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Voorwoord 
 
Beter Weer en een Fijne vakantie toegewenst ! 
 
Hoewel het aanhoudende slechte weer én de degradatie van ons 1e elftal anders 
doen vermoeden, hebben we aan het einde van het seizoen gelukkig ook nog een 
aantal bijzonder positieve Brevendia prestaties te vermelden.   Wat te denken van : 

• Het kampioenschap van onze F 2  ! 
• De aanhoudend puike prestaties van onze Meisjes C : de ene prijs volgt 

de andere op van kampioenschap naar kampioenschap, naar (eigen) 
toernooi winst en nog de bekerfinale ,die met 2-0 verloren werd ,helaas in 
de laatste 5 minuten,na een mooie wedstrijd. 

• De bijzonder knap afgedwongen promotie van onze technisch zeer sterk 
voetballende A 1 naar een nivo wat Brevendia nog niet eerder heeft 
gekend : de Hoofdklasse !! 

• Het zeer sterke seizoen van ons (reeds hoog ingedeelde) 2e team wat 
zich met goed verzorgd voetbal  via de 2e plaats in de competitie een 
finaleplaats voor het hoofdklasserschap wist af te dwingen. In de finale 
was Prinses Irene 2 uit Nistelrode te sterk. 

• De gezellige en goed bezochte zaterdag ter Promotie van het Dames 
Voetbal ! 

• De zeer geslaagde organisatie van ons eigen Brevendia Jeugdtoernooi 
met de deelname van maar liefst 64 teams en 132 wedstrijden !  

• Het feit dat wij geslaagd zijn in het vinden van een Technisch 
Jeugdcoordinator.  Wordt vervolgd. 

• Het spontane initiatief van een groepje Brevendianen om nog een feestje 
te maken ter gelegenheid van Brevendia 90 jaar ! Wordt vervolgd.   

Een dikke proficiat en/of  “unne dikke merci” aan eenieder die op welke wijze dan 
ook aan deze teamprestaties hebben bijgedragen !  Een impuls ook voor de 
noodzakelijke positieve beleving van ons vrijwilligerswerk ! 
Ondertussen hebben we ook al weer onze Brevendia-dag gehad : dit jaar in 
combinatie met de Vrijwilligersdag ! Met z’n allen (ca. 130 !) hebben we het ook dit 
seizoen weer voor elkaar gebokst. Er viel weer genoeg te beleven op de 
Steinakker, zowel voor de actieve speler van Brevendia alsook voor de niet actieve 
speler (lees vrijwilliger of steunende lid). Ook al ging óók dit seizoen opnieuw niet 
alles naar ieders wens kunnen we stellen dat V.V. Brevendia opnieuw een 
belangrijke bijdrage heeft geleverd aan (een gedeelte van) het sociale leven van 
vele Roojenaren ! Een aspect wat moeilijk te onderschatten valt bij de beoordeling 
van de funktie en het voortbestaan van onze club !    
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Zoals gebruikelijk hebben we ook nu weer afscheid moeten nemen van een aantal 
vrijwilligers. Ieder voor zich legitieme redenen om (tijdelijk ?) even “pas op de 
plaats te maken”.  Vrijwel altijd zijn wij niet blij met een dergelijk besluit, doch 
uiteraard hebben wij dit respecteren !   Ook langs deze weg willen wij al diegenen 
die (soms vele) jaren Brevendia geholpen hebben heel hartelijk bedanken voor hun 
vaak zeer belangrijk werk en inzet !  Gezamenlijk zullen wij ons uiterste best 
moeten doen om de gaten die hiermee zijn gevallen, opnieuw te dichten ! Alle Hulp 
hierbij is zeer welkom !!  
 
Rest mij jullie allen een bijzonder prettige vakantie toe te wensen met – sorrie dat 
ik dit nogmaals moet doen - nog een keer de noodzakelijke  oproep om in een vrij 
uurtje toch nog eens rustig na te denken over een mogelijke (commissie of 
bestuurs-)funktie binnen Brevendia. 
Graag zien wij jullie fit en gezond terug aan het begin van het nieuwe Seizoen ! 
 
Het Bestuur van Brevendia. 
 
 
 
Bestuursberichten 
 

LIDMAATSCHAP VOLGEND SEIZOEN  
Wellicht is het voor jullie nog vroeg, maar als bestuur zijn we ons al volop voor 
komend seizoen aan het opwarmen. Om een goed beeld te krijgen van het aantal 
spelers en jeugdspelers voor het seizoen 2013-2014, is het van belang dat 
administratieve wijzigingen tijdig aan de ledenadministratie worden gemeld.  
Dit betekent dat indien er een wijziging in je lidmaatschap optreedt - stel je wordt 
vrijwilliger, of steunend lid, of weer actief voetballer, of je verlaat de club 
onverhoopt - je deze wijzigingen via het mutatieformulier aan de ledenadministratie 
doorgeeft.  
Het mutatieformulier kun je opsturen naar info@brevendia.nl of bij de 
ledenadministratie inleveren op adres: 
Ton Ramakers 
Teune Smeedstraat 5 
6039 ES  Stramproy 
 
Wijzigingen dienen vóór 1 juni 2013 en door jezelf te worden doorgegeven. De 
verantwoordelijkheid van het doorgeven van mutaties ligt bij het lid en nooit en te 
nimmer bij de leider. Zo wordt voorkomen dat er onterechte of verkeerde 
contributie wordt ingehouden. 
 
Bestuur Brevendia 
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Contributie seizoen 2013-2014 
 
De bedragen per leeftijdscategorie voor het nieuwe seizoen zijn als volgt: 
 

Mini F     € 40,00  

F     € 70,00  

E     € 70,00  

D     € 70,00  

C     € 90,00  

B     € 90,00  

A     € 105,00  

Senioren     € 150,00  

Donateurs     € 25,00  

Steunende leden     € 50,00  

 
Gezinnen met jeugdleden krijgen de volgende korting: 
- 2e kind uit 1 gezin: 10 EUR korting voor het tweede kind 
- 3e kind uit 1 gezin: 15 EUR korting voor het derde kind 
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. 
 
De vereniging biedt haar leden de mogelijkheid om de contributie in twee termijnen 
te betalen. Indien leden hebben gekozen om de contributie automatisch te laten 
incasseren zullen de termijnen worden geïncasseerd in augustus en december. 
Leden die geen gebruik maken van de mogelijkheid tot automatische incasso 
dienen de contributie tijdig voor aanvang van de competitie te voldoen. Hiertoe 
ontvangen zij een factuur van de ledenadministratie. Op deze factuur worden 
administratiekosten in rekening gebracht.   
Deze info staat ook op onze internetsite: www.brevendia.nl/vereniging                                    
Aan- of afmelden, maar ook een wijziging in de status van je lidmaatschap 
(bijvoorbeeld van spelend lid naar vrijwilliger) dient altijd via “de ledenmutatiekaart” 
te gebeuren. Deze mutatiekaart is te vinden op onze site: 
www.brevendia.nl/vereniging/documenten. Hierna klik je op “formulier”.         Doe 
onze ledenadministratie, maar zeker ook jezelf een plezier en zorg dat de aan- of 
afmelding of wijziging via “de ledenmutatiekaart” wordt ingediend. E.e.a. ligt dan 
vast. 
De financiële commissie 
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Onderhoud velden 
                                                                                                                                                                                         
De velden op het sportpark worden na 2 juni weer opgeknapt voor het komend 
seizoen, ook veld 4 waar het groot onderhoud voor rekening Brevendia is. 
We willen de leden vragen om de velden die onder handen zijn genomen niet te 
gebruiken voor 30 juli. 
 
 
Verlichting hoofdveld 
De verlichting schiet op, na enig oponthoud zijn de lassen  gelegd en kan het veld  
rondom bijgewerkt worden. Het groot onderhoud start binnenkort, dus dat komt 
goed uit. 
Het elektrische binnenwerk van de masten wordt vernieuwd. Jan Hansen en 
Richard Donders zijn hier mee bezig; reken maar dat zij onder “hoogspanning” 
werken! 
Daarna de masten  perfect recht zetten, aanstorten, uitrichten van de lampen voor 
de goede afstelling en we kunnen ook op het hoofdveld voetballen met verlichting!  
 
Kantine Brevendia. 
De ontmoetingsplek voor Brevendia leden is onze kantine. Een oudere, doch 
keurig verzorgde en gezellig bargedeelte en keuken. De kantine bemanning is een 
ander onderwerp, omdat deze ingevuld moet worden op tijden dat veel mensen vrij 
hebben en andere keuzes maken. Het is tenslotte weekend! 
En dat is op dit moment het punt, bemanning! We zijn op zoek naar een of 2 
volwassenen (m/v) die het tappen onder de knie heb invullen ! Wie durft in een 
gezellig team mee te doen? 
Interesse? Meer inlichtingen bij H. Kirkels. 
 
 
 

 Te huur. 
 Het panna veld kan gehuurd worden! 
 Voor alle info m.b.t. prijs,  op/afbouwen en transport, 
 Bel Cor Verkoelen. 
 Telefoon: 06-53210222 
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Landing Technische Beleidsplan  
 

Fase 2: Omgangsnormen 
 

Op 26 april jl. stond fase 2 van de landing van het Technisch Beleidsplan van 
Brevendia centraal. De opkomst van helaas niet zo goed als fase 1 maar er zijn 
toch een aantal concrete zaken besproken én afgesproken. Deze zaken zijn voor 
iedere  Brevendiaan van toepassing. Onder de bezielende leiding van Richard de 
Hoop werd aan de hand van 5 stappen  (Oordelen � Begrijpen � Respecteren � 
Erkennen � Waarderen) het onderwerp RESPECT nader toegelicht en aan de 
tand gevoeld.  Via opdrachten stond interactiviteit tussen de aanwezigen hoog in 
het vaandel en de discussie heeft tot een 5-tal punten geleid die Brevendia ‘veilig’ 
maken: 
 

1. Plezier voor iedereen (uit eigen wil graag doen en blijven doen) bij Brevendia 
2. Leiders & trainers vertonen voorbeeld gedrag (vooral bij de jeugd) bij Brevendia 
3. Iedereen voelt zich welkom bij Brevendia 
4. Gewenst gedrag belonen en ongewenst gedrag bespreken bij Brevendia 
5. Je ziet dat Brevendia in teamverband werkt 
 

Wij willen de aanwezigen op 26 april hartelijk danken voor hun bijdrage aan deze 
mooie avond. Tevens willen wij hen én de overige Brevendianen succes wensen 
bij het uitdragen van de Brevendia gedachte uitgedrukt in bovenstaande 5 punten. 
 

Hartelijke groeten, 
De Technische Commissie van Brevendia 
 

In Memoriam. 
 

Sjrake Lenaers. 
 

Donderdag 6 juni is oud voetballer en ons lid van verdienste Sjra Lenaers 
overleden.  
“Sjrake” verbleef al een paar weken  in het Hospice te Weert. 
We kennen Sjrake als een vrolijke man, met altijd een woord van belangstelling.  
Op de achtergrond altijd geïnteresseerd gebleven in het reilen en zeilen van 
Brevendia. 
In zijn voetbal loopbaan was de kleine man Sjrake ,de grote verdeler op het 
middenveld bij Brevendia. Vele jaren in het  1e en later in het 7e. 
Een groot liefhebber van de derde helft, die vaak lang duurde,  maar dat vond 
Sjrake niet erg, 
hij hield van veel plezier! 
De laatste tijd sukkelde hij met zijn gezondheid, 
Sjrake is 75 jaar geworden. 
 

Moge hij ruste in vrede. 
 

Bestuur Brevendia.  
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Mensenwerk………………….. 
 
U herkent ze wel, de schreeuwende koppen in dag- en weekbladen die de 
aandacht van de lezer vragen: 
“Staatsloterij schuldig aan misleiding van deelnemers.”  Grotere prijzen vallen op 
niet-verkochte  loten en worden dus niet uitgekeerd…………….. 

• “Onvoldoende  controles van door ziekenhuizen en instellingen ingeleverde 
declaraties (zelfs voor behandelingen die nooit zijn uitgevoerd, € 170,-  voor 
een pleister…) zorgen voor een gigantisch fraudeschandaal.”  De kosten 
worden door de zorgverzekeringen afgewenteld op de 
premiebetalers……………………” 

• “Belastingdienst ontloopt miljarden aan inkomsten door zwartwerkende 
landgenoten.”  Mankracht ontbreekt om deze bron van belastingfraude aan te 
pakken…….. ” 

• “Teckel zwaargewond door aanval van agressieve pitbull.”  Een te hulp 
geschoten glazenwasser wordt door de woedende eigenaar van de pitbull 
belaagd…………….” 

• “Gordon op wereldreis, weg van alle ellende hier………..” 
 

Ook de sportrubrieken laten van zich horen.  
• “Inter wilde me kapot maken.” Gelukkig was er Yolante nog………………” 
• “Met de tong op de schoenen worstelt Roda JC zich in een bronsgroene 

nacompetitie als enige Limburgse club naar eredivisiebehoud………………” 
• “Degradatiekandidaat door scheidsrechter onthouden van twee 

strafschoppen…………” 
 

Een overtreding  buiten of net binnen het strafschopgebied, wel of niet  strafbaar 
buitenspel van de spits, een bewuste elleboog tijdens een luchtduel of een 
ongelukkige botsing ,een  bal op de borst gestopt of is er een arm bij, wordt 
geprobeerd de bal te spelen of is het een schwalbe, is de bal volledig over de 
doellijn, een bijtende dracula Luis S. , terloops gemaakte provocerende 
opmerkingen en protesterende theatrale profs, commentaren van partijdige 
supporters……………  
Over welke kwaliteiten en eigenschappen moet een scheidsrechter beschikken om 
dit soort wederwaardigheden tijdens  hedendaagse wedstrijden naar een 
acceptabel einde te (bege)leiden?  Landelijk worden (door een afname van het 
aantal KNVB-scheidsrechters) op de lagere niveaus veel wedstrijden geleid door 
leden van de thuisclub. Het niveau van minder ervaren clubscheidsrechters en het 
gevoel van de bezoekende partij benadeeld te worden, kunnen ervoor zorgen dat 
de spanning oploopt, met ( mogelijk) alle gevolgen vandien. Actief, acuut en 
voortvarend handelen bij misdragingen van (jeugd)spelers, preventief wisselen en 
tijdstraffen -alle mét ondersteuning van aanvoerder, leider, trainer en bestuur 
(ouders)- kunnen een veilig en sportief klimaat realiseren. 
 

Na de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen is de KNVB-campagne 
“Zonder respect geen voetbal” ingezet. Nieuwe instructies zouden garant staan 
voor een meer consequent en strakker hanteren van de spelregels. Sommige 
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arbiters sloegen door en floten als zaalvoetbalscheidsrechters, het regende gele 
(en rode ) kaarten. Na kritiek van trainers en spelers op het propageren van dit 
“wijvenvoetbal” lijkt dat we weer terug bij af zijn. Ongeoorloofde slidings, tackles en 
andere overtredingen worden genegeerd en door willekeur van laffluitende en (te) 
tolerante scheidsrechters wordt regelmatig een stempel gedrukt op het verloop van 
een wedstrijd. (Dat een gefrustreerde en geïrriteerde aanvoerder van Bommel na 
een smerige overtreding zijn tweede -in totaal elfde…!-  gele, dus rode kaart 
ontving, was meer dan correct.  Trouwens, hoe kan zo’n topsporter, met zoveel 
ervaring, zo zijn carrière beëindigen, de voorbeeldfunctie van een sterspeler 
onwaardig……………………………….. ) 
 

Wat de arbitrage betreft zullen we moeten accepteren dat ook scheidsrechters 
fouten maken. De roep om elektronische hulpmiddelen en het aanstellen van extra 
(doel) assistenten kúnnen de kwaliteit van de wedstrijdleiding bevorderen, maar 
inconsequentie in álle lagen van het voetbal zal een rol blijven spelen, want het 
blijft mensenwerk………………………………!  
 
 
Kledingcommissie petje af ….. 
Voor mij de eerste keer dat ik betrokken was bij de aanschaf van de kleding.  
De laatste bespreking hebben we alle kledingsactiviteiten geëvalueerd. 
Twee onderwerpen willen we graag belichten en delen met allen. 
Eerste is de communicatie naar de leden. Bij de Jeugd perfect gegaan en bij de 
Senioren moet dat beter. 
De volgende keer gaan we dit anders inrichten zodat iedereen dezelfde info krijgt.  
Ook is dit aanleiding geweest om een duidelijk kledingreglement op te stellen. 
Als tweede heb ik nooit geweten wat er allemaal komt kijken om alle leden en 
vrijwilligers te voorzien van een mooi goedkoop pakket. 
Sponsors zoeken, krasloterij opzetten, leveranciers afwegen, onderhandelen, 
uitzoeken 10 soorten kleiding, beleid maken, uitreiken kleding, 10 vergaderingen 
hierover, een 500 mails etc etc. 
Dus petje af voor deze vrijwilligs. En dat zal in andere vrijwilligerscommissies niet 
anders zijn…… 
 

 
 
Bestuur Brevendia 
Mat Keijers. 
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Resultaat Brevendia Sponsorspel 2013 
 

De kleding commissie heeft in maart van dit jaar voor de derde keer een krasactie 
opgezet. Aan alle jeugdleden is gevraagd om VIP-stoeltjes te verkopen. De 
opbrengst  van de actie zal worden gebruikt om een deel van de kosten van de 
kledingactie.te dekken. De bruto-opbrengst bedraagt op dit moment bijna € 3.100,-. 
Na verrekening van belasting en kosten resteert zo’n € 2.000,- netto. 
 

De teams  
Er zijn 4 teams met een gemiddelde opbrengst groter dan € 30,-. Een gemiddelde 
van € 30,-- lukt alleen als de leider de actie serieus oppakt. Hulde aan de leiding 
en de spelers van de teams die zich hebben ingezet om de actie tot een succes te 
maken.  

• De E3 (o.l.v.Jack en Robert) met de hoogst gemiddelde score van € 37,21 
• De F2 (o.l.v. Jack en Erwin)  met een gemiddelde van € 36,61 
• De E1 (o.l.v. Leon, Mark en Alex) met een gemiddelde van € 34,78 
• De F1 (o.l.v. Marco) met een gemiddelde van € 31,60.  
• Bij de junioren springt de C1 (o.l.v. Theo en Marcel) er uit met een 

gemiddelde opbrengst van € 18,-. 
Aan het team met de hoogste score, 
de E3 onder leiding van Jack 
Schroeten, wordt de teamprijs 
uitgereikt.  
 

Ballenactie 
Om de jeugd te stimuleren zijn ballen 
beschikbaar gesteld voor alle spelers 
van mini-F tot en met de C jeugd), die 
een volle kaart wisten in te leveren. 
Er zijn 37 spelers die hun kaart vol 
wisten te maken.  
 

Opbrengst actie valt tegen 
De opbrengst is lager dan verwacht. In de vorige acties is duidelijk meer geld 
binnen gehaald met de sponsoractie. Er zijn 180 kaarten verspreid onder de 
jeugdleden. We hebben 12 kaarten nog steeds niet terug ontvangen en 41 kaarten 
zijn onaangeroerd terug gekomen. 30% van de leden heeft niet meegeholpen om 
de actie tot een succes te maken.  
 

Hogere opbrengst in de toekomst zeker mogelijk! 
Dankzij de interessante promotieacties van de Royer ondernemers waren de VIP-
kaarten erg gewild bij de inwoners. De grenzen van deze sponsoractie zijn zeker 
niet bereikt en biedt zelfs ruimte om jaarlijks te laten terugkeren. Onderzocht zal 
worden welke verbeteringen nodig zijn om in de volgende actie veel meer VIP-
stoeltjes te kunnen verkopen. Zodra hierover meer duidelijkheid is, informeren wij 
jullie. 
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Wist U dat….. 
 
Brevendia 1 jammerlijk degradeerde uit de 3e klasse. 
Een beetje uithuilen en sterk opnieuw beginnen kan een boodschap zijn. 
Ons 2e en de A1 volop meegedaan hebben in de nacompetitie. 
Het jeugdtoernooi een groot succes is geweest! 
Met dank aan de inzet van velen, speciaal Sander en Wim. 
Sander Pleunis en Wim Creemers,  een paar apart! 
Oud trainer Ben van Dael geslaagd is voor de cursus betaald voetbal. 
Proficiat Ben,maar vergeet niet waar het allemaal begonnen is! 
Onze MC 1 is het Bayern van Midden-Limburg. 
Na kampioenschappen, nu dan maar meteen de beker met de kleine oren! 
Maar in Susteren op 2 juni was Aarle-Rixel net te sterk. 
In de laatste 5 minuten moest onze MC1 buigen,2-0. 
Zij hebben wel een superseizoen gehad! 
De meisjesdag een leuke happening is geworden. 
Zij hadden een echte toernooi directrice aangesteld: Dominique Palmen. 
Onze MC 1  6 wedstrijden speelde en 6 x won! 
En geen enkel tegendoelpunt kreeg! 
Onze A1 toch nog gepromoveerd is naar de hoofdklasse. 
Bij Veritas versloegen zij in de finale SHH A1 met 3-1. 
Maar wel na een zenuwachtige wedstrijd,met over en weer kansen! 
Maar zoals altijd: eind goed, al goed! 
En zij feestten nog lang en gelukkig,maar eerst huiswerk maken! 
Het begon met een heuse “platte kar” rondrit! 
Ons 2de  in de finale de meerdere moest erkennen in Prinses Irene!                                                                    
Tegen wie, vraagt U zich zeker af? Nee, niet die,maar de club uit Nistelrode! 
Ook zij feesten nog lang en gelukkig,tot maandag! 
Ons Panna veld veel belangstelling had tijdens het jeugdtoernooi. 
En veel “pluimen” voor het geleverde werk!  
Dat is ook wel eens leuk om te horen! 
Op de Brevendia dag een leuke sfeer te proeven was. 
En ,niet onbelangrijk, voldoende eten en drinken! 
Bryan Linssen en Joery Schroyen hun opwachting maakten! 
Onze jeugd bezig hielden met een techniek training. 
En de snelheidsmeter lieten sidderen! 
Natuurlijk wensen wij deze profs veel succes met hun carrière. 
Brevendia in de nieuwe kleding  weer piekfijn  op het veld staat! 
Een intensieve actie van de kleding commissie is afgesloten. 
Nu wel uitdragen wat de bedoeling was:een UNIFORM BREVENDIA! 
De eerste training staat alweer geprogrammeerd. 
Eigenlijk direct na het OLS,het feest der feesten! 
Alle Brevendia leden alvast bedankt voor jullie inzet. 
Het seizoen zit er op, tijd voor vakantie. 
Wij wensen alle leden en supporters een fijne vakantie! 
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Brevendia 5  
 

Brevendia 5 – RKHVC 4 1-1 
Onze eerste wedstrijd tegen Hunsel was een nipte en zwaar bevochten 
overwinning. Vandaag was het een spannende en gelijk opgaande strijd. De 
uitslag is een juiste weergave van de inspanningen. Bart Kwaspen wist voor ons te 
scoren. 
 

Reuver 6 – Brevendia 5 2-2 
We begonnen de wedstrijd slecht en stonden binnen 3 minuten met 1-0 achter. 
Daarna herpakten we ons en namen langzaam het initiatief terug. Er kwamen 
kansen over en weer. Vlak voor de rust was er een mooie aanval van Raymond op 
Gemmy in de diepte over rechts. Na goed doorzetten van Gemmy kwam de 
voorzet precies bij Peter, die de keeper wist te verschalken: 1-1. 
Na de rust begonnen we zeer goed aan de tweede helft. In korte tijd hadden we 
diverse kansen, maar stond de keeper steeds in de weg. Maar enkele minuten 
later was het wel raak. Een voorzet werd door Matje tegen de punt van het doel 
geknald, waarna de bal weer in het veld sprong. Bart was snel ter plekke en 
beheerst plaatste hij de bal in de linker-onderhoek: mooie en terechte 2-1. Daarna 
golfde het spel heen en weer. De mannen van Reuver gaven zich nog niet 
gewonnen en scoorden met een beetje geluk een kwartier later de gelijkmaker: 2-2 
We zetten nog een keer alles op alles. Een pass van Jack over de volle breedte 
kwam bij Adrie. Zijn voorzet wist Mat perfect af te ronden. Helaas werd deze 
prachtige treffer afgekeurd vanwege buitenspel.  
Vlak voor het einde van de wedstrijd kwam Bart vrij voor de keeper, maar hij lukte 
hem niet om de winnende treffer te scoren. 
 

Brevendia 5 – Swalmen 5 3-1 
Onze laatste wedstrijd van dit seizoen en ook nog op het hoofdveld. Het was een 
zonnige zondag en wederom stond er een uitzinnig publiek rijendik achter de 
afrastering. Het was een makkelijke overwinning en Mat Gijsen wist een zuivere 
hattrick te scoren.  
 

Terugblik 
We hebben een mooi seizoen gehad. Voor de winterstop waren we behoorlijk op 
dreef met zeven overwinningen op rij en een verdienstelijke derde plaats. Na de 
winterstop ging het niet meer zo makkelijk en moesten we diverse punten laten 
liggen. Uiteindelijk zijn we op de vierde plaats geëindigd. Een resultaat waar we 
zeer tevreden mee mogen zijn. Ondanks dat we veel spelers hebben, heeft 
iedereen toch voldoende speelminuten gekregen.  
De trainingsavonden werden veelvuldig bezocht en waren een goede 
voorbereiding op de wedstrijd.  
 

Afsluiting van het seizoen 
Uiteraard hebben we ook dit seizoen weer afgesloten met een bbq. Dit jaar waren 
we te gast bij de familie Geurte. ’s Middags is er nog even gebowl-ed in Kinrooi, 
maar daarna heeft eenieder genoten van het vlees en de diverse salades. 
Uiteraard werden de kelen  veelvuldig gesmeerd. Ook dit jaar zijn er weer spelers 
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die stoppen. Binnen ons team zijn dat Geer Stals, Peter Creemers, Geert-Jan 
Kwaspen en Geer Kwaspen. Voor hen was er een passende speech en kregen ze 
een herinnering aangeboden. Ook werden onze leiders Theo Stevens en Thei 
Siebers, alsook grensrechter Ton de Bakker, even in het zonnetje gezet.  
Ten slotte nog een woord van dank aan al die vrijwilligers bij Brevendia die het elke 
week weer mogelijk maken om ons partijtje te voetballen. Eine dikker merci !!! 
 
Fijne vakantie en tot volgend seizoen. 
A3 
 
 
 

Crescentia 3 – Brevendia 6  5-1. 
 

We speelden deze “door de week”wedstrijd met prima ondersteuning van ons 5de!  
Ons veldspel was niet minder dan dat van Crescentia. Het speelde zich zelfs af op 
de helft van Crescentia, maar zij trekken zich bewust terug waar een ijzersterke 
verdediging staat te wachten op wat komen gaat. Van daaruit wordt de counter 
ingezet naar de 2 zeer goede spitsen. Zij hadden hun vaste spits er nog niet eens 
bij dus….. Zoals gezegd zetten we goed druk. Doch voor de rust hebben wij 
welgeteld 1 kans gecreëerd. Joost zette flink druk en Raymond werd op 10 mtr 
afstand van doel aangespeeld. Hij  draaide zich knap vrij maar zijn schot ging 
naast. De handige spits Neijnens van hun deed dat 5 minuten later ook aan de 
andere kant, zijn schot belandde in de rechterbovenhoek. 1-0.  Een felle sliding 
van Joost op de bal ,in de 16, werd onterecht door de scheids met een penalty 
beloond. 2-0 was een feit. Na de rust hetzelfde spelbeeld. Wij in het veld niet 
minder maar zij scoren ó zo gemakkelijk. Uit een vrije trap werd wel zo perfect 
gescoord. Een streep loei hard in het linkerzijnet. Even later een schuiver over de 
grond die meteen op de slof werd genomen en boven Martijn insloeg als een bom 
4-0. 5-0 was een kwestie van tijd. Bart had een penalty verdiend; zijn reactie hierop 
viel niet in goede aarde bij de scheids, dat leverde hem een extra pauze op van 10 
minuten. Joost benut nog een strafschop maar we verliezen met 5-1.Een prima 
tegenstander. 
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90 jaar Brevendia:  
 

Dag ter promotie van het meisjes- en vrouwenvoetbal  
Zaterdag 25 mei stond bij Brevendia in het teken van het meisjes- en 
vrouwenvoetbal. Een tak die de laatste jaren goed rendeert met 
kampioenschappen bij de meisjes en promotie bij de dames. De dag werd 
afgetrapt met een meisjes C toernooi. Tien teams uit Brabant, Limburg en België 
gaven acte de presence en maakten er een mooie en sportieve voetbalhappening 
van. Onder een flauw zonnetje probeerden de teams zich te plaatsen voor de 
bovenste plaatsen in hun poule. Na afloop van de poule wedstrijden waren 
Brevendia, UOW ’02, MMC Weert en VV Boekoel geplaatst voor de halve finales.  
Na de poulewedstrijden werd er door twintig speelsters gestreden om de 
penaltybokaal. In de afvalrace waarin  het doel werd verdedigd door Brett bleek 
slechts één speelster in staat om vier keer achter elkaar te scoren vanaf 11 meter. 
Dit was Cheyenne van MMC Weert die er met de penaltybokaal vandoor ging. 
Vervolgens gingen we verder met het toernooi. Brevendia en Boekoel wisten hun 
halve finale wedstrijden te winnen en door te dringen naar de finale.  Na een 
gelijkopgaande strijd waren het toch de meiden van Brevendia die het net één keer 
wisten te vinden en zich mochten laten kronen als winnaar van het toernooi. Dit 
deden zij door alle zes gespeelde wedstrijden te winnen waarbij zelfs geen enkel 
tegendoelpunt werd geïncasseerd!  
 
 

 
Dit zijn de “oudjes” die in het verslag genoemd worden! 

 
Ondertussen was ook gestart met de Brevendia vriendinnendag waar meisjes op 
een leuke manier kennis konden maken met de voetbalsport. De speelsters van 
Brevendia VR1 en VR2, onder leiding van Cindy, hadden diverse spellen uitgezet 
waar de aanwezige meisjes konden laten zien wat zij in hun mars hebben. Dat ook 
de “oudjes” nog prima tegen een balletje konden trappen lieten zij vanaf zes uur 
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zien op veld 2 waar een wedstrijd was georganiseerd voor oud- speelsters. Toen 
de rookwolken waren opgetrokken en iedereen op eigen kracht de weg naar de 
kantine had gevonden stond er een 5-5 eindstand op het bord. Het scoren waren 
de dames dus zeker niet verleerd!                                           
Als seizoensafsluiter stond de wedstrijd Brevendia VR1- Fortuna Sittard VR1 op 
het programma. Onze dames die na de promotie van vorig seizoen lange tijd mee 
konden spelen om de bovenste plaatsen konden tegen het eerste vrouwenteam 
van Fortuna Sittard laten zien wat zij nog meer in hun mars hadden. Mede door 
enkele fantastische reddingen van onze gastkeepster Britt Verhees wisten de 
dames twintig minuten de “nul” te houden. Toen de eerste bal in het netje lag 
volgden de doelpunten elkaar in hoog tempo op. Ook de groen-witten wisten 
enkele prima aanvallen op te zetten maar de keepster van Fortuna Sittard liet zich 
niet passeren. Ondanks het aanwezige klassenverschil en de oplopende score 
lieten onze dames de kopjes niet hangen en zij bleven tot het laatste fluitsignaal 
strijden voor elke bal. Klasse! De kantine was inmiddels ook aardig vol gelopen 
voor de reünie van oud-speelsters, leiders en iedereen die de dames heeft 
bijgestaan de laatste jaren. De bestuurskamer was ingericht als “museum” waar 
menige herinnering werd opgehaald en de anekdotes weer tot leven kwamen. 
Ondersteund door plakboeken en een heuse videorecorder met beeldmateriaal. 
In de loop van de avond werd Cindy Willems uitgeroepen als speelster van het jaar 
van Brevendia VR1. De organisatie dankt iedereen voor zijn of haar hulp waardoor 
deze dag een succes is geworden!                                                                                                                                                                         
Uitslag Brevendia MC toernooi: 
1. Brevendia, 2. VV Boekoel, 3. UOW ’02, 4. MMC Weert, 5. KMR Biesen, 6. SV 
Haslou, 7. RKDFC, 8. De Valk, 9. Geldrop/ Houta Bouw, 10. GSV ‘28/ Caesar 
Beste Speelster: Pien van UOW ’02, Beste Keepster: Britt van Brevendia, 
Sportiviteitsprijs: De Valk 
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Promotie Brevendia A1  
 

Door overwinningen op DVO A1, RKASV A1 en SHH A1 in de nacompetitie is 
Brevendia A1 gepromoveerd naar de hoofdklasse 
 

 
 

De rondrit van de A1 op  de platte kar !  

  

 

½ pagina advertentie 



De Steinakker 5 / 2012-2013  pagina 16 

Brevendia-Jeugd,in de kijk ……  
 
Naam:    Demi Hoeben 
Leeftijd/geb.datum:  2 december 1998 
School/opl./groep;     EGS Kinrooi Moderne wetenschappen,  
Bij Brevendia sinds: 2011 
Team:   MC1 
Wat is er leuk aan jouw team:  goede sfeer , fun 
Welke plaats speel je?   Rechts back 
Wat zijn je sterke punten? tegenstander afwimpelen 
En je zwakke:    conditie 
Hoogte punten tot nu toe?  Najaarskampioen2012 
Wie is je trainer/leider?     Saes Carola , Theo en pap 
Om wie moet je erg om lachen in het team?  Mieke Rietjens 
Waarom vindt je voetbal leuk?    Teamsport 
Wat vindt je plezierig bij Brevendia?  kantine 
Hoe vaak heb je al gescoord dit seizoen? 0x 
Wat zou je willen veranderen?    niets 
Wanneer speel je in (Vr of Hr.) Brevendia1?  2018 
Wie is de beste voetballer in Nederland?  Toby Alderweireld. 
Welk TV programma zie je graag?    Flikken Maastricht, Danni Lowinski en Familie 
Wat is je 2e sport?     gedwongen joggen met de zus! 
Wat zijn je hobbys?    voetbal,naar cinema gaan , luieren 
Wat is je favoriete eten?    Pasta 
En wat absoluut niet?    mosselen en spruiten 
Je favoriete club in België?    KRC Genk 
Tegen wie heb je de laatste wedstrijd gespeeld?  Helden 
Beste voetballer aller tijden?     Lionel Messi 
Welke voetbal regel zou je als eerste afschaffen?        dat we amper mogen duwen 
Welke gebeurtenis zou nog eens over willen doen?  kampioenschap 
Wat zou je nu het liefste veranderen in de wereld?  Belgische regering 
Wat heb je met goudvissen?     Niets. 
Beste boek/ CD/Film?        The Hunger Games ,Het engelenhuis van Dirk Bracke 
Met wie zou je een dag willen ruilen?  niemand 
Waar kunnen ze jou midden in de nacht wakker voor maken?  pretparken 
Wat doe je het liefst in je vrije tijd?  uitjes met familie en vrienden 
Waar ben je trots op?    Ine , mijn zus 
Wie neem je mee naar een onbewoond eiland?  Mijn familie 
Wordt je eigen team kampioen?   Waarschijnlijk wel, zijn goed bezig 
Hoe ziet je voetbaltoekomst eruit?   Bij Brevendia dames. 
Louis van Gaal terecht trainer van Oranje?  Geen idee. 
Voetbal je nóg beter als je vader?  
    Voetballen misschien niet , maar lopen zeker wel 
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“Halve Finale bekerwedstrijd MC1”  
Brevendia-RKDFC 

 
Dinsdag 21 mei was het dan eindelijk zo ver; wij stonden in de halve finale v/d 
beker! 
Het werd een spannende leuke en spectaculaire wedstrijd. 
Helaas wel met regen, maar dat kon de pret niet drukken. 
We hadden naar deze dag uitgekeken en zouden om 19.30 uur van start gaan, 
maar helaas kwam de tegenstander wat laat aan vanwege een ongeluk op de A2 
Dus ondertussen nog maar wat extra toilet bezoekjes en in het kleedlokaal 
stuiterde de adrenaline en zenuwen in het rond. 
Na dat eindelijk iedereen van RKDFC op de Steinakker was gearriveerd en wij een 
extra lange warming-up hadden gehad konden we van start gaan. 
De meiden gingen er gelijk voor de volle 100% in RKDFC kwam bijna niet aan 
voetballen toe onze meiden waren veel in de aanval. 
En na ongeveer 10 minuutjes kregen we een penalty mee Benthe nam deze en dol 
gelukkig waren we hij ging erin maar helaas onze vreugde was maar van korte 
duur de scheidsrechter had nog niet gefloten dus het doelpunt was niet geldig!!! 
Opnieuw werd de penalty genomen maar helaas de spanning was te hoog en deze 
werd gemist. Maar de meiden lieten de moed absoluut niet zakken. 
Ze knokte verder en speelde schitterend mooi samen, en vlogen van de ene mooie 
pass naar de andere.  
Een genot om naar te kijken. 
Toen in een keer Benthe vanaf het midden veld met bal aan de voeten naar voren 
stormde ze had nog wat goed te maken boem ze knalde hem er zo in 1-0 de druk 
was nu een beetje van de ketel en RKDFC stond er bij en keek er naar. 
Na Aniek gewisseld te hebben met Suraya bleven ze mooi voetbal spelen voor 
mijn gevoel kwam de tegenstander er gewoon niet door heen onze verdediging 
hield het pot dicht. Weer naar voren in de aanval Suraya trekt naar binnen en krijgt 
de bal op haar slof boem een afstand schot zo in het doel 2-0. 
Nog 10 minuten te spelen op de bank zat amber die gedreven en vol adrenaline 
het veld op wilde ze was enkele weken geblesseerd geweest en wilde dol graag 
die groene mat weer eens op. Haar debuut volgde wissel met Lise en Amber ging 
de spits in. Toen nog enkele minuutjes te spelen voor rust kwam RKDFC ineens op 
en moest de achterhoede even een tandje bij zetten toen plots onze laatste vrouw 
Roan op de grond lag de hulp troepen stonden al met waterzak en spons in de 
start blokken klaar. Maar de bal ging niet uit toen RKDFC het uiteindelijk in de 
gaten had. Roan viel geblesseerd uit en moest gewisseld worden met Aniek. 
Toen werd er afgefloten voor rust. 
De meiden aan de Ranja en hun nog even goed positief aan gesproken, hoe goed 
ze aan het presteren waren er was ook niks op of aan te merken hou dit vast was 
de opdracht. 
Als verassing kwamen in de rust ook nog onze afwezigen meisjes binnen lopen. 
Claudia onze vaste keepster was ziek en Demi had een uitstapje van school gehad 
waardoor ze de wedstrijd helaas moest missen. 
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Maar de 2e helft brak weer aan. 
Gedreven en vol goede moed gingen ze weer van start. 
Al vrij vlug scoorde Benthe weer een mooi doelpuntje, weer door alleen door te 
breken. vele verdedigers stonden erbij en keken ernaar 3-0 werd het. 
Ook werden er weer mooie één tweetjes gespeeld van Mieke en Elke. 
Michelle onze kleinste van het veld speelde 2 speelsters zo voorbij. 
Maaike die ook buiten gewoon goed haar best had gedaan werd gewisseld met 
Roxanne. Vele aanvallen bleven komen kansen werden gecreëerd maar ze wilde 
er af en toe gewoon weg niet in. 
Toen in een keer hun linker voorhoede  naar voren stormde onze verdediging was 
net een stapje te laat helaas Britt kon deze onmogelijk tegen houden 3-1 werd het. 
Toen er nog ongeveer een kwartiertje te spelen was, kwamen Elke samen met 
Mieke naar voren mooi de gaten in lopend en elkaar weer prachtig weten te vinden 
knalt Elke hem weer schitterend in de kruising 4-1. 
Nou kon niemand ons niks meer maken de Finale was binnen!! 
Alle reserve spelers nog even gewisseld en deze mochten de wedstrijd uit spelen. 
Toen de wedstrijd was afgefloten waren we door het dollen heen super. 
Meiden wij als trainer, leider, en leidster zijn trots op jullie dat hebben jullie toch 
maar mooi gefikst. 
Bedankt Maud en Britt dat jullie ons af en toe bij wilde staan waar we jullie nodig 
hadden. 
En toeschouwers leuk dat jullie ondanks het weer met zoveel aanwezig waren. 
Denk dat jullie een prachtige wedstrijd hebben mogen aanschouwen. 
Brevendia meedjes super gedaan. 
PROFICIAT en op naar de finale in Susteren. 
 
Trotse technische staf 
 
 

.  
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Brevendia-Jeugd,in de kijker……. . 
 

 
Naam:    Aniek Peerlings  
Leeftijd/geb.datum:  07-11-1998 
School/opl./groep;  Sint-Augustinus Bree (België) 
Bij Brevendia   sinds: 2010 
Team:    MC1 
Wat is er leuk aan jouw team: de teamspirit 
Welke plaats speel je?   verdediger 
Wat zijn je sterke punten?  snelheid 
En je zwakke:    conditie 
Waar is je top bij Brevendia?  De dames 
Hoogte punten tot nu toe?   Kampioen geworden en de bekerfinale  
Wie is je trainer/leider?    Theo Saes 
Om wie moet je erg om lachen in het team?  Mieke  
Waarom vindt je voetbal leuk?   Een leuke sport 
Wat vindt je plezierig bij Brevendia?   Dat er een meisjesteam is 
Wie is de beste voetballer bij Brevendia?  Britt Verhees 
Welk TV programma zie je graag?   Geordie shore 
Wat zijn je hobbys?    voetballen 
Wat is je favoriete eten?   frieten 
En wat absoluut niet?    vis 
Tegen wie heb je de laatste wedstrijd gespeeld?  ASV’33 
Beste voetballer aller tijden?     Cristiano Ronaldo 
Welke gebeurtenis zou nog eens over willen doen?  bekerfinale spelen 
Wat zou je nu het liefste veranderen in de wereld?  armoede 
Wat heb je met goudvissen?   niets 
Beste boek/ CD/Film?    The hungergames 
Douchen zonder slippers?  nee 
Met wie zou je een dag willen ruilen?  Jelle Vossen 
Waar kunnen ze jou midden in de nacht wakker voor maken? Een vakantiereis 
Wat doe je het liefst in je vrije tijd?   shoppen 
Waar ben je trots op?      Mijn team 
Wie neem je mee naar een onbewoond eiland?  Mijn familie 
Wordt je eigen team kampioen?  Ja 
Hoe ziet je voetbaltoekomst eruit?  

Volgend jaar naar de B en daarna naar de dames 
Voetbal je nóg beter als je vader ? Ja 
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BREVENDIA F2 KAMPIOEN 
 

Maandag 13 mei 2013 hadden de mannen van F2 de taak om Eindse Boys te 
kloppen om alleen KAMPIOEN te 
worden!!!!!!!!!!! 
Vol spanning gingen we onze eerste plaats 
verdedigen met een verschil van drie punten op 
de ranglijst. 
 

Na het eerste fluitsignaal van de scheidsrechter 
bleek Eindse Boys al snel de bovenliggende 
partij, de zenuwen speelden parten.  
Brevendia kon Eindse Boys aanvalsdrang in de 
eerste minuten alleen maar afstoppen met 
overtredingen en zeer goede reddingen van 
onze verdedigers en keeper. 
Al snel was het dan ook 1-0 voor Eindse Boys, 
gelukkig namen de mannen het sportief op en lieten hun voeten spreken.  
Dit resulteerde in een mooie counter door Bram en gelukkig was het 1-1, hierna 
waren de zenuwen weg. De gladiatoren van Brevendia kwamen steeds beter in 
hun spel, en na een fraaie 1-2 van Bram en 1-3 van Jur, kon er vrij uit gevoetbald 
worden en kon de platte wagen definitief van stal worden gehaald. Door het sterke 
combinatie spel voor in van Bram, Jur, Tuur en Thijs werd het voor de rust nog 1-4 
en 1-5 door Jur en Bram. Achterin hadden Stan, Onno, Levi en Sylvestre de deur 
op slot en gingen we aan de thee met een 1-5 ruststand. Direct na de rust kon een 
grote lubbes uit Nederweert-eind de 2-5 aantekenen, waardoor er weer heel even 
hoop was in het Eindse Boys-kamp. Maar wederom door goed voetbal en vechtlust 
wisten onze 8 Brevendianen  per direct orde op zaken te stellen en konden Bram 
en Jur zorgen voor de 2-6 en de 2-7. In een counter wisten deze nog de 3-7 te 
scoren die onhoudbaar was voor onze Doelman Onno. 
Maar met de feestmuziek op de achtergrond werd via een korte corner van Bram 
onze Sylvestre vrij gespeeld en krulde deze de bal met zijn gouden linkervoet fraai 
in de linker boven hoek, en werd de 3-8 op het scorebord genoteerd. Door een 
kampioensteam waardig slot offensief werd door Jur de 3-9 op het bord gezet en 
had Bram het laatste woord door de 3-10 te maken. Na het laatste fluitsignaal van 
de scheids werd er door het hele team een vet cool vreugde dans gemaakt op de 
midden stip bij Eindse Boys. Met in het midden de op 2 krukken lopende Jesse, die 
jammer genoeg door een blessure deze laatste wedstrijd aan zich voorbij moest 
laten gaan.  Een prachtig seizoen werd afgesloten met een geweldig bekroning 
“HET KAMPIOENSCHAP”. Wat volgde was de champagne douche, en toen snel 
op naar ons eigen Stramproy waar de feesttent klaar stond voor de  spelers, 
broertjes en zusjes en de papa’s en mama’s. Hier bleef het nog lang gezellig!!!! 
 

Jesse, Onno, Levi, Thijs, Sylvstre, Stan, Bram, Jur en Tuur “eine hiële dikke 
proficiat”  
met dit geweldig resultaat. 
 

Siem, Erwin en Jack. 
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BREVENDIA JEUGDTOERNOOI GROOT SUCCES 
Brevendia kan weer op een goed geslaagd Brevendia Jeugdtoernooi terugkijken. 
Vrijdagavond zijn door een vijftiental vrijwilligers de tenten opgebouwd, ingericht en 
van de nodige stroompunten voorzien, zodat tijdens het gehele toernooi ook de 
inwendige mens verwend kon worden.  
Nadat ook zaterdagochtend vroeg ook weer de nodige vrijwilligers de koelkasten 
hadden gevuld, de koffie hadden gezet en de vetbakken in gereed hadden 
gebracht, kon om 9.30 uur stipt de eerste wedstrijden bij de MiniF’s, de F’s en de 
E’s worden gevoetbald. Rondom alle wedstrijden waren de warme koffie en de 
warme snacks zeer in trek. Niet vreemd natuurlijk, want de temperaturen waren 
veel te koud voor de tijd van het jaar. Maar, gelukkig was en bleef het droog. 
Na de prijsuitreiking rondom de middag begon om 13.15 deel twee van het 
toernooi, die van de C- en D-jeugd. Doordat deze wedstrijden door ons eigen 
scheidsrechterkorps geleid werden, had de wedstrijd-organisatie even de 
gelegenheid op adem te komen en zelfs de gelegenheid enkele wedstrijdjes te 
bekijken. 
Rondom half vijf werden de laatste vier bekers aan de teams uitgereikt. Vanaf dat 
moment stroomde de Steinakker leeg en kon met het afbreken en opruimen 
gestart worden. Ook hier weer vele vrijwilligers die de handjes uit de mouwen 
staken, rondom half zeven was alles opgeruimd, weggebracht en gepoetst. Klasse! 
Brevendia kan weer op een zeer geslaagd jeugdtoernooi terugkijken. Hiervoor wil 
ik graag de organisatie, alle vrijwilligers, alle scheidsrechters, alle leden, alle 
tieners en alle ouders die hierbij geholpen hebben van harte bedanken. Want 
zonder jullie inzet en betrokkenheid kan Brevendia een dergelijk toernooi nooit 
organiseren. Top! 
 
Bestuur van Brevendia 
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Een heerlijk BBQ feest met recepten van Brevendia! 

Vleesadvies voordat U begint. 
Voor veel mensen geldt, geen barbecue zonder vlees.                                                                          
In het submenu vindt u verschillende lekkere recepten met als hoofdingrediënt 
vlees.  
Lees onderstaande tips over vlees op de barbecue goed door: 
Vlees barbecueën gaat het beste op een rooster.                                                                              
Rund- en lamsvlees moeten op een goed heet rooster worden gelegd, om het 
vlees dicht te schroeien.                                                                                                    
Kalfs- en varkensvlees grilt u op een matig vuur en laat u langer bakken.                                                          
Prik altijd in worsten om te vermijden dat ze openbarsten tijdens het barbecueën.                                    
Prik nooit in vlees dat aan het bakken is. Hiermee gaat het vleessap verloren en 
wordt het taai.                            Draai de stukken om met een barbecuetang. 
Vermijd dat vet uit stukken vlees loopt door ze in te smeren met olijfolie of met een 
marinade op basis van plantaardige olie. 
Marineer het vlees (de dag) voor het barbecueën. Hierdoor wordt het vlees malser. 
Dep gemarineerd vlees voorzichtig af met keukenpapier om het teveel aan 
marinade te verwijderen, voordat u het vlees op het barbecuerooster legt. 
Zout het vlees pas op het einde van de baktijd, zout onttrekt de sappen aan het 
vlees. 
Tijdens het barbecuen kunt u kruiden op barbecue gooien. De smaak trekt hierdoor 
in het vlees en het ruikt lekker. 
 
 
Gemarineerde ananas van de bbq    
 
In suiker, steranijs en vanille gemarineerde verse 
ananas schijven,  enkele druppels citroensap 
- naar keuze aangevuld met wat zoete witte port en dan 
iets minder water gebruiken. Snijd de vanille stokjes 
doormidden en schraap het merg eruit. Doe dit in een 
pan, samen met het water, de suiker, wat druppels 
citroensap,  
de stukjes steranijs en breng het aan de kook. 
Als de suiker geheel is opgelost het gas uit en laten 
afkoelen. 
Maak de ananas schoon en verwijder het middelste stuk. Zorg er voor dat er ook 
geen pitjes van de schil meer aan de ananas zitten. 
Marineer de ananas schijven in de afgekoelde suiker-vanille-steranijs oplossing 
gedurende minimaal 12 uur.                                                                                                   
Bereidingswijze: Grill de ananas schijven boven heet vuur zodat deze 
karamelliseren en warm geserveerd kunnen worden. Lekker met een vanille 
sausje, een bolletje vanille ijs en/of slagroom 
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Tonijnsalade 
 

Ingredienten: 
300 gram pasta  2 blikjes tonijn (op water) mosterd wijnazijn 
bieslook  peper en zout  olijfolie  honing 
5 tomaten  
 

Begin het recept met het, volgens de verpakking, koken van de pasta. Kook de 
pasta iets korter als je van al-dente houdt. Laat de pasta afkoelen in een vergiet, 
vergeet niet een scheutje olijfolie door de pasta te schudden om te voorkomen dat 
deze aan elkaar blijft plakken.Neem nu een kopje en schenk hier een scheut azijn 
in. Voeg peper en zout en een twee theelepels mosterd toe en roer dit kort 
dooreen. Proef de dressing en voeg naar smaak peper, zout of honing toe. 
Eventueel kan ook een schepje honing worden toegevoegd. Snijd de bieslook fijn 
en roer deze samen met een scheutje olijfolie door de dressing. Snijd nu de 
tomaten in kleine blokjes en doe deze in een diepe kom. Giet het water van de 
tonijn af en voeg de tonijn in kleine stukjes toe aan de tomaten. Roer er nu de 
dressing doorheen en voeg als laatste de afgekoelde pasta toe. Roer de 
verschillende ingrediënten goed door elkaar en zet de salade nog minstens een 
uur in de koelkast. Dit zorgt ervoor dat de verschillende smaken goed mengen.  
 
Gemarineerde speklapjes 
 

Recept voor lekkere speklapjes van de barbecue. Maak 
zelf de marinade en marineer de speklapjes 
Ingredienten: 
4 stuks speklapjes   
1 mespuntje paprikapoeder 
1 mespuntje kerriepoeder  
1 mespuntje knoflookpoeder 
Vers gemalen peper   
Zout  Scheutje ketjap 
 
Kruidenboter, lekker en gemakkelijk. 
 

Kruidenboter is onmisbaar tijdens een gezellig barbecue! Waar moet je anders je 
stokbroodje mee besmeren? Natuurlijk is kruidenboter uit de winkel prima, maar 
kruidenboter is heel eenvoudig ook zelf klaar te maken. Met behulp van dit recept 
voor kruidenboter maak je het in een handomdraai klaar. 
 

Ingredienten: 
50 gram roomboter zout en peper 4 tenen knoflook verse peterselie 
verse dragon  verse bieslook 1 sjalotje of uitje verse tijm 
citroensap  
 

De basis voor dit recept voor een lekkere kruidenboter zijn, naast natuurlijk de 
roomboter, een aantal verse kruiden. Natuurlijk is het geen probleem om 
gedroogde kruiden te gebruiken. Pers de knoflook uit en doe deze in een schaal. 
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Versnipper de ui of het sjalotje, de dragon, de peterselie en bieslook en uiteindelijk 
ook de tijm. Voeg deze toe aan de knoflook. Daarna de roomboter goed door de 
kruiden mengen. Om dit gemakkelijker te maken is het verstandig om de 
kruidenboter ruim van te voren uit de koelkast te halen. Eventueel kan natuurlijk 
een mixer gebruikt worden om de boter goed te vermengen met de kruiden. Voeg 
tijdens het vermengen naar smaak zout en peper toe en een paar druppels 
citroensap. Zodra een mooie substantie ontstaan is waarin alle kruiden gelijkmatig 
zijn verdeeld de boter in een stuk vetvrij papier oprollen. Deze kruidenboter is best 
wel lang houdbaar, de rol kan dus in 2 of 3 stukken verdeeld worden zodat 
meerdere barbecue avonden van heerlijke kruidenboter voorzien kunnen worden. 
Een simpel maar heerlijke kruidenboter recept. Eet smakelijk! 
 
Een zalmmoot recept 
 

Ingredienten: 
1 zak italiaanse roerbakmix 1 potje pesto  zout en peper  
gedroogde oregano zalmfilets (vers of diepvries) mozarella 
 

Scheur net zoveel stukken aluminiumfolie af als dat je stukken vis hebt. Zorg 
ervoor dat het stuk folie zo groot is dat de vis er gemakkelijk in past. Leg op elk 
stuk folie nu een flinke hand groenten. Leg nu bovenop de groenten een stuk zalm. 
Smeer deze stukken in met pesto en voeg, naar smaak, peper en (grof zee-)zout 
toe. Snij de mozarella in plakjes en leg deze over de vis heen. Bestrooi uiteindelijk 
het pakketje met oregano. Vouw nu de pakketjes dicht.  Leg de pakketjes op een 
hete houtskool barbecue en gaar ze in ongeveer 15 minuten gaar. Laat de pakjes 
langer op de barbecue liggen als de vis nog bevroren is! 
 
BBQ recept: varkenshaasje in honing ketjap marinade . 
Ingredienten: 
1 varkenshaasje 3 el ketjap  
2 2 tl citroensap  spiezen  4 tl honing 
  

Maak eerst de marinade voor dit bbq recept. Meng 
hiervoor in een kom de honing met het citroensap en 
de ketjap. Roer de marinade goed door en zet hem 
even weg. Leg de spiezen, als je houten gebruikt, in 
heet water zodat ze niet verbranden boven de bbq. 
Snijd nu de varkenshaas (of varkenshaasjes) in 
gelijke blokjes. Marineer de blokjes varkenshaas 
minimaal 2 uur in de marinade. Zet het vlees onder 
het marineren wel in de koelkast. 
Rijg nu de varkenshaas aan de houten spiezen en rooster ze boven een hete bbq 
in ongeveer 10 minuten gaar. De varkenshaasjes mogen best een beetje rosé zijn 
als je ze oppeuzelt! Eet smakelijk met dit lekkere bbq recept 
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Verjaardagen 
 

Juni  
 

1 Wouter Akkeren 
2 Theo Hermans 
2 Richard Kunnen 
2 Paul Kuppens 
2 Henk Rietjens 
3 Jesper Feij 
3 Mikel Vaessen 
4 Femke Balendonck 
4 Sjors Greijmans 
4 Ilias Lachab 
4 Nick Looijmans 
5 Raymond Lierop 
5 Ruud Sniekers 
6 Ronald Kusters 
6 Johnny Peluso 
6 Vince Veldhoven 
7 Huub Meijssen 
8 Barry In den Kleef 
8 Sjef Ramaekers 
9 Bjorn Dreesen 
9 Sanne Peeters 
14 Jordi Teuwen 
14 Andries Vonken 
16 Stijn Huijskens 
17 Bodi Etiwa 
17 Ramon Gielen 
17 Daniël Kin 
17 Ron Sniekers 
18 Judith Berk 
19 Sander Aertssen 
19 Roel Horne 
19 Luca Schroeten 
21 Sil Jacobs 
21 Nadia Moonen 
26 Bèr Heijlen 
27 Jur Hermans 
29 Harrie Leijssen 
30 Frank Smedts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Juli  
 

2 Jack Schroeten 
2 Leo Sniekers 
3 Dennis Hendriks 
3 Erwin Stultiens 
4 Anouar Moonen 
6 Twan Castenmiller 
6 Wim Creemers 
7 Harrie Dirkx 
7 Paul Feij 
7 Jeroen Henderikx 
8 Maxime Timmermans 
9 Maaike Geelen 
10 Timo Schonkeren 
12 Rene Maes 
12 Sander Pleunis 
12 Raf Weerts 
14 Aron Aertssen 
14 Pierre Verkennis 
15 Piet Brouns 
16 Josje Heuvelmans 
17 Luc Borne 
17 Roel Korten 
17 Piet Lempens 
18 Kevin Castenmiller 
18 Sjoerd Rietjens 
21 Gerard Stals 
22 Luca Hendrikx 
22 Neele Steijvers 
23 Ruben Creemers 
23 Camiel Huijskens 
23 Tuur Kirkels 
23 Elke Kwaspen 
23 Cas Pleunis 
23 Thomas Smeets 
23 Hein Snijders 
24 Jesse Vaessen 
27 Jeroen Creemers 
27 Frans Hendriks 
27 Mark Hermans 
29 Neel Creemers 
29 Sem Veen 
30 Gemmy Pleunis 
31 Rob Blaauw 
31 Thei Donders 
31 Rob Hendriks 
31 Chantal Hermans 

 


