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Nieuwe uitdagingen ! 
 

Het seizoen 2013-2014 zit er inmiddels op voor de meeste Brevendianen. Een 
aantal vrijwilligers zijn evenwel nog druk doende met hetzij  de afronding van nog 
een aantal lopende zaken hetzij alweer  de voorbereidingen  voor het komende 
seizoen. Ik hoop van ganser harte dat ook deze groep  vrijwilligers zeer binnenkort 
kan gaan genieten van de welverdiende (zomer-)vakantie.  
Terugkijkend op het afgelopen seizoen kunnen we constateren dat we “het” 
opnieuw gezamenlijk geflikt hebben. Opnieuw een seizoen met  veel dingen die 
gewoon goed  zijn verlopen. En natuurlijk zijn er ook dit jaar weer diverse zaken 
die anders hadden moeten  lopen. Een jaarlijks terugkerend gegeven. Echt niet 
alleen bij Brevendia. Ik hoop dat elke Brevendiaan – zowel de actieve voetballers 
als de actieve vrijwilligers als ook de steunende leden – ook dit seizoen per saldo 
toch  vooral weer plezier hebben mogen beleven aan onze gezamenlijke hobby. 
Eventuele foute dingen worden meegenomen als uitdagingen  voor het volgend 
seizoen.  
Een seizoen lang heeft deze club weer als een bedrijf gefunctioneerd. Iets wat 
alleen maar mogelijk is als vele  mensen met een groen – wit hart blijven doen wat 
is afgesproken. Voor een club als Brevendia is het belangrijk om te blijven 
beschikken over een voldoende aantal bij voorkeur gemotiveerde voetballers: ieder 
op zijn of haar nivo. Daarnaast is het hebben van voldoende sponsoren een must   
voor een club van onze omvang. Maar cruciaal voor een vereniging is het hebben 
én houden van voldoende vrijwilligers. Mensen die als vrijwilliger vrije tijd en soms 
heel veel vrije tijd blijven steken in onze club. Alleen dan heeft Brevendia 
bestaansrecht. 
Het is al vaker gezegd: gelukkig zijn er binnen onze club vele mensen die het bijna 
vanzelfsprekend vinden om iets voor onze club te doen. Sommigen al vele jaren 
lang ! Niet alleen namens het Bestuur doch ik denk mede namens alle 
Brevendianen zou ik deze grote groep vrijwilligers ca. 130 ! – zonder uitzondering 
– allemaal bijzonder willen bedanken voor hun inzet het afgelopen seizoen. Wij 
hopen dat we ook volgend jaar weer op jullie mogen rekenen. Aan die vrijwilligers 
die om voor hun moverende reden besloten hebben te stoppen , zeggen we 
buitengewoon jammer maar respect/begrip.  Bedankt voor de getoonde inzet én 
misschien tot later voor een andere job.  
Vooruitblikkende op het komende seizoen wil ik nog kwijt dat dit opnieuw en om 
meerdere redenen een zeer belangrijk seizoen voor onze club zal gaan worden. 
De structurele onderbezetting  van ons Bestuur in combinatie met de niet meer 
tegen te houden consequenties van “vergrijzing en krimp”  (in zijn gehele 
maatschappelijke context) zal een zware wissel trekken op onze vereniging !  
Feitelijk is deze ontwikkeling binnen Brevendia (voor een deel) al in gang gezet : 
zoals bekend hebben we hebben hiervoor al een aparte projectgroep ingesteld :  
“Brevendia in de toekomst”  , welke het bestuur van advies zal voorzien. Daarnaast 
hebben er inmiddels al diverse gesprekken  plaatsgevonden met Crescentia en 
Altweerterheide  om zekere “combinatie-teams” te gaan vormen. Gesprekken die 
in een plezierige en constructieve sfeer hebben plaatsgevonden en nog steeds 
plaatsvinden. Initiatieven die een serieuze kans verdienen, zonder dat op voorhand 
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ongewenste verplichtingen naar elkaar toe gaan ontstaan. Een eventuele 
daadwerkelijke samenwerking heeft eerst dan kansen van slagen als dit voor alle 
partijen leidt tot win-win. De (nabije) toekomst zal dit leren ! Alweer een nieuwe 
uitdaging ! 
Plezierige vakantie toegewenst en tot in het nieuwe seizoen ! 
 
Namens het Bestuur, 
René Steijvers 
 

Goed nieuws vanuit Technische Commissie 
Nieuwe leiders Brevendia 2 
 

Paul de Feij wordt onze nieuwe trainer/coach voor Brevendia 2. 
Paul 49 jaar, oorspronkelijk afkomstig uit Den Haag en thans al 
ruim 3 jaar samen met zijn vrouw Monique woonachtig in 

Stramproy aan de Carolinenstraat. Opvallend snel heeft Paul zich ingeburgerd bij 
onze vereniging. Na hele goede ervaringen en dito resultaten bij de A2 is hij thans 
toe aan een nieuwe uitdaging. Op basis van zijn voetbalervaring (jeugd op 
hoofdklasse nivo en senior 1e klasse KNVB) en zijn goede sociale vaardigheden 
gaat hij het komende seizoen – samen met Jeroen Creemers - ons 2e team 
begeleiden.  
“Mijn uitdaging als trainer zie ik in het creëren van een team waarin iedereen wat 
voor elkaar over heeft en de gemaakt afspraken nakomt. Dat hoop ik ook te 
bereiken als nieuwe trainer van Brevendia 2. Ik heb er veel zin in”. 
 

Jeroen Creemers is 21 jaar woonachtig aan de Kruisstraat 8, te Stramproy. Hij is in 
de F-jes begonnen met voetballen bij Brevendia. Na een korte periode in de B2 is 
hij doorgestroomd naar B1. Na de B1 is hij  direct overgegaan naar de A1, dit was 
een zeer hecht team, met als trainer Enrico Vaessen en als leider Pierke Scheres. 
Jeroen heeft hier erg van genoten. Jeroen heeft als speler van Brevendia 3 in zijn 
eerste jaar als Senior gelijk een kampioenschap kunnen vieren. Het afgelopen 
seizoen is Jeroen leider geweest van B2 en dit heeft hij met plezier gedaan. Naast 
zijn vrijwilligers werk bij Brevendia is hij ook actief bij Mega Dance te Stramproy. In 
de nieuwe uitdaging als Leider van Brevendia 2 heeft hij erg veel zin. 
Jeroen is beter bekend door zijn snelheid en zijn bijnaam…….Theûum! 
De kleinzoon van Moeëne Theûum! 
 

Paul en Jeroen heel veel succes toegewenst ! 
 
Contract met Marie-Louise verlengd 
Het contract van onze Jeugdcoordinator – Marie-Louise Suykerbuyk – is verlengd 
én uitgebreid. We zijn uitermate tevreden over de inzet van én de tot dusverre 
behaalde resultaten door toedoen van Marie-Louise. Voor ons een bewijs te meer 
dat we met de in gang gezette – en dus gefaseerde - uitvoering van ons Technisch 
Beleidsplan als Brevendia goed bezig zijn. 
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De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn volop in gang. 
Een groot compliment is op zijn plaats voor de gebroeders Stevens 
– Theo en Marcel – die daartoe gemandateerd door het bestuur – 
opvallend vroeg duidelijkheid hebben gecreëerd over de teams 
voor het komende seizoen. In goed overleg met de hoofdtrainer en 
het bestuur/T.C. ligt thans een prima concept- indeling op tafel voor 

zowel de selectie als ook voor de lagere teams. Er is gekozen voor 1 seniorenteam 
extra. Een hele goede zaak als je uitgaat van het principe dat iedereen zoveel 
mogelijk  mag voetballen. Echter , laten we met z’n allen er ook voor waken dat we 
een heel seizoen  over voldoende mensen voor alle teams blijven beschikken ! 
Dus toon het gehele seizoen je verantwoordelijkheid  naar je team én meld je 
eerst dan af als je zeker weet dat dit geen problemen oplevert! 
Er komen nog wat aanmeldingen / mutaties binnen (1 juni) : dus het valt niet uit te 
sluiten dat in de voorlopige indeling nog geschoven moet en kan worden. Zodra 
mogelijk volgt de nadere informatie hierover. 
 

Zoals bekend wordt Paul de Feij – naast onze hoofdtrainer Enrico - onze nieuwe 
trainer van het 2e elftal en gaat hij – samen met “Thuum” proberen om de 
buitengewoon hoge klassering (1e klasse) opnieuw te behouden ! 
Ok bekend is, dat wij al eerder overeenstemming hadden bereikt met 
keeperstrainer Huub en A1-trainer Ruud voor het nieuwe seizoen. 
Heel blij zijn wij ook met de nieuwe trainer van onze Vrouwen : André Lasut. 
Ondanks zijn drukke werkzaamheden heeft hij de uitdaging aangenomen en gaat 
hij samen met Monique Truijen en Brett van Ool aan de slag met ons 
vrouwenteam. 
 

Hartverwarmend noem ik de vorderingen die we als vereniging maken door 
toedoen van onze Technische Jeugdcoördinator. Marie-Louise, Wim Bogie en 
“onze” Joep verdienen hiervoor een geweldig groot compliment. Natuurlijk moeten 
we nog de nodige stappen maken, doch wij zijn “zeker en vast” op de goede weg !  
Voor diegenen die het nog niet gezien wil ik absoluut verwijzen naar het filmpje van 
de KNVB over onze Brevendia-jeugd : wat een P.R. !   
Zie :  https://www.youtube.com/watch?v=beoLLyQTyHw&feature=youtu.be 
 

Eveneens bijzonder goede zaak in dit kader is de bereidheid van Jan Kwaspen om 
vanaf het komende seizoen in goed overleg met Marie-Louise de (technische) 
coördinatie van de D-jeugd te gaan doen .   
 

Tot slot wil ik Martijn Janssen bedanken voor zijn inzet voor onze commissie. 
Martijn geeft er de voorkeur aan zijn vrijwilligerswerk op een ander terrein voor 
Brevendia in te willen zetten. Martijn was niet zozeer onze “veldheer” als wel onze 
weloverwogen voorzitter/secretaris. Jammer, maar gelukkig blijft zijn inzet bewaard 
voor Brevendia.  
 

Nieuw TC-lid 
Verheugd zijn wij verder over de toetreding binnen onze commissie van Roel van 
Horne. Over zijn precieze taakinvulling vindt nog overleg plaats. Roel alvast veel 
plezier en sukses toegewenst. 
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WK-wedstrijden kijken bij Brevendia!! 
 
 
Sportvrienden, 
 
Nu er in de kantine 2 grootbeeld tv’s hangen gaan we er optimaal gebruik van 
maken tijdens het komende WK. 
Voor de 3 wedstrijden van het Nederlands elftal en eventueel de volgende 
wedstrijden wordt in de kantine een tribune opgebouwd, zodat je gezellig met je 
elftal en/of vrienden gezamenlijk deze wedstrijden kunt bekijken. 
 
De wedstrijden zijn: 
Vrijdag 13 juni:  Spanje – Nederland Aanvang:  21:00 uur  

Kantine open:  20:30 uur 
Woensdag 18 juni:  Australië – Nederland Aanvang:18:00 uur 

Kantine open:  17:30 uur  
Maandag 23 juni:  Nederland – Chili Aanvang:18:00 uur 

Kantine open:  17:30 uur  
 

Dus wil je gezellig de wedstrijden bekijken met je elftal of vrienden, 
spreek dan af in de kantine van Brevendia!! 

 
We zoeken nog enkele handen voor het opbouwen van de tribune op woensdag  
11 juni  ’s-avonds. 
Kun je helpen, geef dit dan even door aan: 
Bart Kwaspen  06-11046972 sjoepin@live.nl 
Martijn Janssen  06-34926475 martijnjanssen19@hotmail.com  
 
We zoeken nog enkele oranje-attributen om de kantine te versieren;  
Heb jij iets te leen geef dit dan even af bij: Alles wordt terugbezorgd 
Bart Kwaspen  06-11046972 sjoepin@live.nl 
Martijn Janssen  06-34926475 martijnjanssen19@hotmail.com  
 
 
 

VELDEN IN GROOT ONDERHOUD!  
Alle velden op de Steinakker  zijn door de gemeente in groot onderhoud 
genomen. Enigszins vervroegd ,het was de bedoeling ná 17 mei alleen met het 
trainingsveld vóór de kantine te beginnen en de overige velden pas op het eind van 
deze maand. Ook Brevendia was zeer verrast, maar de consequentie is wel dat 
vanaf vandaag  geen enkel  team  meer van de velden gebruik mag maken. 
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“Daar kun je (niet) mee thuis komen……!”  
 

Herkent u dit beeld? Wie nu geboren wordt, zal een kwart van zijn/haar leven 
achter het beeldscherm doorbrengen. Een beschouwing  van een Amerikaanse 
journalist vermeldt dat de gemiddelde 21-jarige jongere in de loop van zijn leven al 
250.000 e-mails, sms’jes e.d. heeft verstuurd/ontvangen,  10.000 uren via mobiele 
telefoon gecommuniceerd, 5000 uren videogames gespeeld en 3500 uren besteed 
aan sociale netwerken zoals  Facebook en Twitter. 
Al die e-mails, sms’jes, appjes en twitter- en facebookcontacten zijn het nieuwe 
medium geworden. Men wordt continu bestookt met beeld, geluid en tekst en blijft 
dus constant bezig met het checken van de sociale media, ’s morgens vroeg te 
starten bij het opstaan. Men is vervolgens altijd en overal bereikbaar, op de fiets, in 
de auto, bus en trein, in de rij aan de kassa, tijdens het uitgaan, in de sportkantine, 
tijdens het eten, op de wc, het liefst via de allernieuwste smartphone:  de (a)sociale 
druk om mee te doen en erbij te horen is heel groot, “gezellig” bij elkaar zittend en 
– bewegingsloos kijkend naar  en met de duimen razend over het schermpje -  
alleen maar met het mobieltje of smartphone  bezig, zestien uur per dag……. 
Natuurlijk heeft deze digitale communicatie vele voordelen en wordt dan ook door 
steeds meer (beroeps)groepen omarmd; al was het maar de serveerster die met 
een plastic naald op het zwarte doosje rechtstreeks de bestelling naar de keuken 
doorseint of de apotheker die eindelijk het recept van de huisarts kan lezen….. 
Maar ook de schaduwzijden van al deze hulpmiddelen kondigen zich aan. Een 
bekende Duitse psychiater waarschuwt dat overmatig gebruik van sociale media 
kan leiden tot verslaving en tot “digitale dementie”: in plaats dat wíj die media 
beheersen, wórden wij beheerst. 
Vooral bij pubers kan het leiden tot slechte studieresultaten. Huiswerk wordt 
gemaakt met de smartphone ernaast. De spanning of er een bliebje als weerwoord 
op de whatsapp, e-mail of facebookboodschap gaat komen, zorgt voor 
concentratieproblemen. De aanhoudende kettingreacties van vraag/aanbod en 
aanbod/vraag zijn immers niet te combineren met een serieuze studiediepgang. 
Bovendien lijkt het dat het handmatig geschréven woord zijn langste tijd heeft 
gehad. Onderzoekers bevestigen dat studenten die aantekeningen met de pén 
maken, zich de stof langer en gedetailleerder kunnen herinneren. Schrijven 
stimuleert de coördinatie tussen de linker- en rechterhersenhelft, essentieel vooral 
voor  kinderen. Kennis die men via het internet verzamelt, blijft oppervlakkig en 
vluchtig en is niet erg diepgaand. Van de inhoud van zogenaamde eBooks  
-vergeleken met het lezen van papieren boeken- blijft weinig in het menselijk 
geheugen hangen. 
Een ander probleem is het misbruik van de anonimiteit van het internet. Ongestraft 
kan men zich middels extreem taalgebruik misdragen en zijn frustraties 
afreageren, bedreigingen en pesterijen kunnen ongehinderd worden geuit. 
Onbegrijpelijk en ongelooflijk naïef is het hoe sommige internetgebruikers zich -
letterlijk- blootgeven, daarmee alle controle over de boodschap (en beeld) 
verliezend. Dat ongure figuren dit ongecontroleerd gedrag en deze openhartigheid 
wensen te misbruiken, is onvermijdelijk. 
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De virtuele wereld wordt dus steeds belangrijker en eist steeds meer aandacht op, 
maar we kunnen deze wereld moeiteloos vanachter een scherm -bewegingsloos- 
betreden. Bij onze kinderen ontstaat een bewegingsarmoe, want er wordt minder 
buiten gespeeld, minder gesport,  minder gefietst en gelopen waardoor 
overgewicht bij kinderen en tieners is toegenomen. De kans op het ontwikkelen 
van diabetes en hart- en vaatziekten op oudere leeftijd is daardoor sterk gestegen. 
Is er een oplossing in zicht om dit “mobielitisgedrag” te bestrijden?  Hele 
gemeenschappen vertonen deze ongepast sociale houding, maar het probleem 
wordt meestal door de patiënt weggelachen, wellicht zelfs door de huisarts omdat 
hij er zelf aan lijdt? Wat te doen met vrienden, familie en partner die naar het 
tweede plan worden verwezen, omdat het mobieltje dwangmatig de voorkeur krijgt 
en een echt gesprek niet mogelijk is? De drempel van digitaal contactmaken met 
ánderen wordt inderdaad verlaagd, maar of dit het gewone leven mag vervangen? 
Moeten we afspraken maken, smartphones e.d. bijvoorbeeld onder het eten en/of 
op bepaalde plekken verbieden, op bepaalde tijden onbereikbaar zijn en geen e-
mails meer beantwoorden? Of  een variatie op het reeds gehanteerde STER-TV-
spotje aanbieden: “” Sociaal media en verkeer en ………… en ………… en 
……….. gaan niet samen!” 
 
 

Laatste Editie van ons Clubblad “De Steinakker” ! 
 

Het huidige digitale tijdperk biedt ons allen steeds meer mogelijkheden. Zelfs voor 
de meest kritische digibeten onder ons valt  de meerwaarde van de huidige digitale 
communicatiemogelijkheden  niet of nauwelijks meer te ontkennen.  Ook ons eigen 
vertrouwde clubblad moet eraan geloven !  
Ooit in de jaren ’60 gestart als info blaadje bij Palmen Hein in de kippeneieren 
sorteerruimte. Medio jaren ’90 voortgezet in het huidige model als clubblad : dus 
nu kennen we de 19e én dus laatste jaargang ! 
Ondanks het feit dat het hier gaat om een – voor sommigen ook daadwerkelijk 
voelbaar – afscheid nemen van een stuk historie heeft ons bestuur na lang wikken 
en wegen besloten te stoppen met het clubblad in deze (boek-)vorm.   Gesteund 
door de overtuiging  dat  het alternatief  ruim, sneller en goedkoper voorhanden is. 
Over de nieuwe (digitale) opzet en ook hiervoor noodzakelijke inzet/input van  
eigen leden/teams komen wij begin volgend seizoen bij jullie terug. 
Namens het Bestuur,  vele (oud-) Brevendianen én ongetwijfeld ook namens heel 
veel andere niet leden wil ik al diegenen  die in de loop der jaren op wat voor 
manier dan ook hebben bijgedragen aan het – veelal  op prima wijze – invulling 
geven aan ons eigen Clubblad : BIJZONDER HARTELIJK DANK ZEGGEN ! 
Een groot compliment is op zijn plaats : begin er maar aan : iedere editie opnieuw 
zorgen voor (zo mogelijk interessante) input is een hele verantwoorde opgave !                                               
Bij dit soort langlopende projecten is het veelal ondoenlijk om namen te noemen, ik 
maak hierop géén uitzondering. Iedereen die zich jarenlang verantwoordelijk heeft 
gevoeld voor de coördinatie én invulling van allerhande (ook meer algemene en 
humoristische) informatie en bezorging, nogmaals namens Brevendia, DANK!.  
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Clubblad de Steinakker. 
 

Naar het zich laat aanzien zal de gedrukte versie van het clubblad van Brevendia 
haar bestaan binnenkort moeten opgeven. 
Moderne vormen van techniek lijken meer te passen in de huidige informatiewereld 
dan het boekje van nu. 
Op verzoek van de redactie wil ik graag een korte impressie over het ontstaan van 
de “Steinakker” , zoals die nu nog in mijn geheugen staat, met jullie delen. 
Het prille begin! 
Het zal ongeveer midden de 60 er jaren zijn geweest dat enkele leden van 
Brevendia, Jan Rietjens, Hein Palmen en Piet Weerens het idee opvatte om een 
informatie blad te gaan maken waarin men kon lezen wat de plannen voor de 
komende week van Brevendia waren en wat in de voorafgaande week zoal was 
gebeurd. 
Ik kan mij herinneren dat opstellingen van elftallen, middels een infokastje in de 
buurt van de kerk  werden bekend gemaakt. Vanaf vrijdagmorgen, kon je lezen in 
welk elftal je wel of niet was opgesteld. Het gebeurde maar al te vaak dat vlak voor 
het wedstrijd de opstelling nog werd veranderd. Dus goed opletten en vaak gaan 
kijken. 
Die manier van informatie verstrekking leverde vaak onduidelijkheden en 
teleurstellingen op wat vervolgens weer de organisatie in de war stuurde. Frustratie 
en boosheid tot gevolg. Eigenlijk moest het anders, duidelijk, helder en structureel. 
Bovengenoemde Brevendianen staken de koppen bij elkaar en bedachten een 
“moderne getypte versie” die bij de leden thuis werd bezorgd en waarin je alle 
wetenswaardigheden kon lezen die op dat moment relevant waren. Er ontstond 
een structuur waarbij de elftallen commissie, trainers en begeleiders na de 
donderdagavond training de opstellingen maakte, hoe de verplaatsing zou worden 
geregeld  en de tijd van aanvang. Je diende ruim op tijd aanwezig te zijn. 
Het infoblad  werd vernoemd naar het nieuwe sportcomplex “De Steinakker” . Voor 
de verspreiding werd Thei Schaeken bereid gevonden de Steinakker gelijktijdig 
met de krant te bezorgen, alles gratis uit liefde voor de club. 
Op donderdagavond, na afloop van de training, moest alle kopie binnen zijn en 
werd aansluitend bij Hein Palmen, in het voederlokaal van een kippenhok, door 
Jan Rietjens als een waanzinnige getypt. Verslagen die niet binnen waren werden 
alsnog opgehaald of  ter plekken door redactieleden  geschreven. Je kunt je 
voorstellen dat het verhaal niet naadloos aansloot met de werkelijkheid maar 
belangrijker was dat de wedstrijdverslagen of andere informatie werden 
geschreven. Iedereen was natuurlijk toch benieuwd of hij of zij in het verhaal 
voorkwam, dat streelt het ego, niet waar! 
Donderdagavond na de training van zeven uur snel naar huis om de spullen af te 
leveren voor de wasbeurt en dan “kleves” naar Palme Hein. Jan Rietjens (van 
Èerkesmeister) had al flink voorwerk gedaan en mening velletje vol getikt. De 
overige redactieleden kwamen na de training in actie om ontbrekende kopie te 
maken en het resultaat te stencilen. Rond half elf werd bij “Cor van Stuf” friet, 
frikandellen en enkel flesjes bier gehaald want  de Steinakker moest klaar zijn 
zodat Thei Schaeken (van Tupkes Mie), de Steinakker om 4 uur in zijn tassen kon 
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stoppen want dan startte het bezorgen. Vaak was “het Steinakkeren” een gevecht 
met de tijd maar wonderwel lukte het steeds om  op tijd te zijn. De ervaring leerde 
dat onder druk alles vloeibaar werd, en dat hielp. 
Het was bijna altijd spitsroeden lopen maar soms dachten wij tijd over te hebben 
omdat het aangeleverde materiaal meeviel. En als je denkt  tijd over te hebben dan 
wordt je overmoedig en vergeet je de tijd zeker als we gezamenlijk naar Stuf 
gingen en vervolgens naô Liëen om het eten weg te spoelen.  
Klauwers Tjeu, Jaôpers Harie,  Boëene Hein en Jèrr  van Liëen hadden natuurlijk 
heel veel bruikbare nieuwjes die ter plekke op waarheid moesten worden getoetst. 
Het gesteggel dat daaruit voortkwam, gehuld in een opkomende nevel, zorgde 
ervoor dat de waarheidsvinding strandde en  wij als straf, na sluitingstijd, de 
Steinakker moesten zien af te krijgen want  afspraak was afspraak, om 4 uur stond 
Thei Schaeken voor deur en die trapte door als het materiaal niet klaar stond. 
Later, toen de techniek van het stencilen naar kopiëren was geëvalueerd wilden wij 
graag tijdwinst scoren en moesten verkassen naar het Gemeentehuis aan de Fr. 
Strouxstraat want daar mochten wij, met goedkeuring van de burgemeester, van 
de modernste apparatuur gebruik maken. 
Jammer dat de redactiemaatjes van het eerste uur er niet meer van kunnen 
getuigen anders was dit verhaal een stuk langer geworden. 
Een prachtige periode in het al zo rijke Brevendia leven van mij! 
 
Piet Weerens. 
 
 

 

 

½ pagina advertentie 
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Uit de oude doos….. of  vanaf nu een APP en via soc iale media?  
 

Bij het afscheid van het clubblad ………..  een blik in de toekomst 
 

Het moet ergens in de jaren 1964/1965 geweest zijn. De eerste uitgave van het 
clubblad “De Steinakker” . De uitdaging was enorm,  ga er maar eens aan staan: 
Wekelijks een clubblad uitgeven. 
Voorwaar een prestatie, dit  Brevendia-monument ( of beter gezegd document). 
En ineens is ‘ie er dan: de laatste uitgave, zoals hij hier voor U ligt. Geniet ervan! 
 

Hoe gaat het nu verder met het clubblad in dit digitale tijdperk??   
Zie hiervoor de kop boven dit artikel. We hebben een website, nieuwsbrieven, 
Brevendia-TV in de kantine op twee grote beeldschermen en extern nog  ’t Blaadje 
van Stramproy om met de buitenwereld en vooral ook met alle Brevendia-leden te 
communiceren. 
Om de verschillende media van up-to-date nieuws te voorzien hebben we een paar 
vrijwilligers nodig die bedreven zijn in de digitale wereld om dit pakket te 
onderhouden en waar nodig uit te breiden. (denk aan sociale media, WhatsApp, 
clubblad op APP etc.)  
En kijk dit is nu een uitgelezen kans voor de jongeren onder ons! ( Vanaf B-jeugd 
t/m “jongere senioren”). Deze keer MOETEN we het echt van jullie hebben. Onder 
supervisie van een PR-verantwoordelijke  liggen er  mogelijkheden om er  samen 
iets moois van te maken! 
De werkuren zijn niet zo dramatisch als 50 jaar geleden, volop gelegenheid om 
goede ideeën uit te werken. Kom op en geef je op als vrijwilliger bij PR !!! 
Telefoontje/email/whatsapp-je naar Jan Brouns 06-22509059 en ik neem kontakt 
op!  
 

Moraal van het verhaal: 
Lees het nog eens aandachtig door, verplaats je in de situatie van Brevendia  anno 
2014 en meld je aan als vrijwilliger voor slechts 1 van onze 8 vacatures!!  
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SponsorZaken (4)  
 
De eerste Brevendia (digitale) nieuwsbrief  voor onze sponsors is geproduceerd 
en verzonden !! Zoals het tegenwoordig betaamt in een “nul-versie”,  om aan te 
geven dat dit nog voor verbetering en uitbreiding vatbaar is. Zie hiervoor ook de 
rubriek over het laatste clubblad: PR-vrijwilligers gezocht! 
Einde mei zullen we de tweede nieuwsbrief versturen en dan pakken we draad 
weer op bij de start van het nieuwe voetbalseizoen.  
 

 “Vrienden van Brevendia”  is 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. 
Spontaan hebben we al 3 aanmeldingen!! Na de zomerstop gaan we er opnieuw 
mee aan de slag. Maken we samen het “bord vol”? 
 

Brevendia-TV in de kantine  wordt nu echt zichtbaar. De eerste tests en de 
presentatie van het Brevendia jeugdtoernooi  zijn prima verlopen. Voor tips van 
bedrijven om op Brevendia-TV te adverteren houden we ons steeds aanbevolen. 
 

De sponsorbrochure  is een nieuw jasje gestoken, we zijn begonnen met de 
nieuwe wervingscampagne.  
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 06-12738786 
Jan Janshen  06-43052932 
Piet Brouns  06-51825456 
Rene Maes  06-30123193 
Jan Brouns  06-22509059 
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Brevendia 1 seizoen 2013/2014  
 

Er kunnen heel wat verhalen en anekdotes over dit seizoen worden losgelaten. Na 
de degradatie van een seizoen eerder stond er een sterk verjongde spelersgroep 
die vol goede moed uit was op mooie resultaten. Zeker na de succesvolle 
poulefase van de beker waren de verwachtingen hooggespannen.  
Het seizoen begon met een wedstrijd op de Steinakker tegen 'de moeësdiek'. 
Direct een nederlaag, mede door een gemiste pingel in de laatste minuut van 
aanvoerder Bjorn.  
De eerste periode was er verder één om qua puntentotaal snel te vergeten. Aardig 
voetbal maar de punten bleven uit. Foutjes achterin, gemiste kansen voorin, slordig 
balverlies op het middenveld. Alles werd direct afgestraft. Jammer, zeker voor 
deze jonge gretige groep. Tegen EMS was er een gemiddelde leeftijd van 21 jaar. 
Dat zelfs met een 30 plusser.... 
Wassie greep in en haalde Remy weg bij het tweede. Hij bleek de verlosser, de 
eerste winstpartij was een feit, 2-0 tegen SVH'39. 
Feitjes van de eerste periode: 11 doelpunten gemaakt, 17 tegen, 2 penalty's 
gemist en een schamele 5 punten. 
De resterende wedstrijden voor de winterstop waren ook niet al te succesvol. Al 
wist Marijn ons via de groeps Whatsapp iedere zondagmorgen weer te motiveren. 
Ook in de kleedkamer was de sfeer uitstekend. Renzo zorgde voor de nodige 
onderbroekenlol, Stefan was zo vriendelijk om iedere zondag weer een verrassend 
aroma te verspreiden, leider Frits verzorgde ons van top tot teen, Sjors kon zijn 
gevoelens voor verzorgster Tamara moeilijk verborgen houden en de trainer zag 
dit alles met lede ogen aan. 
Na de winterstop leek het lek boven, maar liefst 3x achter elkaar werd de nul 
gehouden en zowaar 7 punten in de pocket. Doordat Linne en Leeuwen ook hun 
puntjes bleven pakken bleven we in de gevarenzone.  
Periode 2 was qua puntenaantal een verdubbeling van de eerste. 10 punten 
konden er bij geschreven worden. Geen gemiste penalty's en een doelsaldo van 
10 voor, 7 tegen. 
Het moest dus gebeuren in de derde periode. Degraderen naar de vijfde klasse, 
het zal toch niet gebeuren. Enrico zal er vast wel eens slecht van geslapen 
hebben.  
Het aardige voetbal had plaats gemaakt voor strijdvoetbal. Niet mooi voor onze 
trouwe supporters, maar ook die hadden in deze fase het liefst 3 punten. Een flink 
aantal gele en zelfs 2 rode kaarten waren het gevolg. Vooral de wedstrijden tegen 
Hebes en SVH'39 waren het napraten waard.  
Het mooiste moment van het seizoen kwam uit de wedstrijd SVH'39 - Brevendia. 
Net na rust, bij een 0-2 voorsprong, een corner. Deze viel over alles en iedereen 
heen bij Remy op de pantoffel. Met een magistrale volley die diagonaal in de verre 
kruising verdween werd het 0-3. Zijn eerst doelpunt in Brevendia 1. Zijn sprint na 
dit doelpunt dit menigeen van ons verbazen. Zelfs Marijn had moeite hem bij in te 
halen. De 2 tegendoelpunten en de rode kaart voor Sjors die in het restant van 
deze wedstrijd vielen waren eigenlijk niet noemenswaardig. 
Een cruciale zege, zeker na de offday een week later thuis tegen kampioen RKVB.  
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Lijfsbehoud moest worden veilig gesteld in Thorn, tegen Maasgouw. 
Leon wist ons op de juiste manier te prikkelen. Nog bedankt voor de barbecue 
trouwens. 
Met misschien het beste voetbal van het seizoen in de eerste helft gingen we 
rusten met een 0-4  tussenstand. De geschorste Sjors werd op de bank helemaal 
gek van Marijn, terwijl deze in Praag op vakantie was. Lang leve Whatsapp. 
Uiteindelijk werd het nog 60%, sorry 0-6. 
 
Al met al een enerverend seizoen,maar wel met klass e behoud! 
 
 
Afscheidswedstrijd David Vaessen  
 
Brevendia 1 van 1993 – Brevendia 2 van 2014 
 

In een stralende lentezon traden de soepele gewrichten van Brevendia 2 van dit 
jaar aan tegen de gelouterde equipe van Brevendia 1 van 1993. Het veld was 
moeilijk bespeelbaar, de zijlijn goed gevuld en de adem bij sommigen schaars… 
Toch werd er een puike partij op de mat gelegd. Na een kwartiertje schaken kwam 
de bal via de zijkant voor de voeten van nota 
bene ons feestvarken David en hij haalde 
zonder pardon uit. Een mooi diagonaal schot 
was Bart Kwaspen te machtig, 1-0. Brevendia 
2 had zijn handen vol aan het stug 
verdedigende en fel op de bal jagende 
Brevendia 1. En als er dan een kans voor 
Brevendia 2 was dan bleek Walter Tobben 
een sta-in-de-weg. Nog voor rust zorgde 
Danny Alofs voor 2-0. Hij leek de bal voor te 
zetten maar in plaats daarvan prikte hij de bal 
in de korte hoek binnen. Na rust verruilde 
David Brevendia 1 voor Brevendia 2 maar dat 
veranderde niet veel aan de 
krachtsverhoudingen. Brevendia 2 kwam 
moeilijk door de defensieve linies en 
Brevendia 1 bleef levensgevaarlijk counteren. 
Balverlies van Brevendia 2 leidde een 
vliegensvlugge counter in met als eindstation 
Danny die met een mooie knal voor 3-0 
zorgde. 5 minuten voor tijd kreeg David een 
publiekswissel en werd hij op de schouders van het veld gedragen. Een mooi 
afscheid na een lange carrière. In de resterende 5 minuten deed Martijn Janssen 
nog wat zout in de Brevendia 2 wond door de 4-0 binnen te tikken en redde Rob 
Indenkleef de eer door bij de tweede paal de eindstand op 4-1 te bepalen. Na de 
wedstrijd werden er nog lang herinneringen opgehaald en gekeuveld over de 
‘goede ouwe tijd’…  
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Onderstaand de statistieken van Brevendia 4 voor se izoen 2013/2014:  

• Aantal tegendoelpunten: te vul 
• Aantal doelpunten:  te weinig 

• Aantal eigen doelpunten: 4 (Johan Kunnen 2x, Niels van Dongen 1x, Koen 
Kwaspen 1x en Luuk Moors 1x) 

• Aantal gemiste strafschoppen: 1 van de 1 (Jeroen Wolter) 
• Man of te Match (alleen bij winst of gelijk spel): 3x (Roel Korten, Erik 

Coenen en Tom Creemers) 
• Topscoorder: Koen Kwaspen 5 goals (dit is incl 1 eigen goal) 
• Grootste verzaker: Thijs Custers van de 1e 4 wedstrijden 3x niet komen 

opdagen en 1 x te laat (toen wel met de fiets naar Neer nagekomen en 
was voor rust in Neer). Daarna disciplinaire schorsing waarna hij zich na 
een periode van 3 maanden bezinning positief heeft herpakt.  

• Aantal kaarten: Niels van Dongen 3x geel, Math Hornix 1x geel (wegens 
commentaar op de leiding) 

• Meeste aantal wedstrijden gevoetbald: Rob Lempens 

• Minste aantal wedstrijden gevoetbald: Sallah Hassan 0 stuks (nooit komen 
opdagen), Wouter Hendriks 0 stuks (wegens blessure maar is interim 
leider) en Juri Mans 1,5 stuks (wegens blessure maar is een redelijk 
trouwe supporter) 

• Meeste aantal thuis supporters: 5 

• Aantal spelers met kapotte voetbalschoen: 4 

• Aantal rollen tape: 5 (veur de kapotte sjoan)  
• Speler met het vaakst een kater op zondag: Jon Klaassen (altied) en Niels 

van Dongen 

• Team uitstapjes: Bowlen (52 spares en 38 strikes), Monza, Wieert, Vissen 
(65 forellen en 1 zalmforel).  

• Na het vissen is het Thijs toch nog gelukt om een meisje aan de haak te 
slaan bij einde seizoensfeest van de volleybalclub. Relatie is overigens 
nooit wat geworden 

• Eric Coenen is in het doel een zekerheid mer mit de fieëstjes neet lang 
mer waal vul 

• 1 x shirts vergeten: 1e helft gespeeld met shirts tegenstander en 2e helft 
(shirts gaan halen) gespeeld met ongewassen stinkende shirts (voor straf) 

• 3e wedstrijd voor het einde degradatie veilig gesteld. 
• Al met al een geslaagd seizoen!  
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Beste Brevendia 5 volgers, 
 

Gedoan, veurbiej, euver en oet! 
Seizoen 2013-2014 geit inen beuk as... jeh as waat eigenlik? 
 

Hiej onger volgtj ein euverzicht: 
 

Aantal wedstrieden: 19, haaje der zoemer 20 konne zeen. 
 

Gewonnen, aaf en toe ins. 
Geliek: Geliek kriegtj met Lien in ut elftal neeme 
Verloren: Dek van de ongerste. 
 

Topscoorder: Wil, 8 goale gemaaktj en ein good spargel seizoen 
Persoeen met de meiste assists: Biej os int elftal wetste det noets. 
 

Man van ut seizoen: Frenske Nelissen . . . de oplossing veur Oranje! 
Vrouw van ut seizoen: Gemmy . . . altied doa! 
 

Goal van ut seizoen: Matje, als ras echte spits scoordje hae zien innigste goal 
tegen Hunsel. Dit door de bal met de linker sjoon zoe de goal in te koppen. 
 

Blunder van ut seizoen: trugspeul bal van Vleet tegen DESM 
 

Beste keeper van ut seizoen: Theike Agten en dea heet mer eine wedstried biej os 
gekieptj 
 

Beste reserve: . . .  effkes op ut pepeerke kieke 
 

Beste grensrechter: Ton . . . al heet hae der nog geine gedoan. 
 

Beste leider: ... 1-2-3 . . . uhm . . . alle drie? 
 

Sjoeenste sjoon: A. Pietjes 
 

Minste speulminuten : Klot of toch Jack K? 
 

Beste gewassen shirtjes: Arie - el 
 

Meiste Brevendia burgers gegaete: Jack M. 
 

Zoemer get feiten en weetjes . . . vanoet Brevendia 5 
 

Man of het seizoen: Ut elftal zelf . . . ein kompliment mannen. Vanaaf ut aller 
ieerste begin waas de trainingsopkomst hoeeg, de gezelligheid waas doa, de 
sportiviteit auch en zeker het respect veur elkaar om der samen ein sjoeen seizoen 
van te maake. 
 

Eine dikke merci van eederein aan eederein 
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Tenuesponsors Brevendia  
Seizoen 2013 / 2014. 

 

Brevendia 1       nog openstaand    
 

Brevendia 2     René Dwars Makelaardij 
 

Brevendia 3     Kwaspen Architectuur 
 

Brevendia 4     nog openstaand 
 

Brevendia 5     Installatiebedrijf Vleeshouwers  
 

Brevendia 6     Verkoelen Dakdekkersbedrijf 
 

Brevendia Vr.1     Bekker Dukers 
 

Brevendia Vr.2     Clerkx Asperges 
 
 

 

 

½ pagina advertentie 
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Wist U dat…. 
 

Brevendia 1 met een klinkende zege het vege lijf kon redden. 
FC Maasgouw werd al voor de rust opgerold. 
Tot grote opluchting van geheel Brevendia! 
In september met een schone lei beginnen. 
Met een hoofdtrainer uit eigen nest, uit eigen stal! 
Brevendia 2 speelde zich keurig ‘zeker” in de laatste wedstrijd. 
De A1 jeugd kon zich niet handhaven via de nacompetitie. 
De beslissende wedstrijd werd met 1-2 verloren,jammer toch! 
De DNA avond interessant verlopen is. 
Jammer dat de belangstelling niet groot was. 
Vooral de senioren voetballers werden gemist! 
Ons sportpark voor meer doeleinden geschikt is. 
Op 16 mei waren er heel veel schoolkinderen actief. 
Met voetbal, pannaveldspel, balspelen, hindernis parcours. 
En in de kantine werd………..dansles gegeven! 
De leerkrachten en ouders deden zeer goed mee! 
David” Droop “ Vaessen afscheid heeft genomen als selectie speler. 
Hij gaat op een lager niveau verder, na 20 jaar trouwe dienst! 
Oh ja …er werd ook nog flink gefeest na de wedstrijd. 
Brevendia 1 uit 1993 kon winnen van het huidige 2e. 
Zelfs Droop knalde er 1 in, keeper kansloos. 
Onze Dames net naast de beker grepen. 
Net voor tijd, een strafschop tegen, 3-2 verlies, dat doet pijn. 
Een mooi artikel in de krant, alleen die Kop boven het verhaal. 
“Brevendia grijpt naast beker”, het woord “naast” is er teveel aan! 
Het jeugdtoernooi een goed gevuld programma had! 
Vlot werden de wedstrijden achter elkaar afgewerkt. 
Teams uit grote steden: Lelystad, Hengelo, Venlo, Molenbeersel! 
De velden hebben de jaarlijkse grote onderhoudsbeurt gehad. 
Een beetje verrast ,nu al, maar het was wel hoognodig! 
Het sportpark is enkele weken gesloten, voor een goed resultaat. 
Wat is nu de bedoeling van veld 4, het wordt langzaam een konijnenburcht! 
Tegen kerstmis zullen deze wel nerveus worden!! 
Wij het nieuwe seizoen met vertrouwen tegemoet zien. 
Een nieuwe trainersstaf, een frisse wind, maar vol ertegenaan!  
Een Vrouwenteam minder en een Heren team erbij, blijft 8! 
Brevendia F4 al op YouTube staat, een leuke film, zeker kijken. 
Na 19 jaargangen wordt afscheid genomen van de gedrukte info. 
Dit is het laatste clubblad van Brevendia. 
Het blad maakt plaats voor moderne communicatie middelen. 
Wij bedanken iedereen die door de tijd een bijdrage heeft geleverd! 
Tot op de Brevendia site of Twitter of Face Book! 
Wij wensen iedereen een fijne zomer en een fijne vakantie toe! 
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Brevendia-Jeugd,in de kijker……. .  
 

Naam:    Sem van Veen  
Leeftijd/geb.datum:  9 / 29-07-2004 
School/opl./groep;  Basisschool de Firtel 6c 
Bij Brevendia sinds:  5 jaar 
Team:    E2 
Wat is er leuk aan jouw team: Leuke vrienden in het team 
Welke plaats speel je?  Ik sta Mid-mid 
Wat zijn je sterke punten?  Schijnbewegingen, assists geven 
En je zwakke:   Onder druk staan 
Waar is je top bij Brevendia? Heren I 
Hoogte punten tot nu toe? 6-3 gewonnen 
Wie is je trainer/leider?  Peter, Lars en Marco 
Om wie moet je erg om lachen in het team?  Sjors 
Waarom vindt je voetbal leuk?  Je kunt goed samenspelen 
Wat vindt je plezierig bij Brevendia?  Brevendia is een leuke club 
Hoe vaak heb je al gescoord dit seizoen?  Ongeveer 4 of 5 keer. 
Wat zou je willen veranderen?   meer samenspel in het team willen 
Wanneer speel je in (Vr of Hr.) Brevendia1?  Over een jaar of 15 
De beste voetballer bij Brevendia?   Weet ik niet, ken niet alle namen. 
Wie is de beste voetballer in Nederland?  Robin van Persie 
Welk TV programma zie je graag?   De Lama’s 
Wat is je 2e sport?   Basketball of tafeltennis 
Wat zijn je hobbys?   Steppen, skaten, sporten en boomklimmen 
Wat is je favoriete eten?   Sushi 
En wat absoluut niet?     Héle bruine boterhammen met pitten erop, yak! 
Je favoriete club in Nederland?  AJAX!!! 
Tegen wie heb je de laatste wedstrijd gespeeld?  Oda E2 
Beste voetballer aller tijden?   Maradonna of Messi 
Welke voetbal regel zou je als eerste afschaffen? Ingooien, vervangen door instampen 
Welke gebeurtenis zou nog eens willen doen?  De wedstrijd van 6-3 
Wat zou je nu het liefste veranderen in de wereld? Geen boeven meer, heb je niks aan. 
Wat heb je met goudvissen?    Ze zijn grappig 
Beste boek/ CD/Film?  Boek: leven van een loser, 

CD van Pepperjack (papa’s band) en  
Film: Nieuwe karate kid met zoontje van Will Smith 

Douchen zonder slippers?    Ja, (maar wel goed afdrogen) 
Met wie zou je een dag willen ruilen?   Met Messi natuurlijk 
Waar kunnen ze jou midden in de nacht wakker voor maken?  

Voor een grapje ben ik ALTIJD in. 
Waar ben je trots op?      Dat ik kan indroppen en uitspringen op de skatebaan. 
Wie neem je mee naar een onbewoond eiland?  Mijn hele familie 
Wordt je eigen team kampioen?   Nope 
Hoe ziet je voetbaltoekomst eruit?    Ik hoop in het 1e team te komen. 
Louis van Gaal terecht trainer van Oranje?  Ja 
Voetbal je nóg beter als je vader?    Véél beter!!! 
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Reuze UITSCHIETER Brevendia MB1, 
  

Zaterdag 10 mei op een regenachtige morgen op het terrein van Brevendia zat de 
stemming zoals gewoonlijk er al goed in. 
De competitie wedstrijd van de MB1 tegen Merefeldia stond op het programma, hun 
laatste thuis spelende wedstrijd van de competitie. 
We hadden er met zijn allen weer zin in en gingen natuurlijk voor de volle winst! 
Onze vaste keepster had besloten om toch wat vaker in het veld te staan, dus werd het 
om beurten in de goal, daar ontstonden vaak tenen krommende situaties uit maar dat 
hield de spanning er wel in, maar langs de kant vaak behoorlijk wat hartkloppingen!! 
Maar met wel een hele sterke verdedig loste ze deze situatie dan vaak weer mooi op. 
De eerste helft kwamen we op den duur dan ook voor te staan met 2-0, mooi samen 
spel schitterende passes naar vrij lopende spelers, goed kijkend en mooie combinaties 
kwamen hier uit voort, de complimenten. 
Echter Merefeldia kwam terug het werd 2-1, spannend, het regende steeds harder 
maar de meiden zette een tandje hoger in, hoppa het ene na het andere doelpunt vloog 
Merefeldia ineens  om hun oren. De vaste harde kern van supporters zagen de meisjes 
een schitterend partijtje voetbal spelen. In de rust stond het dan ook maar liefst 9-1! 
Het weer zat ons deze dag niet echt mee. Maar dat boeide allemaal niks, weer gingen 
ze fel van start. Er viel de ene na de andere bal in het  doel van Merefeldia. De 
uiteindelijke einduitslag was dan ook maar liefst 16-2! 
Weer een sportieve, leuke ,fanatieke wedstrijd gespeeld, scheidsrechter Rob ook 
bedankt voor alle tot nu toe goed verlopen gefloten thuis wedstrijdjes, mogen er nog 
vele volgen. 
Ook werd er nog een nummer 1 plek veroverd op het alweer voor het 2de jaar 
georganiseerde en zeer geslaagde Brevendia-Meisjes toernooi op 1ste Paasdag; deze 
titel mogen jullie ook weer in jullie zak steken, en op het lijstje bijschrijven.  
Ook nog even de complimenten aan alle vrijwilligers die deze dag toch maar weer 
mogelijk gemaakt hebben zonder jullie was dit niet zo een gezellige geslaagde dag 
geworden bedankt namens alle meiden. 
Uiteindelijk zijn we als 3e geëindigd in de competitie. Wat wij als leiding uiteraard een 
hele mooie super prestatie vinden. 
Ook hoe vele dit jaar telkens klaar stonden op zondag voor de vrouwen om hun uit te 
helpen waar nodig was, meiden super voor jullie sportieve behulpzame inzet bedankt 
hiervoor. 
Wees trots op jullie zelf ga zo voort en vooral, geniet van jullie sport voetbal. 
Dan tot slot willen we even speciaal in het zonnetje zetten onze “jeugdcoördinator Joep 
Aertssen” namens iedereen denk ik super wat jij allemaal verzorgd binnen de jeugd van 
Brevendia petje af en eine dikke merci!  
En dan zeker niet te vergeten ook nog even de mede oprichter van dit team “de trainer 
Theo Saes” die na 4 jaar onze vaste kern gaat verlaten en de overstap naar de C1 gaat 
maken, ook jij eine dikke Merci  ,dat vele geduld wat je vaak moest hebben op die 
donderdagavonden je hebt deze groep meisjes veel technieken van het voetbal bij 
geleerd daarvoor namens alle meisjes veel dank, ze zullen je missen. 
 We gaan er hopelijk volgend seizoen samen weer een mooi jaartje van maken. 
 

Jullie leiding 
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Onze penaltykiller F1 voor het seizoen 2013-2014 is  Sylvestre Overeem. 

 

Met maar liefst 15 van de 20 penalty’s raak een dik  verdiende 
overwinning!!!!!! 
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Barbecue time en WK voetbal kijken!!  
 
ZOMERSE GARNALENSALADE 
 4 porties - 30 minuten   
 
Ingrediënten :  900 gram hollandse garnalen  

  1 krop ijsbergsla 
Voor dressing: 
2 eierdooiers   60 milliliter  
2 theelepels citroensap  250 milliliter olijfolie 
1 eetlepel worcestersaus 1 eetlepel azijn  
1 eetlepel franse mosterd  
 
Bereidingswijze: 
Meng de eierdooiers met azijn, mosterd, olijfolie, worcestersaus, tomatensaus en 
citroensap tot een dressing. Snijd de ijsbergsla in 6 parten. Verdeel de sla met 
garnalen over 6 borden en besprenkel het gerecht met de dressing. 
 
 
 
Gezonde kost op de BBQ! 
Aubergines zijn lekker, maar ook erg gezond. De vrucht 
telt heel weinig calorieën (20 kcal per 100 gram), is 
nitraatarm en bevat vrijwel geen vet. Wat er wél in zit, is 
heel veel gezonds:  
 
Erg veel vezels.   Met 2 gram vezels per 100 gram staat de aubergine in de 

top vande lijst vezelrijke groente- en fruitsoorten.  
Krachtige antioxidanten.    Die verkleinen het risico op hartaandoeningen en 

beroertes, doordat ze de vorming van bloedstolsels 
remmen. 

Veel vitaminen.      Vooral vitamine B, essentieel voor de gezondheid van  
   zenuwcellen en het hart én om koolhydraten en vet om 

te zetten in energie.  
Veel mineralen.     En ook nog eens in de juiste verhouding: veel kalium en 

minder zout. Dat is goed voor de vochtbalans in het  
lichaam. 

Aubergine is een uitstekende aanvulling voor op de barbecue. Door de neutrale 
smaak is de aubergine goed te combineren met vlees, vis, andere groentes, 
aardappels, pasta en rijst. En dat is gemakkelijk 
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Caesar salade met beenham 
 
Ingrediënten 
400 g beenham, aan een stuk 
2 eetlepels mayonaise 
Rasp van 1 limoen 
1,5 eetlepel limoensap 
6 eetlepels olijfolie 
3 sneden witbrood, zonder korst, in dobbelsteentjes 
3 teentjes knoflook, geperst 
2 kroppen Romaanse sla 
50 g Parmezaanse kaas, geschaafd 
 
Bereiding : Snij de beenham in mooie plakken en grill deze op een heet rooster. 
De plakken zijn na 5 a 10 minuten goed om in aluminium folie verder door te 
garen. Dit kan in enkele minuten. De slager heeft misschien ook gare 
beenham,deze plakken hoeven op de grill enkel warm te worden. Maak een 
dressing van de mayonaise, limoenrasp en sap, 3 eetlepels olijfolie, zout en peper. 
Doe 3 eetlepels olie met de knoflook in een koekenpan en bak hierin de dobbel 
steentjes brood goudbruin. Laat uitlekken op keukenpapier. Scheur de sla in grove 
stukken en meng luchtig met wat dressing. Verdeel de sla over vier borden, leg op 
elk bord wat plakken beenham en garneer het gerecht met de croutons en 
geschaafde parmezaanse kaas.  Druppel er eventueel wat van de overgebleven 
dressing omheen. 
 
 
Kip-garnaalspiesen 
 
Zeer geschikt voor kinderen! 
 
Ingrediënten:  
200 g kipfilet - 4 grote garnalen, gepeld - Half Turks brood, in 
plakken - 2 eetlepels olijfolie - 1 teentje knoflook, gepeld en 
fijn gesneden - 4 houten spiesen, ingesmeerd met olijfolie. 
 
Bereiding: Snijd de kipfilet in vier lange repen en rijg ze in 
de lengte aan de spiesen. rijg er de garnaal bij als hoedje op 
de kipfilet. smeer het geheel in met wat olijfolie, bestrooi met zout en peper en gril 
de spiesen 5 tot 8 minuten rondom op de barbecue. Meng de rest van de olijfolie 
met de knoflook en smeer hiermee de plakken brood in. rooster het brood op de 
barbecue. 
Serveer de spiesen met het brood en eventueel met knoflooksaus. 
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Biefstuk met sjalotten spiezen   
                                                                                                                
Ingrediënten:   
12 sjalotten, gepeld 
  2 el balsamicoazijn 
  3 el zonnebloemolie 
  1 tl gedroogde tijm 
2 x 2 stuks biefstukken (a 125 g)  
500 g tasty tomaten  
  1 zak rucola (sla, 75 g)  
 
Bereiding: 
Steek de barbecue aan. Rijg per persoon 3 sjalotten aan een spies.  
Meng in een kom de balsamico azijn met de olie, de tijm, zout en peper.  
Bestrijk hiermee de sjalottenspiesen en de biefstukken.  
Gril de sjalottenspiesen 7-10 min. op de hete barbecue, draai ze regelmatig.  
Gril de biefstukken 2-3 min. aan elke kant.  

Als u de biefstukken liever minder rood hebt, kunt u ze iets langer op de 
barbecue laten liggen.  

Leg de tomaten met takje ook 1 minuut op de hete barbecue en bestrooi ze met 
peper en zout.  
Serveer per persoon een handje rucola met de tomaten, een biefstuk en een 
sjalottenspies.  
Lekker met grof gesneden brood. 
 
 
 
Geflambeerde banaan 
  
Recept voor banaan met rum en suiker van de 
barbecue. Een dessert klassieker 
 
Ingredienten:  
Banaan – Rum - Bruine basterdsuiker 
 
Neem een banaan (het lekkerst is een Turbana banaan, aangezien deze lekker 
zacht wordt) en leg deze op de barbecue. 
Wacht tot de banaan zwart wordt en snijd hem dan in de lengte voorzichtig open. 
Stop er bruine basterdsuiker in en daarna een scheutje rum 
Flambeer dit even, dan uit laten branden en dan lekker opeten! 
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Verjaardagen 
 

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 
 

 
 

Juli 
 

2 Lei Sniekers 
2 Jack Schroeten 
3 Erwin Stultiens 
3 Dennis Hendriks 
4 Kay Marris 
6 Wim Creemers 
6 Twan Castenmiller 
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 Pierre Verkennis 
14 Aron Aertssen 
15 Piet Brouns 
16 Guus Sijbers 
16 Josje Heuvelmans 
17 Roel Korten 
17 Luc Borne 
17 Sten Palmen 
18 Sjoerd Rietjens 
18 Kevin Castenmiller 
22 Neele Steijvers 
23 Hein Snijders 
23 Thomas Smeets 
23 Elke Kwaspen 
23 Cas Pleunis 
23 Camiel Huijskens 
23 Tuur Kirkels 
23 Ruben Creemers 
24 Jesse Vaessen 
27 Frans Hendriks 
27 Mark Hermans 
27 Bart Munnecom 
27 Jeroen Creemers 
29 Neel Creemers 
29 Sem Veen 
30 Gemmy Pleunis 
31 Thei Donders 
31 Rob Blaauw 
31 Rob Hendriks 
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Verjaardagen 
 

Augustus:  
 

2 Bart Leeters 
4 Maikel Smeets 
5 Youri Kuper 
7 Robert Munnecom 
7 Jim Steijvers 
8 Milan Broens 
8 Simo Jeurninck 
9 Amber Saes 
10 Sjors Jacobs 
11 Fons Schipper 
11 Johan Kunnen 
11 Nick Hendrikx 
12 Niek Gielen 
13 Patrick Dirkx 
13 Dirk Loop 
14 Lenny Steijvers 
15 Sjir Lenaers 
15 Rik Palmen 
16 Johan Coolen 
16 Jorn Brunenberg 
 
 

 
17 Leon Geelen 
17 Roy Lenaers 
18 Johan Jacobs 
18 Mathijs Moors 
18 Roan Spreuwenberg 
19 Damian Kudlek 
20 Frits Snijders 
20 Patrick van Veldhoven 
20 Heidi Maes 
20 Naomi Timmermans 
20 Loes Moonen 
21 Thijs Kusters 
22 Lars Briels 
25 Ed Schroeten 
27 Tom Creemers 
27 Swen Broekman 
28 Mat Hornix 
29 Thijs Hendriks 
29 Laurens Verheijden 
30 Tim In den Kleef 
31 Britt Verhees 
 

 
 
 

  
 

 

 
 


