief goed product te leveren voor 
een scherpe prijs van € 60,-. Hiervoor ontvangen alle jeugd- en selectiespelers een 
trainingspak, voetbaltas en tenue. Bij de lagere elftallen wordt alleen het tenue 
vervangen. De kosten hiervoor bedragen € 15,-. 
Dankzij een 11-tal sponsoren is het gelukt om het aanstaande jubileumjaar 
clubbreed te starten met nieuwe tenues! Een klasse prestatie, waardoor Brevendia 
zich als een geheel presenteert op de Limburgse velden! 

 

½ pagina advertentie 
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Brevendia-Jeugd,in de kijker……. . 
 

Naam:    Jur Kirkels 
Leeftijd/geb.datum:  8 jaar 02-09-2004 
School/opl./groep;  De Firtel 6 C 
Bij Brevendia sinds:  2010  
Team:    Brevendia F2 
Wat is er leuk aan jouw team:  We hebben veel lol en kunnen  

goed voetballen 
Welke plaats speel je?   In de Spits  
Wat zijn je sterke punten?  Score 
En je zwakke: Overspelen,  Soms net iets te laat 
Waar is je top bij Brevendia? Brevendia 1 
Hoogte punten tot nu toe?  Winnen van toernooien en de 2

e
 plek voor de 

 winterstop dit jaar. 
Wie is je trainer/leider?   Erwin Nielissen,Siem Dreesen,Jack Kirkels 
Om wie moet je erg om lachen in het team?  Sylvestre en Stan 
Waarom vindt je voetbal leuk?  Lekker actief bezig zijn met de bal met vriendjes 
Wat vindt je plezierig bij Brevendia?  Voetballen,Mooie velden, Opa in de kantine 
Hoe vaak heb je al gescoord dit seizoen? 27 x 
Wat zou je willen veranderen?    Nog meer voetballen  
Wanneer speel je in Brevendia1?   Over 10 jaar 
Wie is de beste voetballer bij Brevendia?   Bjorn Dreesen 
Wie is de beste voetballer in Nederland?   Tim Matavz  
Welk TV programma zie je graag?    The Voice Kids en Studio Sport en Zapp Sport  
Wat is je 2

e
 sport?    Zwemmen 

Wat zijn je hobbys?    Voetballen,Zwemmen, Buitenspelen,Wiien,op de Ipad 
Wat is je favoriete eten?     Friet met Beenham en Pizza 
En wat absoluut niet?     Spruitjes 
Je favoriete club in Nederland?    PSV Eindhoven 
Tegen wie heb je de laatste wedstrijd gespeeld? RKESV F1 
Beste voetballer aller tijden?   Marco van Basten  
Welke voetbal regel zou je als eerste afschaffen?  Geen  
Welke gebeurtenis zou nog eens over willen doen?  Onze vakanties in Turkije  
Wat zou je nu het liefste veranderen in de wereld?  Dat iedereen tevreden was. 
Wat heb je met goudvissen?     Niks, Oma heeft er wel 
Beste Film?     Kuifje en het avontuur van de Eenhoorn 

      Douchen zonder slippers?  Bah vies 
Met wie zou je een dag willen ruilen?  Dick Advocaat  
Waar kunnen ze jou midden in de nacht wakker voor maken?  Frietjes met mayo 
Wat doe je het liefst in je vrije tijd?   Buiten spelen en Voetballen  
Waar ben je trots op?     Mijn Broer Tuur  
Wie neem je mee naar een onbewoond eiland?  Mijn Familie  
Wordt je eigen team kampioen?    Gaan we zeker proberen 
Hoe ziet je voetbaltoekomst eruit?  Lekker lang,sportief en hopelijk zonder 

 blessures 
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Brevendia-Jeugd,in de kijker……. . 
 
Naam:    Tuur Kirkels 
Leeftijd/geb.datum:  6 jaar 23-07-2006 
School/opl./groep;  De Firtel  3 c 
Bij Brevendia sinds:  2010  
Team:    Brevendia F2 
Wat is er leuk aan jouw team: We hebben veel lol en kunnen 

goed voetballen 
Welke plaats speel je? Middenveld 
Wat zijn je sterke punten?   Werklust en score 
En je zwakke:    Overspelen, Kracht 
Waar is je top bij Brevendia?  Brevendia 1 
Hoogte punten tot nu toe?  Winnen van toernooien en de 2

e
 plek voor de  

winterstop dit jaar. 
Wie is je trainer/leider?   Erwin Nielissen,Siem Dreesen,Jack Kirkels 
Om wie moet je erg om lachen in het team?  Onno 
Waarom vindt je voetbal leuk?  Lekker actief bezig zijn met de bal met vriendjes 
Wat vindt je plezierig bij Brevendia?   Voetballen Pannaveldje 
Hoe vaak heb je al gescoord dit seizoen?   17x 
Wat zou je willen veranderen?    Nog meer voetballen  
Wanneer speel je in Brevendia1?   Over 12 jaar 
Wie is de beste voetballer bij Brevendia?   Roel van Horne 
Wie is de beste voetballer in Nederland?   Dries Mertens  
Welk TV programma zie je graag?        The Voice Kids en Studio Sport en Zapp Sport 
Wat is je 2

e
 sport?     Zwemmen 

Wat zijn je hobbys?   Voetballen,Zwemmen, Buitenspelen,Wiien,op de Ipad 
Wat is je favoriete eten?     Friet en Pizza 
En wat absoluut niet?     Spruitjes en Erwten 
Je favoriete club in Nederland?    PSV Eindhoven 
Tegen wie heb je de laatste wedstrijd gespeeld? RKESV F1 
Beste voetballer aller tijden?    Marco van Basten  
Welke voetbal regel zou je als eerste afschaffen?  Hands  
Welke gebeurtenis zou nog eens over willen doen?  Onze vakanties in Turkije  
Wat zou je nu het liefste veranderen in de wereld   Geen oorlog meer of ruzie 
Wat heb je met goudvissen?     Niks, Oma heeft er wel 
Beste Film?       Bennie Stout 
Douchen zonder slippers?     Zeker niet 
Met wie zou je een dag willen ruilen?    Dries Mertens 
Waar kunnen ze jou midden in de nacht wakker voor maken?    Frietjes met appelmoes 
Wat doe je het liefst in je vrije tijd?     Voetballen en op de iPad 
Waar ben je trots op?      Mijn Broer Jur 
Wie neem je mee naar een onbewoond eiland?   Mijn Familie  
Wordt je eigen team kampioen?     Ja weet ik zeker. 
Hoe ziet je voetbaltoekomst eruit?       Lekker lang,sportief en hopelijk zonder blessures 
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Wedstrijdballen seizoen 2012-2013. 
 
Wed.dag   1 Brevendia 1  –  Veritas 1 Cafe zaal van Loon 
Wed.dag   3 Brevendia 1  –  Langenberg 1 Rene Dwars Makelaardij         
Wed.dag   5 Brevendia 1  –  MMC Weert 1  BCM Music   
Wed.dag   8 Brevendia 1  –  Lindenheuvel 1 Tegelzettersbedrijf Bert Houben      
Wed.dag 10 Brevendia 1  –  Almania 1 Vepro Verpakkingen 
Wed.dag 13 Brevendia 1  –  De Ster 1           DHZ de Koster          
Wed.dag 15 Brevendia 1  –  UOW’02 Metselbedrijf Bart Wullems      
Wed.dag 17 Brevendia 1  –  Swalmen 1 Friture Peeters                       
Wed.dag 18 Brevendia 1  –  OVCS 1 Ruband BV            
Wed.dag 20 Brevendia 1  –  FC Geleen-Zuid 1 Fysio Active Guido Lemmens    
Wed.dag 21 Brevendia 1  –  PSV 35 1 Cafe de Kantien     
                                                               
 
Wed.dag   2 Brevendia Vr1  –  Baarlo  Vr1 F.Janssen Mini Graver Verhuur  
Wed.dag   4 Brevendia Vr1  –  MVC’19 Vr1  Steijvers en Korsten Assurantiën BV 
Wed.dag   6 Brevendia Vr1  –  Armada Vr1 Forellenvijver Heijoord 
Wed.dag   7 Brevendia Vr1  –  Sparta’18 Vr1 Supermarkt Spar de Molen NV 
Wed.dag   9 Brevendia Vr1  –  Helden  Vr1 Drankenhandel  De Klok 
Wed.dag 11 Brevendia Vr1  –  RKSVO Vr1 Grolsche Bierbrouwerij 
Wed.dag 13 Brevendia Vr1  –  Cranendonck Vr1 Vista HRM   Ria Jacobs                    
Wed.dag 14 Brevendia Vr1  –  Sparta’18 Vr1 Klussenbedrijf Frits Coolen  
Wed.dag 16 Brevendia Vr1  –  RKSVO Vr1 K-Dive Duikuitrusting 
Wed.dag 20 Brevendia Vr1  –  MVC’19 Vr1 Slagerij Ruud &Marleen Heijkers 
Wed.dag 21 Brevendia Vr1  –  ????? Vr1 Bisschop Software BV 
 

 
Tenuesponsors Brevendia  
m.i.v. seizoen 2012 / 2013. 

 

Brevendia 1     Palmen Sport 
 

Brevendia 2    Installatiebedrijf In den Kleef 
 

Brevendia 3     nog openstaand 
 

Brevendia 4     Café De Hoop 
 

Brevendia 5     nog openstaand 
 

Brevendia 6     Verkoelen Dakdekkersbedrijf  
 

Brevendia Vr1    Gebrs.Ament Metaalbewerking 
 

Brevendia Vr2     Bekker Dukers 
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Brevendia-Jeugd,in de kijker……. . 
 

Naam:    Sjors Greijmans 
Leeftijd:   9 jaar 
School/opl./groep:  De Firtel groep 6 
Bij Brevendia sinds:  2010 
Team:    E3 
Wat is er leuk aan jouw team: 
    Er zitten vrienden van mij bij. 
Welke plaats speel je?:    Rechter verdediger 
Wat zijn je sterke punten?:   Schieten 
En je zwakke:     Sprinten 
Waar is je top bij Brevendia?:   Het derde 
Hoogtepunten tot nu toe?   2 maal kampioen! 
Wie is je trainer/leider?    Jack Schroeten en Robert de Blauw  
Om wie moet je erg om lachen in het team?  Tijn Favié 
Waarom vind je voetbal leuk?    Omdat ik me dan kan uitleven. 
Wat vind je plezierig bij Brevendia?   Het scoren. 
Hoe vaak heb je al gescoord dit seizoen?  1 of 2 keer 
Wat zou je willen veranderen?    Weet ik niet, ik vind het zo goed. 
Wanneer speel je in Brevendia1?   2024 
Wie is de beste voetballer bij Brevendia?  Van ons team Tijn Favié 
Wie is de beste voetballer in Nederland?  Mertens 
Welk TV programma zie je graag?   Disney channel 
Wat is je 2

e
 sport?     Wil graag op handboog. 

Wat zijn je hobby’s?  Soldaatje spelen, tekenen, gamen en handboogschieten 
Wat is je favoriete eten?   Lasagne 
En wat absoluut niet?    Spitskool 
Je favoriete club in Nederland?   PSV 
Tegen wie heb je de laatste wedstrijd gespeeld?  DESM 
Beste voetballer aller tijden?     Pique 
Welke voetbalregel zou je als eerste afschaffen?  Geen. 
Welke gebeurtenis zou nog eens over willen doen?  Kampioen worden. 
Wat zou je nu het liefste veranderen in de wereld?  Geen geweld meer. 
Wat heb je met goudvissen?  Heb 1 keer een goudvis gehad met de naam Uitje. 
Beste boek/ CD/Film?  Stripboek: Boon -    Film:  Jurassic Park  
Douchen zonder slippers?     Nee 
Met wie zou je een dag willen ruilen?   Noud Charlier. 
Waar kunnen ze jou midden in de nacht wakker voor maken?  
      Als ze me vragen voor jeugdprins. 
Wat doe je het liefst in je vrije tijd?   Zie hobby’s 
Waar ben je trots op?     Op mijn nieuwe boog die ik samen  
      met mijn vader heb gemaakt. 
Wie neem je mee naar een onbewoond eiland? Mijn gezin. 
Wordt je eigen team kampioen?    Nee.  
Hoe ziet je voetbaltoekomst eruit? Niet zo heel groot. 
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Brevendia-Jeugd,in de kijker……. . 
 
Naam:    Cas Greijmans 
Leeftijd:   11 jaar 
School/opl./groep:  De firtel groep 7 
Bij Brevendia sinds:  2007 
Team:    E1 
Wat is er leuk aan jouw team:  Het zijn mijn vrienden 
Welke plaats speel je?:   Mid mid 
Wat zijn je sterke punten?  Passen en afstandschoten 
En je zwakke:    Sprinten 
Waar is je top bij Brevendia?  Het tweede 
Hoogtepunten tot nu toe?   Kampioen in de F1 en kampioen 4 tegen 4 
Wie is je trainer/leider?   Leon Geelen, Mark Hermans en Alex Snoeren 
Om wie moet je erg om lachen in het team?  Sander Aertssen 
Waarom vind je voetbal leuk?  Omdat je lekker hard tegen een bal kan trappen. 
Wat vind je plezierig bij Brevendia?  Omdat mijn vrienden daar ook voetballen 
Hoe vaak heb je al gescoord dit seizoen?  Ongeveer 14 keer. 
Wat zou je willen veranderen?    Wc’s in de kleedkamer. 
Wanneer speel je in Brevendia1?   Als ik 20 jaar ben. 
Wie is de beste voetballer bij Brevendia?  Jur Hermans 
Wie is de beste voetballer in Nederland?  Dries Mertens 
Welk TV programma zie je graag?   Disney channel 
Wat is je 2

e
 sport?     Ik heb geen tweede sport. 

Wat zijn je hobbys?     Gamen, tekenen en lezen.  
Wat is je favoriete eten?    Friet van Stuf! 
En wat absoluut niet?     Witlof 
Je favoriete club in Nederland?    PSV 
Tegen wie heb je de laatste wedstrijd gespeeld?  SHH 
Beste voetballer aller tijden?     Messi 
Welke voetbalregel zou je als eerste afschaffen?  Buitenspel 
Welke gebeurtenis zou je nog eens over willen doen?  Penaltybokaal 
Wat zou je nu het liefste veranderen in de wereld?  Vrede 
Wat heb je met goudvissen?  Heb 1 keer een goudvis gehad met de naam Elvis. 
Beste boek/ CD/Film?       Boek Leven van een loser  
      Film The Avengers 
Douchen zonder slippers?    Soms 
Met wie zou je een dag willen ruilen?  Messi 
Waar kunnen ze jou midden in de nacht wakker voor maken?  Friet van Stuf. 
Wat doe je het liefst in je vrije tijd?  Gamen 
Waar ben je trots op?     Dat ik het goed doe op school. 
Wie neem je mee naar een onbewoond eiland?   Mijn familie 
Wordt je eigen team kampioen?    Denk het wel. 
Hoe ziet je voetbaltoekomst eruit?  Denk niet dat ik in de eredivisie kom. 
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Met deze recepten neemt U al een  
beetje  afscheid van de winter ! 

 

Romige Bloemkoolsoep 
 
Voorgerecht, soep - makkelijk én snel te bereiden 
 
Ingrediënten voor 4-6 personen: 
• 2 eetlepels roomboter  
• 2 uien, grof gesneden  
• 1 grote bloemkool 

 (ongeveer 600 gram in roosjes)  
• 250 ml slagroom  
• zout en versgemalen peper.  
Extra nodig: staafmixer 
 
Bereiden: 
1. Smelt de boter in een grote pan en fruit de ui op matig hoog vuur   

5 minuten, ze mogen niet kleuren. 
2.  Verwijder het groen en snijd de bloemkool verticaal in plakken  

van 1 cm dik. Snijd de stugge stronk weg. Leg de plakken bloemkool bij de ui 
in de pan en schenk er 1 liter water of kippenbouillon op. Voeg zout en peper 
toe. Breng het vocht aan de kook en laat 15 minuten zachtjes doorkoken, tot 
de bloemkool gaar is. 

3.  Voeg de slagroom toe en kook de soep nog 5 minuten door. Pureer de 
bloemkoolsoep met de staafmixer en proef of er misschien extra zout of peper 
bij moet. 

 
Tip: Lekker met in de olijfolie gebakken bloemkoolroosjes en peterselie. 
 
 

Entrecote met gorgonzolasaus 
 

Hoofdgerecht Vlees  Italiaans 
4 personen , 20 min bereiden 
 

Ingrediënten 
35 g boter 
4 entrecotes à ca. 150 g  
4-Seizoenen peper 
1 sjalotje, gesnipperd    
4 eetlepels witte wijn 
125 ml slagroom 
100 g gorgonzola, verkruimel 
1 eetlepel  bieslook                
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Bereiden: 
 

Verhit de boter en bak het vlees aan beide kanten bruin. 
Zet het vuur lager en bak het vlees aan elke kant nog 2-3 minuten. 
Neem het vlees uit de pan, strooi er wat zout over en maal er peper over.  
Houd het vlees onder aluminiumfolie op een voorverwarmd bord of in de oven 
warm. 
Fruit de sjalot in het bakvet, voeg de wijn toe en roer de aanbaksels los.  
Zeef de saus en schenk terug in de pan. 
Voeg de slagroom, gorgonzola en het bieslook toe en verwarm de saus tot de kaas 
is opgelost.              
Extra benodigd aluminiumfolie. 
 
 

Walnotentaart  
 
Hollands, hapje, 12 personen, gebak 
Bereidingstijd in minuten-  
45 bereiding - 45 wachten 
 

Ingrediënten 
175 g bloem-  
150 g witte basterdsuike 
125 g koude boter  
125 g suiker 
1 bekertje slagroom (125 ml)-  
100 g gepelde walnoten  
1 ei  
zout 
boter om in te vetten -bloem om te bestuiven.  
 

Materialen:springvorm, doorsnede ca. 24 cm  
 
Bereiden: 
Bloem boven kom zeven en mengen met basterdsuiker en mespunt zout. Boter in 
plakken snijden, op bloemmengsel leggen en met twee messen in blokjes snijden. 
Tot samenhangende deegbal kneden. Deeg in afgedekte kom 30 minuten in 
koelkast laten rusten. Intussen oven voorverwarmen op 180 ºC.  
In pan met dikke bodem suiker behoedzaam laten karameliseren. Blijven roeren 
met houten pollepel, afblussen met 1 eetlepel heet water. Slagroom bij karamel 
schenken en zachtjes laten koken tot alle suiker is opgelost. Walnoten toevoegen 
en even laten meekoken. Pan van vuur nemen.  
Deeg in 2 stukken verdelen. Werkvlak met bloem bestuiven. Beide deegballen 
uitrollen tot ronde plak van ca. 24 cm doorsnede. Springvorm invetten. Deeglap op 
bodem leggen, vulling erover uitstrijken. Vulling afdekken met tweede deeglap, 
randen aandrukken. Ei loskloppen met eetlepel water, bovenkant van deeg 
hiermee bestrijken. Taart in midden van oven in ca. 45 minuten bakken. 
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Verjaardagen 
 

Maart 
2 Remco  Everaerts 
2 R.  Trusz 
3 Luuk  Verdonkschot 
4 Lisanne  Geelen 
4 Ruben  Hendrikx 
4 Juri  Mans 
5 Aimane  Ejjarmouni 
5 Pieter  Palmen 
6 Jos  Leyssen 
6 Steven van Uffelen 
7 Erik  Keijers 
7 Emiel  Vleeshouwers 
8 Jan  Camp 
8 Maxime  Vaessen 
9 Bart  Janshen 
10 Joey  Smetsers 
11 Mike  Rietjens 
13 Edwin  Hansen 
13 Michelle  Hendrikx 
13 Bram  Niellissen 
14 Niels  Kuppens 
15 Xavier  Dabekaussen 
16 Karol  Checinski 
16 Rolf  Dirkx 
16 Claudia  Geelen 
16 Inge  Keijers 
16 Claire  Kuppens 
16 Sten  Thijssen 
17 Saskia  Aertssen 
17 Stef  Pleunis 
18 Ricardo  Sniekers 
19 Anne  Ramaekers 
20 Harrie  Hermans 
21 Jan  Lenders 
21 Stefan  Smolders 
23 Ben  Kierkels 
23 Peter  Peerlings 
24 Freek  Heuvelmans 
24 Bram  Kwaspen 
26 Danny  Smetsers 
27 Pepijn van de Kruys 
27 Florentine  Stals 
28 Mark  Deckers 
28 Wouter van Lierop 
29 Theo  Saes 
30 Stan  Henderikx 

30 Jelle  Heuvelmans 
30 Ruben  Ramaekers 
31 Carla  Briels 
31 Noud  Klaessen 
31 Pieter  Kwaspen 
31 Derek  Meuwissen 
31 Teun  Teeuwen 
 

April 
2 Owen Lemmens 
2 Ton Ramakers 
2 Jan Vleeshouwers 
3 Jack Creemers 
3 Lars Leeters 
3 Ruben Nijs 
4 Wendy Peeters 
4 Marco Schonkeren 
4 Menno Steijvers 
5 Tim Nevels 
6 Stan Kuppens 
7 Jens Meijssen 
7 Vince Petit 
8 Jeroen Beljaars 
8 Peter Kuppens 
9 Koen Kessels 
9 Emiel Ven 
10 Ron Hendriks 
12 Sjors Briels 
12 Rick Moonen 
13 Anke Bakker 
13 Ilse Bakker 
13 Johan Rietjens 
16 Sam Kuppens 
17 Enrico Vaessen 
17 Mick Verhagen 
19 Jasper Geelen 
20 Robert Beelen 
20 Richard Donders 
20 Redouane Moonen 
21 Karolina Checinska 
21 Erwin Sijmkens 
21 Mark Verheijen 
23 Vince Janssen 
23 Stef Stals 
24 Jesse Venmans 
24 Tjeu Zentjes 
25 Jur Pleunis 
27 Jan Hansen 
27 Lenny Petit 
28 Marcel Engelen 
29 Nicole Teuwen-Donders 
30 Harrie Kirkels

 
 


