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Beslissende Fase Brevendia breekt aan ! 
 
Een stelling die in elk geval van toepassing is op ons boegbeeld : ons 1e team ! De 
laatste cruciale fase is ingezet en feitelijk hebben we nog alles in eigen hand. Met 
wedstrijden tegen onze rechtstreekse concurrenten moeten we in staat worden 
geacht om het verblijf in de 4e klasse veilig te stellen. Succes mannen : laat de 
(zeer) terechte opleving van de 2e competitiehelft niet voor niks zijn geweest! 
Wellicht iets minder bekend is de niet geringe prestatie van onze vrouwen. Waar 
het in de competitie nog niet elke week wil lukken, gaat het in de bekercompetitie 
“crescendo”. Sterker onze Vrouwen hebben zich inmiddels weten te plaatsen voor 
de finale. Opnieuw een hoogtepunt wat gaat plaatsvinden op 18 Mei 2014, 
aanvang n.n.b. op het complex van Hebes in Beegden.  De tegenstander is 
Boekel! Keisjiek én  stimulerend voor de vrouwen als meerdere Brevendianen 
onze Vrouwen zouden komen ondersteunen !                                                                           
In deze beslissende fase past perfect het geplande Feest in verband met de 
viering van het einde Seizoen op zondag 4 mei 2014. Een speciaal werkgroepje 
met o.a. Martijn Janssen en Bart Kwaspen heeft de organisatie op zich genomen, 
waarvoor op voorhand dank. Een feest niet alleen bedoeld voor de actieve 
voetballers, doch voor allen die Brevendia een warm hart toedragen. In het 
bijzonder alle vrijwilligers worden bij deze uitgenodigd aanwezig te zijn. Ook de 
thans nog niet actieve ouders van spelende kinderen zijn van harte welkom om de 
“Brevendia-sfeer” te komen proeven.                      
Eveneens beslissend voor (de toekomst van) Brevendia zou ik willen noemen de 
nog steeds aanwezige onderbezetting in ons bestuur. Nog steeds hebben we geen 
voorzitter, secretaris, bestuurslid doelgroepen senioren en dames Natuurlijk snap 
ik het “verwijt” van een aantal leden dat er te weinig aandacht wordt gegeven aan 
….. ??, zoals dat nu en dan te beluisteren valt.                         
Echter :                                                                                                                                                                            
*Het gaat hier om een euvel wat wel al lang bekend is;                                                                       
*waarvoor wij als Bestuur al meerdere jaren binnen de gehele vereniging vragen 
om mee te  werken aan  een adequate oplossing;                                                                               
*afgesproken is ook dat een en ander betekent dat de teams meer eigen 
verantwoordelijkheid zullen moeten gaan nemen;                                                                               
*dat het huidige bestuur absoluut niet in staat noch bereid is om aan alle zich 
voordoende zaken binnen een club als Brevendia met 550 leden een oplossing te 
bieden !  
 
Conclusie :  geef niet te gauw de vrijwilligers van “het” bestuu r of “de” 
commissies de schuld en treed in positief overleg o ver een gezamenlijk 
overeen te komen oplossing !                                                        
Bijzonder positief en hoopvol is het begin van onze speciale werkgroep : Brevendia 
in de Toekomst. Piet Rietjens, Huub van Helmond en Adri van de Berk zijn 
enthousiast en druk doende met een onderzoek naar hetgeen de toekomst brengt 
voor onze club. Niet afwachten op wat onvermijdelijk komen gaat,  doch zo 
mogelijk “volop in de aanval” is hun credo. Ons bestuur is aangenaam verrast door 
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de eerste bevindingen van deze werkgroep en ziet het vervolg met bijzonder veel 
belangstelling tegemoet.                                                                                                     
Tot slot wil ik nog graag de aandacht vestigen op de belangrijke (spiegel-) 
bijeenkomst van maandag 12 mei a.s. in de kantine (zie ook elders in dit blad). Een 
discussieavond onder supervisie van de K.N.V.B., welke ook en vooral in het teken 
staat van de continuïteit van Brevendia.  Het bestuur hoopt op een grote opkomst 
met positief kritische inbreng. Op advies van de K.N.V.B. is besloten om het 
bestuur – met uitzondering van Jan Brouns – niet aanwezig te laten zijn. Een prima 
initiatief zo menen wij wat mogelijk ook raakvlakken kan krijgen met het onderzoek 
van bovengenoemde speciale werkgroep.  
Graag zie ik jullie op zondag 4 mei a.s. 
 
Namens het Bestuur, 
René Steijvers 
 
 
 
 
 

BREVENDIA:  
Op zoek naar ons DNA & CONTINUÏTEIT 
 
Tijdens de winterstop heeft het bestuur van Brevendia 
kontakten gelegd met de KNVB met als doel de huidige 
organisatie , het huidige beleid  en de continuïteit van onze 
club eens kritisch tegen het licht te houden. Vervolgens wil 
Brevendia toe werken naar een nog beter functionerende vereniging. 
 
Om hieraan uitvoering te geven wordt een “denktank ” geformeerd, bestaande uit 
alle geledingen binnen (en deels ook buiten) Brevendia.  
Voorop staat dat deze “denktank” een goede afspiegeling vormt van de club. Met 
andere woorden: selectie- en recreatieve spelers, A- en B- spelers,  jeugd- en 
seniorenleiders, trainers en coaches, (club)scheidsrechters, leden van al onze 
commissies, supporters, ouders van (jeugd)leden, ex-spelers, oud-bestuursleden, 
steunende leden, wedstrijdsecretarissen  en alle overige vrijwilligers. 
 
Gestart wordt met een interactieve workshop (= spiegelbijeenkomst)  op 
MAANDAG  12 mei  2014 om 19.25 uur ( Kantine Breven dia)  om samen van 
gedachten te wisselen over o.a. de volgende thema’s en zodoende het DNA van 
BREVENDIA helder te krijgen: 
• Waarom ben jij (of zijn jouw kinderen) lid of vrijwilliger van Brevendia en wat is 

voor jou belangrijk binnen de vereniging om in de toekomst lid te blijven ? 
• Wat is volgens jou momenteel kenmerkend voor Brevendia en wat voor een 

vereniging wil jij dat Brevendia in de toekomst blijft/wordt ? 
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• Waar is Brevendia volgens jou goed in en wat zou volgens jou binnen de 
vereniging beter kunnen/moeten veranderen ? 

• Wat is de kracht van Brevendia (eigenschappen, (unieke? ) kenmerken) 
• Wat mag nooit veranderen bij Brevendia? 

 

Tijdens deze interactieve workshop  (= spiegelbijeenkomst) staat de club 
Brevendia centraal . De KNVB-mensen  (met ruime ervaring op dit gebied)  
vervullen  de rol van procesbegeleiders. 
Op deze manier gaan we in kaart brengen wat er leeft binnen de club en onder de 
leden van Brevendia. 
De KNVB zorgt NA deze sessie voor advies aan de vereniging, waarmee wij onze 
organisatie en ons beleid kunnen verbeteren. Uiteindelijk proberen we te komen tot 
uitvoering van  concrete actieplannen om Brevendia voor te bereiden op de 
toekomst. Wij streven ernaar dat alle leden NU en in de TOEKOMST met veel 
plezier lid zijn en kunnen blijven van Brevendia. 
 
Brevendia kijkt en denkt vooruit! Bij dit vooruitkijken hecht Brevendia waarde aan 
ideeën en wensen van de leden en zijn omgeving:  MELD JE NU AAN via  
info@brevendia.nl  MAANDAG 12 mei 2014 om 19.25 uur ( Kantine Brevendia) 
Contactpersoon voor deelnemers,  KNVB  en bestuur is Jan Brouns ( 06-
22509059)  
Om gelegenheid te bieden aan volledige transparantie in de discussies nemen  de 
bestuursleden GEEN DEEL aan deze bijeenkomst. 
 
 
 

Feest laatste competitieronde 2013-214 
 
Reserveer 4 mei in je agenda en pak 5 mei een snipp erdag! 
We gaan namelijk het feest rondom de laatste 
competitieronde van 2013-2014 nieuw leven 
inblazen. We willen er een groot Brevendia feest 
van maken voor alle seniorenelftallen, sponsors, 
supporters en vrijwilligers. En omdat de oeroude 
spreuk: “as de wichter goojen aard hebbe, dan 
hebbe pap en mam det auch” ook bij Brevendia 
opgaat, wordt de dag wat breder opgezet dan 
gebruikelijk. Zo wordt er voor de nodige 
randanimatie als schminkers en springkussens 
gezorgd. Oftewel, het hele gezin is van harte welkom! Om 15.30u wordt het feest 
geopend en om 19.00u zullen we het feest voortzetten bij ons clublokaal Café-Zaal 
Van Loon. 
Tot ziens op 4 Mei Op de Steinakker! 
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Activiteitenkalender 
 

Wanneer Evenement 

Maandag 14 april 2014 
Techniektraining voor trainers en leiders. 

De Steinakker, 19.00-22.00 

Woensdag 16 april 2014 
Straatvoetbal Toernooi Stramproy. 

Speelveld Prins Clausstraat, 14.00-18.00 

Zaterdag 19 april 2014 Internationaal C-toernooi voor standaard teams 

Zondag 20 april 2014 Internationaal MB-toernooi 

Zondag 4 mei 2014 Brevendia Einde Seizoensdag 

Maandag 12 mei 2014 
Op zoek naar ons DNA & Continuïteit. 

Kantine Brevendia, 19.30-22.30 

Woensdag 14 mei 2014 Finale Eufa cup (Turijn) 

Zaterdag 17 mei 2014 

Internationaal D-toernooi voor standaard teams 

D-toernooi voor lagere teams 

C-toernooi voor lagere teams 

Zaterdag 24 mei 2014 

E-toernooi voor standaard en lagere teams 

F-toernooi voor standaard en lagere teams 

MiniF-toernooi 4 tegen 4 

Zaterdag 24 mei 2014 Championsleague finale (Lissabon) 

Mei/Juni 2014 Junior bekerfinales Zuid 2 

Mei/Juni 2014 Meisjes E toernooi 

12 juni - 13 juli 2014 WK Voetbal Brazilie --> WK happening in de kantine 

12 jul 2014 t/m 24 aug 2014 Zomervakantie 2014 
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Een kersverse nieuwe vrijwilliger 
 
Mag ik me even voorstellen?                                                                                                  
Mijn naam is Ton Leijssen, 66 jaar , ben getrouwd met 
Magda  en vader  van David en Linda ( in haar jongste jaren 
bij het damesvoetbal ) en opa van Jess en Vince van 
Veldhoven ( voetbalt in de F4 ) . In mijn jonge jaren was 
voetbal mijn passie. Zodra de school uit was ging ik naar het 
veldje bij de thans afgebroken boerenbond( Walenplan!) . 
Hier kwamen alle liefhebbers van voetbal bijeen om een potje te voetballen tot het 
donker was. Toen ik de leeftijd had dat ik bij de voetbalclub mocht, ging ik me 
opgeven bij Jo van de Berk (vader van Adrie) die toen voorzitter van Brevendia 
was. Ik kwam in de B-jeugd  ( C,D,E en F jeugd bestond toen nog niet ) en daarna 
in de A-jeugd. Enkele van mijn medespelers waren toen Jan Brouns, Sjir Lenaers 
en Jo Nelissen. We hadden een geweldig team dat erg veel scoorde. Ik was 
rechtsbuiten en Jan Brouns was midvoor. Hij was topscoorder in onze klasse en 
heeft nadien zelfs bij Eindhoven gevoetbald. Ook Sjirke was van uitzonderlijke 
klasse en heeft nog vele jaren in Brevendia 1 gevoetbald. Ikzelf ben vlak na de 
overgang naar de senioren gestopt met voetbal. Hier kreeg ik een zestal jaren 
nadien spijt van en ben weer gaan voetballen in de lagere elftallen. Daar heb met 
veel plezier gespeeld en naderhand ook nog een aantal jaren bij de veteranen. 
 

 
 
Staand v.l.n.r. Cor Arits - Jan Nielissen -  Lei van de Winkel – Piet Stultjens – Ton Leijssen - Rob de 
Man – Tjeu Ramakers – Jac Peijmen – en Jac Lenders       
Knielend v.l.n.r. Jac Lenaers – Geard Kwaspen – Bert Rietjens – Frans Nelissen – Ber Kwaspen – en 
Les Kool 
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Na vele jaren in de financiële administratie bij Projecta in Weert gewerkt te hebben 
mag ik nu van mijn pensioen genieten. Hoewel ik nu voldoende bezigheden heb 
o.a. opvang van mijn kleinkinderen en als hobby wandelen, puzzelen en tuinieren 
was ik aan het denken wat ik zou doen als de kleinkinderen mij niet meer zoveel 
nodig zouden hebben. Op een avond werd er bij mij aangebeld en stond mijn oude 
ploegmakker Jan Brouns voor de deur. Hij vertelde mij dat Brevendia enorm 
verlegen zit om vrijwilligers om de club draaiende te houden. Hij vroeg me of ik 
interesse had om iets te doen voor Brevendia en met name op het  secretariële 
en/of het financiële vlak. Na gesprekken gevoerd te hebben met enkele leden van 
het bestuur heb ik  me aangemeld om Mary-Anne Goossens te ondersteunen in 
haar werkzaamheden als secretaris van Brevendia en op termijn ook een bijdrage 
te leveren aan de financiële administratie van de club. 
 
De motivatie om mij op te geven was vooral om iets terug te doen voor de club 
waar ik jarenlang met plezier lid van was. Nu ik geen drukke baan meer heb is dit 
dan ook een zinvolle tijdsbesteding. Dat mijn kleinzoontje Vince in de F4 voetbalt 
heeft me ook in de overtuiging gesterkt dat je iets moet doen om de jeugd de 
gelegenheid te geven te kunnen voetballen in Stramproy. 
Hopelijk volgen mij nog vele vrijwilligers en ben ik in staat nog jarenlang zinvol 
bezig te blijven voor Brevendia. 
 

Van harte welkom bij Brevendia Ton, en veel plezier ! 
 

 

 

½ pagina advertentie 
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SponsorZaken (3) 
 
Time flies  ……. het einde seizoen nadert nu met rasse schreden. We kunnen (en 
moeten!) nog wat punten verdienen! En dan is er een feestje, op 4 mei. Lees de 
berichten op de website. Wat heeft dit met sponsors te maken, hoor ik jullie 
denken.                                                                                                          Op de 
eerste plaats gaan we de alle Brevendia sponsors uitnodigen om aanwezig te zijn 
op dit informele feestje, vandaar. Verder gaan we een oud initiatief nieuw leven 
inblazen:                                   “Vrienden van Brevendia” wordt op deze dag 
ingevoerd. In het kort komt het hierop neer: Voor een bedrag van € 50,= wordt de 
naam vermeld op het bord in de kantine gedurende 1 seizoen. De helft van de 
inleg komt nu ten goede aan een project binnen Brevendia, de andere helft wordt 
gereserveerd om straks bij het 100-jarig bestaan aan de club aan te bieden ter 
financiering van een bijzonder project. Wie kan inschrijven: (oud)-leden; 
supporters, bestuursleden, ouders van leden, maar ook families, vriendengroepen, 
dus niet alleen personen maar ook groepen, kortom iedereen die Brevendia een 
warm hart toedraagt.                                                                                                         
We zijn zeer benieuwd en deze keer kunnen jullie het life volgen. Maken we samen 
het “bord vol”?             Op 12 mei volgt een belangrijke bijeenkomst voor 
Brevendia, zie elders in dit nummer. Ook voor sponsors is het belangrijk om 
ontwikkelingen in de club te zien. Zeker als imago en continuïteit op het spel staat. 
GEEF JE OP EN DRAAG JE STEENTJE BIJ, dit is letterlijk een bijeenkomst door 
de leden !!   
De contouren van Brevendia-TV in de kantine worden zichtbaar, althans in de 
plannen.  We weten WAT we gaan aanbieden en HOE het eruit komt te zien. Het 
wordt in ieder geval FULL SCREEN en FULL COLOUR, laat je verrassen. Voor 
tips van bedrijven die we kunnen benaderen  houden we ons steeds aanbevolen.                                                 
Ook weten we nu hoe we de exposure van onze sponsors op de website gaan 
regelen. Op het moment dat jullie dit lezen hoop ik dat het al ingevuld is.                                                                                               
De werving van een hoofdsponsor schiet niet echt op, de spoeling is dun, maar het 
blijft onze aandacht hebben.  Ook hier geldt: tips zijn meer dan welkom.                                                                                    
Zo nu de nieuwe sponsorbrochure afwerken en dan gaat de nieuwe 
wervingscampagne van start.                                   Wat onveranderd blijft: Bewust 
worden van het feit (en dit doorheen de hele club) dat we onze sponsors hard 
(nodig) hebben! Dus koop elders niet wat de Brevendia-sponsor u biedt!                  
Voor informatie, opmerkingen en tips inzake nieuwe sponsorcontacten hoeven 
jullie niet op onze vraag te wachten: bel met een van onderstaande personen en 
we schieten in actie onder het motto "Geef de voorzet die wij gaan verzilveren" 
 
SponsorZaken Brevendia: 
Mark Verheijen  06 - 12 73 87 86 
Jan Janshen  06 - 43 05 29 32 
Piet Brouns  06 - 51 82 54 56 
Rene Maes  06 - 30 12 31 93 
Jan Brouns  06 - 22 50 90 59 
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Vrijwilligerswerk: van alle tijden! 
 
Piet Rietjens kijkt terug op een levenlang 
vrijwilligerswerk, en is tegenwoordig actief in de 
werkgroep: Brevendia naar de toekomst! 
In Stramproy is het goed wonen en toeven, dat was 
in de vorige eeuw al zo en nu nog steeds. 
Dit is mede te danken aan het bloeiende 
verenigingsleven, zowel op het culturele als sportieve 
vlak. Dankzij de vrijwillige inzet van mensen die 
naast hun dagelijkse werkzaamheden tijd willen 
vrijmaken voor het reilen en zeilen van al die 
verenigingen is dit mogelijk.  
Stramproy had en heeft nog steeds veel van deze 
mensen. Ook bij Brevendia, maar toch... 
Straatvoetbal 
Voetballen was mijn lust en mijn leven, dagelijks na schooltijd was ik te vinden op 
het grasveld / straat naast de oude boerenbond . (tegenwoordig Walestraat)  
Op 12-jarige leeftijd werd ik lid van Brevendia . Nu, 56 jaar later, kijk ik nog altijd 
met heel veel plezier terug op mijn Brevendia tijd. Niet alleen als actief voetballer, 
ook als bestuurslid en voorzitter van de jeugdafdeling. Na de B1 en de A1 volgde 
al gauw de overstap naar het eerste. Een geweldige tijd, een sterk elftal, een 
vriendengroep. Hoogtepunt was het kampioenschap in 1970 in de 3e klasse en 
promotie naar de 2e klasse. Wedstrijden tegen Panningen, Wilhelmina’08 en 
Veritas, om nooit te vergeten. 
Paplepel 
Thuis speelde het verenigingsleven een belangrijke rol. Met de paplepel kreeg ik in 
gegoten dat het verenigingsleven erbij hoorde. Al op 18 jarige leeftijd werd ik 
jeugdleider en kort daarna jeugdcoördinator en voorzitter van de jeugdafdeling. 
Ook toen al organiseerde Brevendia jeugdtoernooien op de Steinakker met maar 
liefst 80 jeugdelftallen. Het toenmalige jeugdhuis werd omgedoopt tot kleedlokaal. 
Het kon allemaal bij Brevendia dankzij de vele vrijwilligers en jeugdleiders.  
Na mijn Brevendia tijd kon ik het verenigingsleven niet loslaten. Naast mijn job als 
leraar lichamelijke opvoeding aan de Philips van Horne bleef ik actief in het Royer 
verenigingsleven. 
7 laar lid van de jeugdcommissie bij de Grensmeppers en 25 jaar bestuurslid bij de 
fanfare (als voorzitter en secretaris) volgden. En ook hier weer prachtige 
herinneringen: met de tennisjeugd langlaufweekenden in de Ardennen, met de 
fanfare de landskampioenschappen en de concertreizen.  
Vruchten 
Maar niet alleen de mooie herinneringen blijven. In al die tijd heb ik veel mensen 
leren kennen, met anderen samengewerkt, van elkaar geleerd en heb ik vrienden 
en kennissen gemaakt.  
Daar pluk ik nu nog steeds de vruchten van. 
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Brevendia en de toekomst. 
Momenteel vorm ik met Adrie van de Berk en Huub van Helmond een werkgroep 
die de toekomst van Brevendia in beeld wil brengen. Brevendia is een club met 
ambitie maar ambitie houdt vooruitkijken in. Brevendia krijgt te maken met een 
terugloop van leden (krimp), een verouderde accommodatie ( terreinen, 
kleedlokalen, kantine etc.) en een mogelijke samenwerking met andere 
zusterverenigingen. Afwachten op wat komen gaat is not done, Brevendia moet 
zelf de regie in handen houden en initiatieven ontplooien. Dit kan alleen met een 
goede organisatiestructuur, een sterk management, een voltallig bestuur met 
ambitieuze mensen.  
Bestuur 
Brevendia heeft momenteel meer dan 100 vrijwilligers, mensen die op de een of 
andere manier bezig zijn met het draaiende houden van de vereniging. Prachtig 
toch. 
Maar willen we met een gerust hart de toekomst blijven tegemoet zien dan zal met 
name het bestuur aangevuld moeten worden. In zo’n prachtige vereniging met 
meer dan 500 leden mag dit toch geen onoverkomelijk probleem zijn.  
Piet Rietjens is ook toegetreden tot het vrijwillig ers korps van Brevendia en 
actief met het toekomst project! 
 
 
 
Samen doen met een paar voetbalschoenen…uit de oude  doos! 
 
Kunnen we ons dit anno 2014 nog voorstellen ?? 
Halverwege de jaren dertig speelden bij Brevendia de gebroeders Stultjens. 
Theodoor Stultjens als rechtsbuiten en Sjef Stultjens was stijf links en speelde dus 
linksbuiten. 
Voetballen voor Brevendia deden ze erg graag (er was ook niks anders in Rooj), 
daar hadden ze alles voor over. Maar ze hadden helaas geen geld om ieder een 
paar voetbal-schoenen te kopen. Een kledingactie zoals nu bij Brevendia kenden 
ze toen helemaal niet, nee die luxe kwam pas veel later. Ze bedachten toen een 
goedkope oplossing.  
Na lang sparen konden ze EEN PAAR voetbalschoenen kopen. Daarvan gebruikte  
Theodoor de rechter en Sjef de linker. En zo hebben de gebroeders jarenlang tot 
volle tevredenheid, ieder met een voetbalschoen op de velden rondgehold.  
 
De moraal van het verhaal: Er zijn nu nog steeds spelers uit jeugd EN senioren die 
het  Brevendia kledingpakket NIET hebben afgenomen. Jullie worden de komende 
dagen benaderd om dit alsnog te doen om zodoende in ieder geval bij aanvang 
van het nieuwe seizoen weer “netjes“ IN HET GAREEL TE LOPEN. Dat is tenslotte 
de belangrijkste motivatie geweest om de uniforme Brevendia kledinglijn in te 
voeren. Heel veel mensen hebben daar heel veel tijd, moeite en geld ingestoken, 
kom op, regel het even!!! 
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Gezagscrisis……..? 
 
Uit de krant: “Een leerkracht van een basisschool uit Capelle a.d. IJ. die het opnam 
voor vier gepeste  kinderen, is flink op de vingers getikt. De leraar mag anderhalve 
week niet voor de klas staan, omdat hij één van de pestkoppen stevig bij de arm 
heeft gepakt……” 
“Met bruut geweld is Cambuurtrainer Lodeweges belaagd door een groep 
doldrieste en op hol geslagen supporters…….” 
Opvallend in deze berichtgeving is dat de daadkracht en doortastendheid van de 
gezagsdrager(s) enerzijds en het ontbreken ervan anderzijds leidt tot niet uit te 
leggen reacties. 
We kunnen er niet omheen, geweldsdelicten tegen hulpdiensten, politie, dokteren, 
ambtenaren, leraren, conciërges en scheidsrechters zijn geen incidenten meer. 
Respect is een loos stopwoord geworden; lees de verwensingen die men elkaar 
stuurt via de sociale media, luister eens naar de volksvertegenwoordigers die ons 
tot voorbeeld zouden moeten dienen (“Doe eens normaal, man”) en bekijk  de TV-
programma’s  (PowNed)  waarin schaamteloze reporters zich opdringen aan hun 
slachtoffers.  
Deze vorm van onbeschoftheid, verruwing en agressie beperkt zich niet tot alleen 
de jongeren, óók voor de ouderen is gezag/ontzag niet meer vanzelfsprekend. 
Vroeger hád je gezag omdat je tot een bepaalde sociale stand behoorde. De 
lagere sociale klasse erkende het gezag van de hogere klassen, want bepaalde 
beroepen en afkomst gaven status. In de gezinnen aanvaardden de kinderen de 
autoriteit van de ouders.  
Maar door o.a. toenemende democratisering veranderden de 
gezagsverhoudingen. Er kwam onderwijs voor iedereen, de mensen werden  wijzer 
(“De wachtkamer van de dokter zit vol met patiënten die al weten wat hen 
mankeert….”) en mondiger en lieten zich niet meer zo gemakkelijk door 
gezagsdragers de les lezen, het heilig ontzag verdween.  
De grotere vrijheid die dit met zich meebracht was uiteraard een groot goed, 
mensen durfden zich uit te spreken en ontdeden zich van de beklemming. In 
gezinnen werd de autoritaire leiding overboord gezet, het kind mocht meebeslissen 
door te onderhandelen en kreeg een vrije opvoeding. Ouders werden bij de 
voornaam genoemd en het kind kon zich in de ouder-kind-relatie als gelijke 
gedragen. Het durfde zonder angst tegen volwassenen zijn zegje te doen; het 
leverde mondige, maar soms ook verwende prinsen en prinsesjes op, die altijd 
gelijk kregen. Ouders  moesten als het ware  door de knieën gaan om het kind op 
eigen hoogte tegemoet te treden en aan te spreken. Ze  voelden zich welhaast 
schuldig als ze hun kind iets moesten weigeren of niet de zin gaven. Er werd 
overlegd en er kwamen vrijblijvende afspraken over roken, drinken en thuiskomen. 
Ook in het onderwijs veranderden sinds de jaren zeventig de omgangsvormen; 
leraren in spijkerbroek en op gymschoenen lieten zich met je, jij en vóórnaam 
aanspreken, orde, discipline, respect, beleefdheid, enz. werden aangetast. De 
politie voerde campagne onder het motto “De politie is je beste vriend”.  
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Maar kan men deze vrijheid wel aan?  We worden steeds meer geconfronteerd 
met personen die niet gewend zijn om te gaan met gezag en autoriteit. Hoe kan je 
het gezag handhaven als de politie je beste vriénd is?  Er dient een (liefdevolle) 
áfstand te zijn tussen ouders en kind. De leerkracht  moet  kunnen corrigeren, de 
orde handhaven  en bijv. protesterende ouders te woord staan die het niet 
accepteren dat hun kind met  maar een zesje beloond is……. 
Mensen hebben houvast nodig, je kunt niet alle structuur overboord gooien. Men 
wil gezag, iemand die de weg wijst, die boven hen staat, op wie men zich kan 
oriënteren, in een structuur van duidelijke, vaste regels en regelmaat. Een persoon 
die eerlijk en betrouwbaar is, die zijn vak verstaat en dat met bezieling en 
enthousiasme kan overbrengen. Zo kun je gezag verdienen, als een (milde) vorm 
van autoriteit…….. 
 
 

WEDSTRIJDBALLEN SEIZOEN 2013-2014 
 

 Café/Zaal van Loon  Spar Supermarkt De Molen NV 

 Rene Dwars Makelaardij BV  Janssen, F. Mini Graver Verhuur 

 Tegelzettersbedrijf Bert Houben  Energy on Tour b.v.  

 Vepro Verpakkingen VOF  Vista HRM BV Ria Jacobs 

 DHZ de Koster  Bouwwerken Jan Smeets 

 
Bonten administratie, 
belastingen en advies  Klussenbedrijf Frits Coolen 

 Friture Mark Peeters  K-Dive 

 Ruband BV  
Slagerij  
Ruud & Marleen Heijkers 

 
Fysioactive Fysiotherapie & 
Consultancy Guido Lemmens  Bisschop Software BV 

 Café de Kantien  De Klok Dranken 

 BCM Muziek Systems  
Grolsch Bierbrouwerij 
 Nederland bv 

 
Steijvers & Korsten  
Assurantiën BV  Flinsenhof Vijvercentrum 

 Forellenvijver Heioord  Zenza hairstyle 

 
 



De Steinakker 4 / 2013-2014  pagina 13 

Brevendia 2 klopt koploper EVV 2 met 4 -1!!            
       

Nadat vorig jaar een uitstekend seizoen bijna werd bekroond met een plek in de 
reserve hoofdklasse, mocht Brevendia 2 dit jaar weer aantreden in de 1e klasse 
reserve, waar de ‘grote jongens’ als EHC Heuts en EVV Echt nog altijd bovenin 
meestrijden om een plek om de titel. Voetballend is het gemis van de veel scorende 
maar toch ietwat trage spits Marijn merkbaar, maar ook mag gezegd worden dat het 
dubbeltje dit seizoen ook vaak de verkeerde kant op is gevallen, waardoor de groen-
witten net naast 3 of 1 punt grepen; punten die dit seizoen hard nodig zijn. Waar 
Brevendia 2 vorig seizoen op de heilige grond van veld 2 bijna onverslaanbaar was, is 
het ‘uitsyndroom’ van vorig seizoen nu een waar ‘thuissyndroom’ geworden en snakken 
de spelers naar een 2e thuiszege op de pittoreske Steinakker. Een moeilijke opgave, 
zeker wanneer koploper EVV op bezoek komt, waar Brevendia in een redelijk kansloze 
uitwedstrijd met 4-1 overklast werd.  Gelukkig merken we deze zondag al direct, dat het 
toenmalige sterrenensemble van de uitwedstrijd (waar zelfs all-time clubtopscorer 
Jeroen Evelein in de basis stond ) nu redelijk was uitgedund tot een select gezelschap 
met slechts 11 spelerspasjes.  
Vanaf minuut 1 was duidelijk dat het team van hoofdcoach Enrico Vaessen met maar 
één boodschap het veld in was gestuurd; de 3 punten in Rooy houden! Dit resulteerde 
in een verassend scherp Brevendia dat op de helft van EVV voetbalde en door goed 
druk te zetten de tegenstander niet in het eigen spel liet komen. Bij een van de 
zeldzame kansen van de mannen uit Echt wordt vanuit het niets de spits van EVV diep 
gestuurd en na een vrije doortocht richting doel, stuit hij op een uitstekend keepende 
Jordy die zijn 1e helft bekroont met een uitstekende redding waardoor Brevendia 
uitzicht houdt op een voorsprong en 3 punten.  
Langzaam neemt de druk op EVV weer toe en dit resulteert in enkele gevaarlijke 
uitbraken. Halverwege de eerste helft krijgt Brevendia een vrije trap op ongeveer 20 
meter van het doel die na een slim overstapje van Jelle door Erik hard via de muur in 
de goal wordt geschoten, doelpunt!  
Na dit doelpunt lijkt EVV even van slag en blijft Brevendia goed doorzetten, wat 
resulteert in enkele grotere kansen en een plotselinge handsbal, die door een prima 
fluitende scheidsrechter wordt bestraft met een terechte strafschop. Deze wordt door 
onze Balotelli uit Tungelroy vakkundig in de hoek geplaatst en EVV mag opnieuw 
aftrappen, 2-0!  
Kort na deze pingel krijgt EVV een vrije trap op een meter of 25 van het Brevendia 
doel. Deze wordt goed en hard ingeschoten en Jordy toucheert met zijn vingertoppen 
de bal waarna de bal via de paal en de rug van Jordy voor de voeten komt van een 
ingelopen speler van EVV die de bal in een leeg doel kan schuiven. Na de rust komt er 
een beduidend scherper en feller EVV uit de startblokken, wat duidelijk op zoek is naar 
de gelijkmaker. Maar ook achterin houdt Brevendia het goed dicht en echte grote 
kansen krijgt EVV niet. Brevendia loert op de counter en enkele gevaarlijke aanvallen 
worden helaas niet beloond, Jelle geeft een bal vanaf de rechterkant perfect voor op 
Rob die deze panklare bal helaas net naast kopt. De inmiddels in het veld gekomen 
Robbert benut een goed uitgespeelde counter wel en schuift de bal netjes in de korte 
hoek waarna Brevendia weer iets meer lucht krijgt.  
EVV probeert nog een slotoffensief in te zetten maar moet hierin toch zijn meerdere 
erkennen in de spelers van ‘t 2e, die vandaag op belangrijke momenten meteen korte 
metten maken met de aanvallende intenties van de tegenstander. In de laatste 5 
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minuten profiteert Brevendia nog van de ruimte die ontstaat, omdat EVV enigszins 
geforceerd nog probeert om de aansluitingstreffer te maken, waar na een overtreding 
van EVV opnieuw wordt bestraft met een penalty.  
Ook deze penalty schiet Luuk beheerst tegen de touwen en de opnieuw fluit de 
scheidsrechter een wedstrijd tussen  Brevendia en EVV af met een 4-1 eindstand op 
het scorebord. Een welverdiende overwinning met 3 zeer welkome punten om klasse 
behoud te bewerkstelligen.  

 
 
 

 

 

½ pagina advertentie 
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EINDE SEIZOENSDAG 

 
Zondag 4 mei 

 
15.30-19.00 uur 

 
Op de Steinakker  

 
 

Bestemd voor allen die Brevendia een warm hart toedragen! 
 

Voor onze Jeugd 
met kinderanimatie  

 
Voor de Ouders  van de jeugdspelers 

 
Voor alle Senioren 

 
Voor onze Fantastische Vrijwilligers 

 
voor onze kampioenteams 

 
Voor onze trouwe  en nieuwe Sponsoren 

 
Voor onze supporters 

 
Wij gaan voor een zonnige afsluiting,  

met veel sfeer, gezelligheid en een lach. 
 

Wij hopen u allen te mogen ontmoeten op deze 
 

 EINDE SEIZOENSDAG 
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Beste Brevendia 5 volgers, 
 

Brevendia 5 – Altweerterheide 4 (vriendschappelijk)  
 

Zonnig 9 oore, ongevier 13 -14 speulers koome binnen. 
Ooze aanveurder Wim weurtj nog noa ut zesdje gedirigeerdj. 
Mer doa keumtj Theike Agten veur trugk. Noa de aafmelding vanne slang, de blessure van 
Bart, Erik “ich keek inne zon” Coenen is Theike ooze keeper. 
Num doa nog biej det Leon oetgebaldj is (hea heet gesolliciteerdj noa waterzak drager:). 
Jack gesjorstj is, Cell en Wim met ut zesdje met zeen, klöt toeschouwer speuldje samen 
met Bart, Theo S. afwezig waas en ut waas eine sjoeene Ravensburger puzzel veur Theo 
Stevens. 
Dit zooj de wedstried van ut oetperbere waere . . . en wiej det oetpaktje. Binnen 5 minuten 
vloeide de combinaties zoe det de hei neet mieer wist of ze in ut durp of inne hei woore. 
Wae leeper ze letterlik aan alle kantje veurbiej. (Quizvroag an wievul kantje konse eine mins 
veurbiej goan?) Dit resulteerdje in ein sjoen kans veur Matje. Al vriej snel gevolgdj door eine 
2e kans veur Matje . . . mer ut wol mer neet lukke. Loat dea Matje auch nog ein derdje dikke 
kans misse en ut kost neet oetblieve det Matje zonger matje op ut matje most koome inne 
rust. De combinaties vloeidje euver de mat (mer neet dea mat dea op ut...burstj gea snaptj 
um waal). Combinaties a la ut 5dje aan ut begin van ut joar. Kier op kier vonje wae de vrieje 
man en krejeerdje wae kenskes. Mer allemoal net net. Wil neet, Bart neet, Mat neet, Arie 
neet, Frenske neet ... de rust waal en det met 0-0. Dit onger angere door eine tijgersprong 
van Theo Agten oppe bal om os vanne 0-1 te behoeden. Noa eine furieuze donderpreek 
van Theo Stevens (huer det mer aan as mannen wae zeen good bezig, Matje en Gem, der 
naeve) gongen wae de twiedje helft in.  Mer dit kier met gelegenheidsaanvaller Geurte. Hae 
haaj nog urreges voetbalsjoon stoan. Mer nondepie hae deej ut nog good. De heiknuiters 
kwoome hiel angers oet ut kleidlokaal. Nou ja, nog steeds, oad, kaal en gries en in ut 
paars... 
Eine counter van heur woort onhoudbaar ingesjoote 0-1 . . . waat ballen en waat onterecht 
want wae woore nog steeds de baetere oppe mat, mer Mat dea zaat oppe bank. (Ich goan 
mer ut woord veldj gebroeke!). Theo Stevens ziene puzzel veltj zoe op ut inj vant ut seizoen 
pas ineine. Frenske eine rush euver links en hae joog de bal met links rechtsboven stief 
inne kruising. Drek gevolgdj door eine counter en ut waas weer 1-2. Neet vul later ein 
combinatie euver alle sjieve van Adrie en Gemmy to Wil en Arie...eine sjoene bal woort 
trugk gelagdj en het waas Johnny "juventino" Peluso dea de bal ut kruus in joog. De hei laag 
oppe loor en wae kregen get minder grip oppe wedstried. Eine sjoene leste counter 
zurregdje veur goal nummer drie. Balen zeg ... mer erg 
effectief! 3 counters 3 goalen. Wae 15 kansen 2 goalen. Ut 
resultaat waas det Theike Agten volgendje waek lichlik 
kieptj, Frenske linksboete steit, Bart en Matje de hoof 
konne doon . . . !    
Eine sjoeene wedstried met good veldjspel! 
 
Man of the match: Theo "de tijger" Agten, hae wrong zich 
in alle bochten en loorde op zien belkes. Met katachtige 
reddingen heel hae os oppe bein. Theike bedanktj en tot 
eine volgendje kier! En hae waas nog zoe sportief om der 
eine te gaeve!  
 
Voor overige verslagen en een diepte-interview met 
leiders zie de Brevendia-Site
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Wist U dat…. 
 

Aerkes Jan, bijnaam Jan Rietjens, al zeker 45  jaar vrachtwagen chauffeur is? 
Alle wegen van Europa heeft deze beste man “bereden”! 
Maar…..naar de Kitskesberg in Roermond (18,5) km is toch lastig. 
Om 13.00 uur vertrekken en om 14.45 uur aankomen is knap! 
De uitwedstrijd tegen Hebes aardig rood kleurde. 
Niet alleen door de kleding van Hebes, maar ook door 3 rode kaarten. 
En nog met 1-0 verliezen in de laatste minuut. 
Er tegen Linne veel scheidsrechters langs de kant stonden? 
Een overtreding was voor de supporters een reden om alle kleuren te laten zien. 
Een “fout” op Linne kreeg de stempel “rood”! 
Een overtreding op Brevendia was natuurlijk een “schwalbe”! 
Daar komen we langs de lijn nooit aan uit. 
Met de Paasdagen al volop internationaal toernooi voetbal bij Brevendia. 
De C jeugd en de Meisjes B bijten de spits af. 
Op 17 en 24 mei volgen de kleinere jeugdteams! Niet minder spannend! 
David ”Droop” Vaessen neemt afscheid als speler op 17 mei. 
Een afscheidswedstrijd en een feest worden zijn deel! 
Brevendia 1 uit 1993/94 zal het lastig krijgen tegen het 2e van nu! 
Maandag 12 Mei Brevendia op zoek gaat naar haar DNA! 
Dat is interessant: Waarom zijn wij eigenlijk bij de vereniging? 
De aankondiging in dit blad spreekt voor zich! 
Een grote opkomst wordt verwacht! De toekomst komt op tafel! 
De Brevendia Vrouwen 1 op 18 mei de bekerfinale spelen? 
En wel bij Hebes in Beegden tegen de Boekel Sport Vrouwen. 
Succes Vrouwen , laat zien dat jullie cupfighters zijn!  
Volgens Brevendia 5 is Theo Agten toe aan een nieuwe naam. 
Theike  “allespakker”, danste als een panter door het doel tegen Altweerterheide. 
Een mooie nieuwe naam is zijn deel: Theo de Tijger! 
Concurrentie voor Guus Sijbers: De slang uut Serum! 
Brevendia in Herkenbosch met hangen en wurgen stand hield. 
En zowaar met 3 punten huiswaarts keerde, inclusief wereldgoal! 
De poeier van Remy Peeters paste precies in de kruising! 
Opmerkelijk in Herkenbosch: 2 wedstrijden voor1 prijs! 
RFC Roermond speelde op het bijveld ook een thuiswedstrijd! 
Reserveer zondag 4 mei voor de Brevendia dag! 
Competitie voetbal en feest met alle geledingen van Brevendia. 
Het wordt weer leuk op de Steinakker, en niet te laat! 
Veld 4 wordt langzaam een konijnenburcht! 
Of gaat dit toch erg snel? Het begin is wel gemaakt! 
Zo en maar hopen op een goede afloop van de prestaties van onze teams. 
Dan worden de dagen alleen maar zonniger. 
Brevendia wenst iedereen Vrolijk Pasen!  
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Brevendia-Jeugd,in de kijker……. . 
 

Naam:  Tijn Favié 
Leeftijd/geb.datum:  2 november 2003 (10 jaar) 
School/opl./groep:  bs de firtel groep 7  
Bij Brevendia sinds:  2008 
Team:  E1 
Wat is er leuk aan jouw team:  

 We hebben goed samenspel 
Welke plaats speel je?  Linksmidden 
Wat zijn je sterke punten?       Veel snelle acties 
En je zwakke:   Heb ik geen 
Waar is je top bij Brevendia? Hopelijk in het eerste 
Hoogte punten tot nu toe? 2 keer kampioen 
Wie is je trainer/leider?  Jack Schroeten 
Om wie moet je erg om lachen in het team?  Daniël Kin 
Waarom vindt je voetbal leuk?    Door het samenspel 
Wat vindt je plezierig bij Brevendia?   Het tafel voetbal spel 
Hoe vaak heb je al gescoord dit seizoen?   4 keer 
Wat zou je willen veranderen?    Nieuw trainings materiaal 
Wanneer speel je in (Vr of Hr.) Brevendia1? 
Wie is de beste voetballer bij Brevendia?  Joris  
Wie is de beste voetballer in Nederland?  Siem de jong 
Welk TV programma zie je graag?   Studio voetbal 
Wat is je 2e sport?     Tennis 
Wat zijn je hobbys?   Tennisen, voetballen, youtube filmpjes kijken 
Wat is je favoriete eten?  Pizza, friet 
En wat absoluut niet?   Rode bieten 
Je favoriete club in Nederland?     Ajax 
Tegen wie heb je de laatste wedstrijd gespeeld?  SHH herten 
Beste voetballer aller tijden?     Messi 
Welke voetbal regel zou je als eerste afschaffen?  Geen buiten spel 
Welke gebeurtenis zou nog eens over willen doen?  

Naar de voetbalwedstrijd van Ajax 
Wat zou je nu het liefste veranderen in de wereld? 

 Een snoepjes wereld zonder rotte tanden 
Wat heb je met goudvissen?   We hebben er pas 2 gekregen 
Beste boek/ CD/Film?    Het leven als een loser/kids top 20 

De film van Het leven van een loser 
Douchen zonder slippers?   Nee 
Met wie zou je een dag willen ruilen?  Messi 
Waar kunnen ze jou midden in de nacht wakker voor maken? 

Een wedstrijd van Barcalona - Real Madrid 
Wat doe je het liefst in je vrije tijd?  Youtube filmpjes kijken 
Waar ben je trots op?    Dat ik zo vaak met links heb gescoord  
Wie neem je mee naar een onbewoond eiland?  Sven schroeten 

Bryan Linssen met zijn 
voorbeeld Tijn Favié 
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Wordt je eigen team kampioen?   Ja 
Hoe ziet je voetbaltoekomst eruit?   Bij Ajax voetballen 
Louis van Gaal terecht trainer van Oranje?   Nee 
Voetbal je nóg beter als je vader?   Ja, is niet zo moeilijk. 
 
Bedankt Tijn en nog veel plezier bij Brevendia! 
 
 
 

 

 
  

 
Toernooien bij Brevendia Op Sportpark de Steinakker . 
  
Zaterdag 19 april 2014 Internationaal C-toernooi voor standaard teams 
    

Zondag 20 april 2014 Internationaal MB-toernooi  
  
Zaterdag 17 mei 2014 Internationaal D-toernooi voor standaard teams 
   D-toernooi voor lagere teams 
   C-toernooi voor lagere teams  
Zaterdag 24 mei 2014 E-toernooi voor standaard en lagere teams 
   F-toernooi voor standaard en lagere teams  
   MiniF-toernooi 4 tegen 4 
 
Penaltybokaal 
 

Nieuw dit jaar is dat wij tevens een Penaltybokaal voor alle categorieën 
organiseren wat voor de spelers het toernooi nog leuker maakt. 
Welke speler wil nou niet de Penaltykoning van een groot Internationaal 
toernooi worden. 
 
Wat maak ons toernooi interessant  
Niet alleen het leuke voetbal speelt een rol op ons toernooi, ook het 
randgebeuren maakt ons toernooi compleet, dus ook in 2014 kunnen wij het 
volgende aanbieden: 
 

* Internationale teams op het toernooi  * Beste speler 
 

* Overnachtingsmogekijkheden   * Beste keeper 
 

* Voldoende horeca    * Fair Play 
 

* Penaltybokaal     * Centrale tijdsregeling 
 

* KNVB Scheidsrechters (MB, C- en D-Toernooi)  
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Brevendia-Jeugd,in de kijker…… 
 

Naam:    Mees Favié 
Leeftijd/geb.datum:  12 september 2006 (7 jaar) 
School/opl./groep:  bs de firtel groep 4 
Bij Brevendia sinds:  2011 
Team:   F3 
Wat is er leuk aan jouw team: 

Er zitten veel vrienden in het team 
Welke plaats speel je? Spits 
Wat zijn je sterke punten? Aanval en op doel schieten 
En je zwakke:    Verdedigen 
Waar is je top bij Brevendia?  Weet ik niet 
Hoogtepunten tot nu toe?  Mijn eerst wedstrijd in het groene Brevendia shirtje 
Wie is je trainer/leider?   Trainer: Robert Peeters, 

 Leiders Johan Coolen, Roger Weerts en Arjan Feijen 
Om wie moet je erg om lachen in het team? Jesper Feijen 
Waarom vindt je voetbal leuk?    Het is een teamsport 
Wat vindt je plezierig bij Brevendia?   Weet ik niet 
Hoe vaak heb je al gescoord dit seizoen?  

15 of 16 denk ik (maar het kunnen er ook 3 minder zijn) 
Wat zou je willen veranderen?   Mijn verdedigen verbeteren 
Wanneer speel je in (Vr of Hr.) Brevendia1?  Over 10 jaar 
Wie is de beste voetballer bij Brevendia?  Raf Weerts 
Wie is de beste voetballer in Nederland?  Wesley Sneijder 
Welk TV programma zie je graag?   Sponge Bob 
Wat is je 2e sport?     Tennis 
Wat zijn je hobbys?     Slapen, voetbal, tennis en skiën 
Wat is je favoriete eten?    Pizza, Friet 
En wat absoluut niet?    Boontjes met piepers en varkensschnitzel 
Je favoriete club in Nederland?     Ajax 
Tegen wie heb je de laatste wedstrijd gespeeld?  Veritas   
Beste voetballer aller tijden?     Zlatan Ibrahimovic 
Welke voetbal regel zou je als eerste afschaffen? Of veranderen:  

Grotere goalen maken 
Welke gebeurtenis zou nog eens over willen doen?  
     Wipwappen bij de pannenkoekenbakker 
Wat zou je nu het liefste veranderen in de wereld?   

Dat er geen oorlog meer bestaat 
Wat heb je met goudvissen?    Het zijn sinds kort mijn huisdieren  
Beste boek/ CD/Film?    Donald Duck /  

de CD van Ome Roy / De LEGO movie 
Douchen zonder slippers?   Nee, met slippers 
Met wie zou je een dag willen ruilen?  Met president Obama 
Waar kunnen ze jou midden in de nacht wakker voor maken? 

Dat ik  Minecraft kan spelen 
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Wat doe je het liefst in je vrije tijd?   Gamen 
Waar ben je trots op?      Dat ik bijna de communie doe 
Wie neem je mee naar een onbewoond eiland? Noud Geraedts 
Wordt je eigen team kampioen?   Dat weet ik niet 
Hoe ziet je voetbaltoekomst eruit?   Dat weet ik niet 
Louis van Gaal terecht trainer van Oranje? 

 neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 
Voetbal je nóg beter als je vader? 

Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
 
Bedankt Mees en nog veel plezier bij Brevendia! 
 
 
 
 
RKSVN F1  -  Brevendia F1 2 - 3 
 

In de winterstop werd al eens geoefend in en tegen Neer en door het verlies daar 
wisten de jongens dat een sterke tegenstander te verwachten is. 
Eerste helft begint gelijk op ... Brevendia laat de tegenstander opbouwen en 
probeert daarna vanaf het middenveld druk te zetten. 
Tijdens de eerste helft voor beide teams kansjes/schoten op doel. 
Helaas wordt de inzet van de eerste helft niet beloond. Een iets sterker Neer staat 
bij aanvang rust na 2 acties voor :  2 - 0. 
Niets aan de hand ...  een goed peptalk, denk aan de manier van trainen 'samen 
aanvallen en verdedigen' - de 'wil om te winnen'. 
 

Start 2e helft. 
Brevendia begint met druk te zetten op Neer en al snel wordt het 2-1. Neer krijgt 
moeite om hun aanvallers in de 2e helft te bereiken. 
Het is mooi om te zien dat onze verdedigers elkaar al beginnen te coachen ...  en 
zelfs al rugdekking geven ! 
Vanuit de verdediging worden aanvallers al goed aangespeeld, een tikkie terug en 
dan de pass in de diepte zorgt voor verschillende schitterende aanvallen via : 'de 
flanken'. We zien voorzetten vanaf de achterlijn en inlopende spelers die 
uiteindelijk de bal achter de keeper krijgen ....   2 - 2. 
We merken langs de lijn dat iedereen nerveus wordt. Het is zeker niet Neer wat 
minder speelt, maar de intensiteit van Brevendia straalt er in de 2e helft vanaf. Een 
afstandschot van Ruben ploft tegen het alluminium ....  oeffff 
Daarna ...  combinatie via rechts...  diepte op Bram ...  voorzet ...  Sven 
....  DOELPUNT !!!!!   2 - 3 
Laatste minuten komen er aan en Neer probeert alles uit de kast te halen. Met nog 
2 spannende corners van Neer, maar wederom uitstekend verdedigd door 
Brevendia worden de punten mee naar huis genomen. 
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EEN ZONNIGE VOORJAAR MAALTIJDSALADE MET KIP  
 
Ingrediënten voor 4 personen 
 

VOOR KIP:  
620 g kipfilet  in reepjes gesneden. 
(gaar maken) 
1/2 t zout 1/2 t zwarte peper 
2 t citroensap 40 ml olijfolie 
 

VOOR SALADE:  
80 g kropsla in grove stukken gebroken 
2 Granny Smith appel met schil, in blokjes gesneden 
2 sinaasappel,  geschild en in partjes gesneden, tussen sinaasappel vellen in 

 zodat er alleen vrucht zijn 
100 g zwarte olijven, zonder pit en in breedte gehalveerd 
60 g amandelschaafsels  100 g fetakaas in blokjes 
100 g wortel, grof geraspt  100 g kerstomaatjes, gehalveerd 
1 gele paprika, in blokjes  1 avocado, in blokjes 
40 ml olijfolie    zout - grof gemalen zwarte peper   
 
 
Gebakken slibtongetjes uit de koekenpan. 
 

Ingrediëntenvoor 4 personen 
2 snufjes zout  
1 stuk(s) citroen  
100 gram boter  
2 snufjes peper  
4 el zonnebloemolie  
4 el bloem  
8 stuk(s) slibtongen 
 
Bereidingswijze 

• Spoel de slibtongetjes af en dep ze droog met keukenpapier. Snijd ze van 
kop tot staart tot op de graat in. Wrijf ze in met peper en zout. Laat dit 5 
minuten intrekken. Strooi de bloem in een diep bord en wentel de tongetjes 
erdoor. Schud het overtollige bloem eraf.  

• Verhit de boter met de olie verdeeld over 2 koekenpannen en bak de 
tongetjes op een hoog vuur om en om in ca. 6 minuten bruin en gaar. 
Garneer de tongetjes met een plakje citroen. Lekker met gekookte 
aardappelen en een frisse salade. 
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Peren Belle Hélène 
 

Peren belle-Hélène of zoals het oorspronkelijk Auguste 
Escoffier het noemde “poire belle-Hélène” is een 
klassiek dessert van deze Franse chef-kok. Escoffier 
heeft beroemde recepten op zijn naam staan o.a. 
tournedos Rossini en pêche melba. Dit dessert bedacht 
hij in 1864 en noemde hij naar de operette la belle 
Hélène van Jacques Offenbach. 
 

Ingrediënten voor 4 personen   
4 peren   ½ citroen  700 ml. Water 
300 gr. suiker  1 zakje vanille suiker                                                           
voor de chocolade saus:   
130 gr. pure stukjes chocolade ( minstens 70% cacao)  200 ml. Slagroom 
geroosterd amandelschaafsel   vanille ijs (optioneel)                                                                                                
 

Bereidingswijze: 
1. Schil de peren en smeer ze in met de citroen. Breng het water aan de kook met 

de suiker en vanillesuiker. Leg de peren hierin en laat zachtjes 20 minuten 
koken totdat de peren wat glazig zijn geworden. Haal de peren uit de siroop en 
laat ze afkoelen en dan 2 tot 3 uur in de koelkast.                             

2. Breng vlak voor het serveren de siroop weer aan de kook en laat het wat 
indikken. 

3. Verwarm de slagroom tot het bijna gaat koken, zet het vuur laag en roer de 
chocolade door de slagroom. Laat de pan minuten zo staan zonder te roeren, 
roer na 3-4 minuten de chocoladesaus stevig door tot alles is opgelost en het 
een mooie gladde saus is.  

4. Sprenkel op een bord wat van de siroop, leg op een plak vanille ijs de koude 
peer en schep chocoladesaus over de peer. Strooi wat amandelschaafsel 
rondom. 
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Gemakkelijke voorjaar ideeën, light en lekker!                                                            
Zelf kruidenboter maken: 3 heerlijke recepten 
 
Ingrediënten Italiaanse kruidenboter  
100 gram ongezouten roomboter, op kamertemperatuur 
Bosje basilicum fijngesneden 
4 cherry tomaatjes, zonder de zaden, zeer fijngesneden 
1 teentje knoflook, geperst 
½ theelepel vergemalen zwarte peper 
25 gram zeer fijn geraspte Parmezaanse kaas. 
Heerlijk voor op brood of over de pasta. 
 
Knoflook kruidenboter                                             
100 gram ongezouten roomboter 
½ theelepel Worcestershire sauce 
3 teentjes knoflook, geschild en gepureerd 
1 mespunt versgemalen witte peper 
½ theelepel zout: fleur de sel zout 
Heerlijk op stokbrood en bij rood vlees. 
 
Provençaalse kruidenboter  
100 gram ongezouten roomboter 
1 theelepel verse thijmblaadjes, fijngesneden 
1 theelepel rozemarijnblaadjes, fijngesneden 
1 theelepel marjoleinblaadjes, fijngesneden 
½ theelepel lavendelbloemen 
1 theelepel fleur de sel zout 
Heerlijk bij roodvlees.  
 
Maak deze kruidenboter in het voorjaar dan is de  
smaak van de verse ingrediënten het best. 
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Verjaardagen 
 

Mei  
 
1 Roy Rietjens 
1 Angela Schonkeren-Walenberg 
3 Jos Truyen 
3 Har op ‘t Root 
4 Bob Creemers 
5 Gert-Jan  Derks 
7 Arnold Siebers 
8 Roger Kiggen 
9 Ruud Maes 
9 Frans Vleeshouwers 
9 Enzo Alcantara 
10 Math Creemers 
11 Jan Heijkers 
11 Devon Peeters 
13 Frits Niellissen 
13 Tim Heijdeman 
13 Tygo Petit 
17 Wouter Kuppens 
17 Jip Konings 
18 Laurens  Verscheijden 
18 Don Peeters 
19 Wiel Sniekers 
19 Thijs Beelen 
19 Marian Stevens 
21 Rick Hofstede 
22 Jort Pleunis 
23 Jack Peymen 
23 Raf Schreurs 
24 Rob Indenkleef 
24 Stefan Smorenberg 
25 Piet Maes 
26 Thieu Palmen 
26 Tjeu Ramaekers 
26 Yvon Kappert 
27 Daan Aendekerk 
28 Frank Geelen 
28 Johan Hendrikx 
29 Nick In den Kleef 
29 Erik Vleeshouwers 
29 Stijn Huijerjans 
30 Niek Creemers 

Juni 
 
1 Wouter Akkeren 
2 Theo Hermans 
2 Henk Rietjens 
2 Richard Kunnen 
3 Jesper Feij 
4 Sjors Greijmans 
5 Raymond van Lierop 
5 Ruud Sniekers 
5 Mark Keijers 
6 Ronald Kusters 
6 Johnny Peluso 
6 Vince van Veldhoven 
7 Marie-Louise Suijkerbuijk 
7 Huub Meijssen 
8 Sjef Ramaekers 
8 Barry In den Kleef 
9 Bjorn Dreesen 
9 Sanne Peeters 
14 Andries Vonken 
14 Jordi Teuwen 
16 Stijn Huijskens 
17 Ron Sniekers 
17 Ramon Gielen 
17 Daniël Kin 
17 Bodi Etiwa 
18 Jim Wolters 
19 Roel van Horne 
19 Sander Aertssen 
19 Luca Schroeten 
21 Nadia Moonen 
21 Sil Jacobs 
26 Bèr Heijlen 
27 Jur Hermans 
29 Harrie Leijssen 
30 Frank Smedts 
 
 
 
 
 
 

 


