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Bestuursberichten. 
 
Brevendia Nieuwjaars receptie 
Zondag 6 januari 
Gezellig wandelen : vertrek vanuit de kantine tussen 
10.30 en 11.00 uur 
Aansluitend soep bij terugkomst tussen 12.00 en 13.00 
uur 
Vanaf 14.00 uur receptie voor alle leden en vrijwilligers 
En huldiging van onze kampioenen bij de jeugd en 
onze jubilarissen. 
We hopen je te mogen begroeten, 
Bestuur Brevendia 
 
 
Er komt een scheidsrechter……. 
Onder deze titel organiseert de KNVB enkele workshops die het leven van een 
scheidsrechter vergemakkelijken. Dit 3 jaarlijkse congres gaat door op zaterdag 12 
januari 2013 in de Oranjerie te Roermond. Kopstukken uit de voetbalwereld zullen 
deelnemen in een forum. Te weten o.a. Jacques d´Ancona, Sef Vergoossen, Kevin 
Hofland en anderen.                                                                                           
Workshop 1: Welke weerstanden kun je als scheidsrechter tegen komen in een 
wedstrijd en hoe ga je daar mee om. 
Workshop 2: Invloed van derden op de wedstrijd, hoe reageer ik als 
scheidsrechter, na de wedstrijd op vragen en opmerkingen. 
Workshop 3: Presentatie scheidsrechter en contact met trainer en spelers, vooraf 
al een positief klimaat kweken. 
Het dagprogramma loopt van 9.30 uur tot 16.00 uur, voor een lunch wordt gezorgd. 
Inschrijven via de KNVB. 
 
Beste leden, 
De kantine zal van 20 december tot 13 januari gesloten zijn op trainingsavonden. 
Raadpleeg voor de oefenwedstrijden onze site. 
 
Veldverlichting. 
Er is veel werk verzet in de afgelopen periode, weliswaar achter de schermen 
,maar het moest wel gebeuren. 
Zoals, controle van de lampen, de schakeldozen en bekabeling in de masten, 
vergunning, en de voorbereiding voor een nieuwe elektrische aansluiting. 
De masten zijn in een eerder stadium al zuiver gemaakt en opnieuw geteerd. 
Het eerst zichtbare waar de masten opgesteld worden is nu ook gemaakt. Met een 
grondboor zijn er 8 gaten gemaakt en zijn de PVC pijpen geplaatst, waar de 
masten in komen staan. Een prima team van medewerkers staat klaar voor hulp! 
Nog even en…..de masten “staan” langs het hoofdveld i.p.v. erlangs te liggen!! 
Veel succes! 
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Landing Technisch Beleidsplan sv Brevendia 
 
Fase 1: speelstijl 
 
Om de landing van het Technisch Beleidsplan handen en voeten te geven heeft op 
20 oktober een thema avond plaatsgevonden in onze kantine. Ongeveer 50 
geïnteresseerden hadden zich verzameld om met collega voetballiefhebbers in 
gesprek te gaan over de speelstijl die we bij Brevendia graag zien namelijk 4-3-3. 

De organisatie van die avond kreeg gelijk een 
oorvijg (met keepershandschoen van Huub P. 
wel te verstaan) want waar is de keeper in dat 
systeem? Immers, 4+3+3 =10. En dus werd de 
avond vervolgd met als uitgangspunt: 1-4-3-3. 
Onder leiding van Ben van Dael en geflankeerd 
door Jos Klingen werd eerst uit de doeken 
gedaan welke afgeleide vormen er bestaan van 
dit systeem en hoe deze eruit zien op een 
voetbalveld. Zo werd bijvoorbeeld duidelijk dat 
“met de punt naar voren” voetballen een meer 
verdedigende speelstijl is dan “met de punt naar 
achteren” terwijl beide termen dit niet doen 
vermoeden.  
 
Na de pauze werd er een technische versnelling 
bijgeschakeld. Spelers en trainers legden hun 
(technische) voetbalproblemen voor aan Ben en 

bij het antwoord vlogen de magneetjes over het white board. Ben maakte er een 
interactieve avond van en aanwezigen kregen (gewenst én ongewenst) de 
spreekwoordelijke bal toegespeeld. Complimenten naar de jeugdleden die 
aanwezig waren voor hun bijdrage aan deze avond. Ze stelden goede en gerichte 
vragen en schuwden niet om door te vragen als het antwoord in hun ogen te kort 
schoot. 
 
Binnenkort zal de Technische Commissie een aantal documenten via Joep 
Aertssen aan de jeugdleiders beschikbaar stellen. Deze documenten bevatten in 
een notendop per leeftijdscategorie de doelstelling en inhoud van een goede 
training volgens Ben. 
 
Gezien de opkomst en verloop van de avond kunnen we terugkijken op een zeer 
geslaagde avond. Alle aanwezigen dank voor jullie komst. Op naar fase 2… 
 
De Technische Commissie 
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Senioren en Vrouwen 
 
Onze teams maken een wisselvallig seizoen door.  Vrouwen 1 doen het goed, en 
is een kandidaat voor een van de eindprijzen. Vrouwen 2 kan na een moeilijke 
start, de laatste weken weer winnen. Brevendia 1 heeft het na de sterke verjonging 
van het team moeilijk en vertoefd in de onderste regionen, maar we zien 
lichtpuntjes, zeker na de winst bij Veritas! Hieronder zien we dat op de ranglijst de 
Vrouwen 1 toch beter scoren als Heren 1. De standen komen van “ Team Assist”! 
Dit moet onze Heren 1 toch kunnen motiveren om nog enkele plaatsen te 
klimmen!!! 
 

 
 
 
Brevendia 2 staat precies in de middenmoot met 4 winstpartijen en 4 keer een 
gelijkspel en draait lekker mee in de 1e klasse. 
Het derde heeft na een mooi kampioenschap vorig seizoen en daaraan 
gekoppelde promotie, nog niet veel punten kunnen pakken in de derde klasse. Op 
zich geen verrassing maar de mannen en Frits kennende zullen ze er alles aan 
doen om degradatie te vermijden. 
Brevendia 4 is momenteel ook een stabiele middenmotor en is met de versterkte 
leiding nog niet op volle koers voor de prijzen.  
Het vijfde staat op een mooie 4e plaats bij de veteranen. Het team is ietwat 
versterkt en voelt zich beter op zijn gemak in de huidige klasse. 
Brevendia 6 heeft ondanks een paar jeugdige nieuwe spelers geen potten kunnen 
breken in de hoogste veteranenklasse. Op zondag 2 december werd het eerste 
punt gepakt en dit is op grootse wijze gevierd. Onze vorst heeft in de 65e minuut 
de gelijkmaker gemaakt. Na een solo van eigen helft, 4 schijnbewegingen en een 
schaar, werkte hij de bal op fraaie wijze achter de doelman. Hulde. 
 
 
 
  



De Steinakker 2 / 2012-2013  pagina 6 

Irritaties, we hebben d’r allemaal wel eens last van, toch……?! 
 
Mogelijk bent u, na het zien van deze STER-reclameboodschap, ook toe aan het 
gebruik van de nivea aftershave balsem, als ultieme verzorging van de geïrriteerde 
mannenkaak. Wellicht nog financieel afhankelijke eredivisiespelers prijzen 
gepassioneerd dit topproduct van herennazorg aan nadat fysieke klachten zijn 
opgetreden bij de dagelijkse scheerbeurt. Het TV- spotje wordt opgevuld met een 
fel gesticulerende en foeterende trainer, vertwijfelde handen worden wanhopig de 
lucht in gestoken. De relatie tussen het verkwikkend huidsmeerseltje en de 
vertoonde beelden met die nationale voetbalbekendheden in de hoofdrol mist 
realiteit. Vertoond gedrag gaat voorbij aan het doel van dit reclamefilmpje om 
potentiële klanten over te halen tot aanschaf en gebruik van bedoeld product.  
Die uitzinnige houding en reacties van volwassenen tijdens sportsituaties kunnen 
wel degelijk het gedrag van de (vooral jonge) kijkers beïnvloeden. We 
onderkennen het belang van correct voorbeeld- en voorleefgedrag van ouders in 
de opvoeding en begeleiding van onze jeugdigen naar volwassenheid. Kinderen 
zijn nabootsers en vertrouwen zich daarbij toe aan volwassenen, aan mensen met 
gezag. We  mogen daarbij dus de handelwijze en presentatie van topsporters, 
trainers en andere mediagenieke figuren niet onderschatten. Kapsels, kledij, maar 
zeker ook de taal, de houding en (grensverleggende) acties kunnen de kijkers 
aanzetten tot imitatiegedrag.  
Beelden, getoond in diverse (sport) programma’s, spreken voor zich en kunnen 
bepalende effecten hebben. Wekelijkse voorbeelden te over: tijdens Pauw en 
Witteman mag een Feyenoordsupporter het pas uitgegeven boek over zijn 
hooliganverleden promoten. Met de groeten aan zijn zoontje voorziet hij -vol trots 
en zonder enige gêne- de vertoonde veelal agressieve beelden van commentaar. 
Buiten het zicht van de scheidsrechter gaat een speler zijn boekje te buiten door 
terloops een ferme klap in het gezicht van zijn tegenstander uit te delen. Een 
doorgebroken spits wordt professioneel onderuit gehaald. Een doorgedraaide back 
torpedeert middels een vliegende tackle en met beide benen vooruit de 
tegenstander. Later op de avond wordt in Voetbal International en Studio Voetbal 
de rode kaart van de scheidsrechter heftig becommentarieerd. Voetbalego’s en 
trainers achter de tafel laten middels stilstaande beelden toch duidelijk zien dat de 
gedupeerde de intentie had de bal te spelen…..?! Bedenkelijke matennaaierei en 
spelbederf bij de uitvoer van een slecht geacteerde schwalbe. Elders ontstaat er 
werkelijk commotie over de kléúr van de vervangshirts na een ruime en kansloze 
nederlaag van een dolende hekkensluiter. (Het zou beter zijn de woede in 
daadkracht om te zetten……) Een PSV- coryfee & zeurpiet  is van mening “dat hij 
gezocht wordt en dat men hem een gele kaart probeert aan te smeren”.  Samen 
met een collega-PSV’er wordt onophoudelijk ingepraat op en tekeergegaan tegen 
de scheidsrechter, over het uitdelen en incasseren  door rolmodellen 
gesproken……….. De taak van een verslaggever kan van invloed zijn op de 
publieke opinie; hij dient objectief verslag uit te brengen van wat hij zíét. De eigen 
mening en zijn persoonlijke opvatting spelen geen rol bij het verslaan van een 
wedstrijd. Menigmaal echter worden –bij gebrek aan respect- de beslissingen van 
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de scheidsrechter en zijn assistenten be- en veroordeeld. Het overlijden van een 
grensrechter, nadat hij door leden van een jeugdteam is geslagen en getrapt, is in 
deze reeks van kwalijk (voorbeeld)gedrag een dramatisch dieptepunt……….  
Zullen we de dagelijks beschikbare reclamezendtijd voortaan maar gaan benutten 
om irritaties als gevolg van vooral moréle klachten aan te pakken, dit ter 
voorkoming van onwenselijk en onmenselijk (wan)gedrag?  
 

 

 

Respect voor Onze Vrijwilligers ! 
 
Brevendia prijst zich zeer gelukkig met de inzet van onze Vrijwilligers. Ruim 125 
personen stellen (veel) vrije tijd beschikbaar om het mogelijk te maken dat 
eenieder zijn of haar hobby kan uitoefenen. Het Bestuur van Brevendia maakt zich 
echter zorgen over de wijze waarop onze Vrijwilligers zo nu en dan behandeld 
worden !  
Met name bij onze Jeugdafdeling zijn we recentelijk met enkele vervelende 
situaties geconfronteerd.  
Het gaat hier om respectloos gedrag naar de leider en/of trainer en/ of (wan-) 
gedrag strijdig met normaal geldende waarden en normen. In een enkel geval 
worden zelfs (jonge) medespelers onheus bejegend.     
Situaties ook die ertoe leiden dat vrijwilligers zich niet langer geroepen voelen om 
hun (vaak spaarzame) vrije tijd nog langer aan de jeugd van Brevendia te 
spenderen. Voor sommige vrijwilligers is het soms eerder ergernis en irritatie wat 
de boventoon voert boven het plezier wat hij of zij eigenlijk behoort te hebben ! 
Hij of zij is ten slotte ook Vrijwilliger die plezier behoort te beleven aan zijn of 
haar Hobby !     
Alle leden van Brevendia  dienen zich te gedragen naar de binnen Brevendia 
geldende waarden en normen. En ook de jeugd van Brevendia dient respect te 
hebben voor de vrijwilliger. Ook als deze vrijwilliger  (in de ogen van deze of gene) 
wellicht eens een “foutieve” beslissing neemt. 
Van de ouders verwachten wij dat ook hen begrip opbrengen voor de niet altijd 
even gemakkelijke rol van onze vrijwilligers. Met enig begrip voor het opkomen van 
de belangen van uw kind dringen wij óók en vooral aan op begrip én ondersteuning 
van onze Vrijwilligers.  
Neem thuis eens rustig de tijd om met je zoon of dochter te praten over de bij een 
training of wedstrijd gewenste instelling, inzet en houding tegenover de trainer en 
leider. Toon (nog meer) betrokkenheid en overtuig uzelf of het ook echt zo lekker 
loopt !  
Laat het ons samen zo sportief en gezellig mogelijk houden ! 
 
Het Bestuur. 
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Brevendia 5 
 

In het vorige verslag was sprake van drie verloren wedstrijden en daarna drie 
gewonnen wedstrijden. Deze stijgende lijn hebben we zeer goed kunnen 
doorzetten. Hoe heeft zich dat verder ontwikkeld? De wedstrijd tegen MMC ging 
niet door, dus de eerst volgende wedstrijd was tegen Laar. In tegenstelling tot onze 
vorige ontmoetingen tegen hen, waren er diverse spelers bij Laar die last hadden 
van een kort lontje. Zeker nadat Leon na 10 minuten even gas gaf. Hij bracht de 
bal vanaf onze zestien, over de lengte as van het veld, naar hun zestien en 
bekroonde deze rush met een fraai doelpunt. En zo kwamen we met 1-0 voor. Het 
was een nipte voorsprong en we hebben hard moeten knokken om deze tot het 
einde toe vast te houden. Maar dat is gelukt en daarmee was de vierde 
overwinning op rij een feit. We verlaten de laatste plaatsen en nestelen ons in de 
middenmoot. Het linker rijtje komt in zicht! 
De volgende tegenstander is uit tegen Hunsel. De eerste helft spelen we een 
solide partij en geven we weinig kansen weg. Na een kwartier scoorde Wilbert met 
een mooi afstandschot dat via de binnenkant van de paal in het doel belandt: 0-1. 
Dan is er plots toch een moment van onachtzaamheid achterin en maakt Hunsel 
de gelijkmaker. Na de rust zien we een geheel ander Hunsel. Zij hebben enkele 
nieuwe spelers ingebracht en hun taktiek veranderd. De gehele tweede helft staan 
we onder druk, maar gelukkig weet Bart het doel schoon te houden. Voorin krijgen 
we toch de nodige kansen en Philippe, onze ‘verse’ Abraham, weet uiteindelijk te 
scoren. Deze voorsprong van 1-2 geven we niet meer af en de vijfde overwinning 
op rij is binnen. 
Dan komt Reuver op bezoek. Zij staan op gelijke hoogte met ons, dus een 
overwinning moet wederom mogelijk zijn. De eerste helft kregen we mooie kansen, 
echter werden deze nauwelijks benut. Uiteindelijk scoorde Wilbert met een strak 
schot de 1-0. Vlak voor rust had Jack K de mogelijkheid om de voorsprong te 
vergroten, maar helaas, hij hield de spanning erin. Zelfs op de website van Reuver 
wordt hiervan melding gemaakt: “De spits van Brevendia hoefde de bal maar in het 
lege doel te schuiven, echter hij faalde hopeloos.”. Hoewel we ook in de tweede 
helft de betere partij waren bleef een doelpunt toch weer lang uit. Uiteindelijk wist 
Matje Gijsen een voorzet te verzilveren. Hierdoor kregen we wat meer lucht. 
Reuver kwam nog een keer goed voor ons doel, maar Philippe wist het schot 
uitstekend te keren. Overwinning nummer zes is in de pocket. 
Dan de inhaalwedstrijd tegen Moesel: spelen op kunstgras, bij windkracht 10. De 
eerste helft hadden we de wind mee en zetten we MMC voortdurend onder druk. 
Dat leidde uiteindelijk tot een mooie treffer van Matje Gijsen: een fraai lobje werd 
0-1. We hielden de druk erop en het was wederom Matje die scoorde, na 
voorbereidend werk van Sjaak M en Jack K. Met deze wel verdiende voorsprong 
gingen we de rust in. De tweede helft gaf een geheel ander beeld. Nu was het 
MMC dat ons onder druk zette, al dan niet geholpen door de wind. Onze 
verdediging moest alle zeilen bijzetten en ook Bart moest een paar keer reddend 
optreden. Ondanks dat kregen we toch nog een aantal kansen, maar het lukte niet 
om een derde treffer te maken en daarmee de zege veilig te stellen. MMC 
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daarentegen wist wel nog te scoren (1-2). Ondanks dat de scheids wat lang liet 
doorspelen konden we ook deze wedstrijd winnend afsluiten. De zevende op rij!!  
Na al deze successen groeit het optimisme. De volgende tegenstander op ons pad 
zijn de mannen van Swartbroek. Wij staan inmiddels op de derde plaats en zij op 
de tweede plaats. Er staat dus wat op het spel. Ook speelt vandaag de koploper 
Oda tegen de nummer vier Altweerterheide. En ‘top’dag dus. Het begin is 
onstuimig en binnen twee minuten weet Wilbert de score te openen: 0-1. 
Swartbroek was nu wakker en wist vijf minuten later de 1-1 te maken. Het spel 
golfde wat op en neer, maar we merkten toch al snel dat dit een tegenstander van 
formaat was. Onze combinaties liepen moeilijk en we hadden veel balverlies. 
RKSVV begon steeds makkelijker te spelen en drukte ons in de verdediging. De 2-
1 en 3-1 werden makkelijk gescoord en met die stand begonnen we aan de rust. 
Tijdens de pauze werden enkele taktische wissels toegepast: Philippe op doel en 
Bert in de spits. De eerste tien minuten van de tweede helft liep het bij ons beter en 
op het randje van buitenspel wist Bart de aansluitingstreffer te maken: 3-2. De 
spanning was terug in de wedstrijd, maar snel daarna wist Swartbroek de 
voorsprong weer uit te bouwen. Toen zij ook nog een penalty wisten te verzilveren 
was het een gelopen race. Hier hadden we (voorlopig) ons Waterloo gevonden en 
met een nederlaag van 5-2 gingen we naar huis. Oda verloor van Altweerterheide, 
dus RKSVV heeft goede zaken gedaan. Met een vierde plaats op de ranglijst 
kunnen we aan de winterstop beginnen en pakken we de draad in februari weer 
op.  
Door zeer trieste omstandigheden zijn de wedstrijden van 9 december afgelast. 
Onze wedstrijd tegen Altweerterheide ging daarom niet door. We hadden al 
gepland om na die wedstrijd naar de Chinees te gaan en dat hebben we wel laten 
doorgaan. Leider Theo vroeg voor het eten om een moment van stilte ter 
nagedachtenis aan de overleden grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Ieder van 
ons gaf daaraan gehoor. Hopelijk blijft ons meer van dit soort agressiviteit 
bespaard.  
Wij wensen alle leden van Brevendia en hun gezinnen fijne Kerstdagen en een 
bijzonder gelukkig Nieuwjaar. Tot ziens op de Nieuwsjaars receptie op 6 januari. 
A3 

 

Scheidsrechters? 
Kunnen alle wedstrijden op termijn nog gespeeld en door opgeleidde 
scheidsrechters geleid worden? 
De toekomst is onzeker,het tekort gaat vanzelf komen,ook bij Brevendia!! 
Nu al zijn er problemen als een van onze scheidsrechters geblesseerd of op 
vakantie is! En ons wedstrijdje spelen willen we allemaal wel….met een 
scheidsrechter! 
Daarom deze oproep om mee te doen aan de opleiding scheidsrechter! 
Info via: De KNVB site-district zuid 2. 
Onder: Data locaties cursussen voorjaar 2013. 
Locaties Basis Opleiding Scheidsrechter o.a. in Herkenbosch en Elsloo. Bij 
voldoende deelname ook cursus mogelijk Bij Brevendia. 
Kosten: in overleg met het Bestuur. 



De Steinakker 2 / 2012-2013  pagina 10 

Wist U dat….. 
 
Tegen de kerstmis wordt het al vroeg donker, ook in Rooy. 
Donkere wolken hangen al langer boven Brevendia 1. 
Goed meespelen maar net niet dat ene extra doelpunt. 
Enkele overwinningen op rij zou wonderen doen! 
Begin december spelen we de :derby der derby´s. 
Dan moet het roer in Neeritter maar omgaan. 
Maar we geven niet op en gaan voor een hogere stek op de ranglijst. 
Op 23 nov. hebben onze Vrouwen afscheid genomen van Bair Heijlen. 
Bair was 12,5 jaar leider, vlagger, verzorger  en  manusje van alles. 
Met een vrouwen wedstrijd , ‘oud tegen jong”en een duchtig  feest.                                                           
Is er voor Bair een eind gekomen aan zijn leiderschap!  
Brevendia 6 tegen Veritas de 2e helft met 2-3 gewonnen heeft! 
Dit jammer genoeg  geen punten oplevert. 
Toch eens voorstellen bij de KNVB in Zeist! Winnen per helft! 
Het op zaterdag morgen een drukte van belang is op de Steinakker. 
De mini F jes trainen en strijden dat het een lieve lust is. 
Er bij een mini F wedstrijdje het krioelt van de mini kinderen. 
Onze leiders deze groep ook hartverwarmend begeleiden! 
Vrouwen 1veel kans maken op promotie. 
Zij staan trots bovenaan, dat past wel bij Dames! 
De MC 1 kampioen werden, ook dankzij bezielende begeleiding van ? 
Carola en Theo Saes, het kampioenenechtpaar! En Paul natuurlijk! 
Op vrijdag  1 februari weer de Brevendia Prins(es) bekend wordt. 
Het Vasteloavesbal zal de kantine doen barsten… 
In haar voegen ,natuurlijk. 
Het wordt voor de gelukkige in ieder geval een korte nacht. 
Er op zondag 2 dec. geen enkele thuiswedstrijd was. 
Voor de kantine medewerkers  een “snipperdag”  En gegund. 
Brevendia 5  een  serie van 7 gewonnen wedstrijden op rij scoorde! 
Maar ja aan alles komt een eind, op 2 december werd verloren van RKSVV 3. 
Zij kunnen dus aan een nieuwe serie beginnen. 
Brevendia 1 wel erg verraste tegen  Veritas in Neeritter. 
Een 3 punter erbij, dat telt mee, en veel kiespijn bij Veritas. 
Gelezen: een speler heeft zich verslapen, en dus…….. de shirts ook! 
Gelezen in een verslag van een uitwedstrijd. 
De wedstrijd mocht niet op het hoofdveld gespeeld worden! 
Een beetje streng zijn is niet erg….tegenwoordig. 
Er op 9 december geen wedstrijden gespeeld werden. 
De reden van deze vrije zondag/zaterdag was niet zomaar een afgelasting. 
Ernstige excessen als in Almere dienen niet meer op een veld voor te komen!  
Dit is een mooi voornemen om in het nieuwe jaar mee te nemen. 
Afspraak voor 2013: met respect voor allen het veld op en voetballen. 
Voor eenieder ,een gezond en sportief Nieuwjaar! 
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Brevendia 6 
 
Brevendia 6 heeft het zwaar dit jaar. We zijn ingedeeld in de hoogste Veteranen 
klasse waar het 5

e
 van het vorig jaar het ook moeilijk heeft gehad. We maken aan 

het begin van het seizoen goede afspraken en we spreken af dat we de resultaten 
ondergeschikt gaan maken aan de spelbeleving. Gelukkig kan ik op dit moment 
aangeven dat dit tot op heden absoluut geslaagd is. We inmiddels de eerste helft 
van de competitie afgesloten en we hebben onze eerste return al weer gespeeld.  
We hebben 0 punten bij elkaar gespeeld 11 doelpunten gemaakt en 44 tegen maar 
de sfeer in ons team is niet slecht. Je gelooft het misschien niet maar we spelen 
ook nog niet slecht. Van diverse teams hebben we gehoord dat we prima veldspel 
hebben maar we scoren te weinig en we geven te veel weg. Nogmaals, dat mag 
de pret niet drukken. Even de eerste helft van de competitie in vogelvlucht 
weergegeven. 

• 2-9 Brevendia 6 – Slekker Boys 4.  We spelen tegen een heel goede ploeg en 
voor ons is dit een kampioenskandidaat. We verliezen kansloos met 5-0 

• 9-9 Brevendia 6 – Oda 5. Echt veteranenvoetbal. De ploeg van Walter Tobbe 
speelt hetzelfde spelletje als ons. Rustig in de opbouw en verzorgd. Zij 
hebben iets meer kwaliteit dan wij en we verliezen met 2 tegen 8. Marcel 
Timmermans en Hans Lenaers scoren. 

• 16-9 Rooi Kermis. We spelen in Roggel. De schrijver is niet meegegaan en 
kan dus niks zinvols schrijven. We verliezen met 3-0 

• 23-9 Brevendia 6 Tegen Wilhelmina 3. Dit is een heel slechte wedstrijd van 
onze kant. Met de rust staan we al met 0-2 achter na 2 dikke fouten. In de 2

e
 

helft spelen we beter maar uit een handsbal schiet `Wilhelmina op doel en 0-3 
is een feit. Dan pakken wij de draad op en Raymond en Pieter scoren. 2-3 
verloren. Onverdiend of eigen schuld? 

• 30-09 DESM – Brevendia 6. Deze wedstrijd is op Youtube te bekijken. We 
hebben versterking van Andy. Ed Hanssen en dit scheelt veel. Deze goede 
ploeg met een heel goede keeper zit in de verdrukking tegen ons. Wij krijgen 
dikke kansen maar Bonten (keeper van DESM) pakt alles. Uiteindelijk 
verliezen we met 2-0 maar tegen de verhouding in. De goede keeper van hun 
heeft de punten gepakt. 

• 7-10 Brevendia 6 – Crescentia 3. De koploper en we staan binnen 35 
seconden al achter. Wij spelen niet slechter dan Crescentia maar verliezen 
uiteindelijk met 0 – 2 

• 14-10 Brevendia 6 – SVC 2000 8. De ploeg uit Maasniel is ook een 
kampioenskandidaat en heeft op elke positie goede spelers staan. In het 
verleden was hun achterhoede kwetsbaar maar daar hebben zij versterking 
gehaald. We zijn kansloos tegen deze ploeg en verliezen dik verdiend. 

• 28-10 KGC 3 – Brevendia 6. Tegen de ploeg uit Kelpen/Grathem moet te 
pakken zijn. We starten in de mist op een heel zwaar veld. Raymond heeft 
zich verslapen en de shirts dus ook. Met enige stress starten we de wedstrijd. 
We zijn niet de mindere en met rust is het nog 0-0. In de 2

e
 helft wordt de 
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goed Keepende Martijn Janssen 2 maal geklopt. Jammer had meer 
ingezeten. 

• 4-11 Brevendia 6 – RKMSV 8. Een verschrikkelijk team dat de term Veteranen 
niet verdiend. Wij spelen slecht met veel foute passes. De mannen uit Meyel 
doen van alles wat iet op het veld thuis hoort en zeker niet een veteranen 
wedstrijd. We verliezen deze wedstrijd maar dat maakt me geen bal uit. Ik ben 
met een flinke kater naar huis gegaan. Dit moet ik niet te veel meemaken. 

• 11-11 Veritas 4 – Brevendia 6. Een verademing in vergelijk met de vorige 
wedstrijd. Ook Veritas was niet blij met Meyel maar wij wel met Veritas. Zij 
laten ons altijd fijn voetballen. Kijk maar eens naar Youtube voor een verslag. 
We verliezen met 4-3 maar hebben heel goed gespeeld. Andy scoort 2 maal 
en Martijn 1 maal. 

• 18-11 Brevendia 6 – RKESV 4. Op een druilige dag worden we geleid door de 
goed fluitende Theo Agten. Wilbert en Phillppe helpen ons uit.  Dit is ook een 
heel goede ploeg. Op het middenveld loopt veel schotkracht en binnen 5 
minuten een schot van 20 mtr boven Martijn in het doel. Met de rust staan we 
met 0-3 achter. In de 2

e
 helft zetten we Joost en Wilbert in de as om meer 

druk te kunnen maken. Wij hebben nu 60% balbezit maar Ell scoort weer 4 
keer. Joost scoort nog tegen en we verliezen met 1 tegen 7. 

 
Dit waren de wedstrijden van de eerste helft. Onderstaand een verslag van de 
afgelopen week. We pakken ons eerste puntje dus een uitgebreid verslag van 
deze wedstrijd 
 
Slekker Boys 4 – Brevendia 6  1-1 
Onze eerste returnwedstrijd in onze reeks. We moeten deze thuiswedstrijd in Echt 
spelen aangezien we bij de start van de competitie op verzoek van Pey de 
wedstrijd bij ons hebben gespeeld. Na een nacht met heel veel regen gaat de 
wedstrijd gelukkig wel door. Vanwege de veldconditie mogen we niet op het 
hoofdveld spelen. Hun trainingsveld is ook erg zwaar maar is bespeelbaar. We 
hebben in de hele 1e helft van de competitie nog geen punt bij elkaar kunnen 
sprokkelen. Na 11 wedstrijden staan we nog steeds op 0 punten. 10 doelpunten 
gescoord en maar liefst 46 tegen. Net geen doelpunt gemiddeld per wedstrijd maar 
wel 4 gemiddeld tegen. Frank en Cor hebben inmiddels rugklachten van de ballen 
uit het netje halen. Slekker boys staat op de 4e plaats en wij vonden dit een 
aanstaande kampioenskandidaat. Vandaag hebben we echter hulp gekregen van 
het 5e (Frans Nelissen), het 4e (Jeroen Wolter en Andy Kwaspen) en Mathijs 
Moors. Mathijs gaat op de valreep ook nog mee want een speler was als vermist 
opgegeven. Ramon had zoals de beelden op Facebook van 04.00 uur in de nacht 
uitwezen teveel aan Bacchus geofferd. Met Mathijs erbij waren we met 13 spelers. 
We spelen met de versterking verassend sterk. Pey heeft het moeilijk. Hun 
counters zijn niet ongevaarlijk maar vandaag heeft Frank geen zin de bal onnodig 
uit het netje te halen. Hij kiept op z'n rooys "as eine reek". Hij pakt alle ballen. 
Sommige in de stuit maar hij geeft geen krimp. Joost, Andy, Jeroen en Pieter 
creëren zich leuke kansen maar het wil er niet in. Achter volgen een paar foute 
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passes en in de 30e minuut heeft Wil balbezit en Frank Geelen is bezig zich aan te 
bieden (duurt soms wel even) en loopt van Wil weg. Als hij zich omdraait om de bal 
te vragen ziet hij die in het doel liggen. Hij kijkt me aan en vraagt "wij waren toch in 
balbezit?", maar dat weet je bij Wil nooit helemaal zeker. 1-0 is de ruststand. 
Volledig onterecht. In de rust doen we een paar tactische wissels maar we hebben 
er maar 2 dus Wil blijft staan. Rick krijgt ook nog de wind van voren. Jij moet eens 
rustig aan gaan doen ........ zegt JOOST tegen Rick ????. Een klassiek voorbeeld 
van de pot verwijt .... dachten wij. Toen we allemaal waren bijgekomen van 
verbazing gingen we vastberaden het veld op. We zijn niet kansloos. De 2e helft 
spelen we nog sterker en we blijven heel goed opbouwen. Amper balverlies en Pey 
snapt er niets van en er komt wat irritatie bij hun bovendrijven. Wij bloeien 
helemaal op. Mathijs ontpopt zich tot een kwelgeest van de achterhoede van Pey. 
Goed aansleepbaar en hij is niet van de bal te zetten. Zo weet hij steeds weer een 
medespeler te vinden. Hij zelf creëert zich 3 dikke kansen en geeft goede assists. 
Ook Marcel speelt sterk maar het verdiende doelpunt wil maar niet vallen. Onze 
middenveld met Frank, Andy Joost en Raymond spelen sterk en wij hebben dat 
deel van het veld duidelijk onder controle.  5 minuten voor het einde lukt het dan 
toch. Een goede corner wordt door Raymond tegen Frank aan gekopt en deze 
scoort. Volgens Raymond was hij er zo ook wel ingegaan maar Frank bestrijdt dit 
en claimt het doelpunt. We spelen de wedstrijd uit. En ons eerste puntje is binnen. 
Er hadden absoluut 3 punten ingezeten. Het hele team wordt benoemd tot speler 
van de dag op Wil na. Deze krijgt dus vandaag de roe. Eerlijkheid gebied te 
zeggen dat de hele achterhoede Wil, Rick, Paul, Pieter Frans en last but not least 
Frank Smedts bijna niets hebben weggeven in de 2e helft. 

 
Versterking voor het middenveld? 
 

Op bijgaande foto ziet U de bekendste middenvelder van Brevendia 6,weliswaar 
een eind in de nacht, maar hij 
heeft de onderhandelingen 
succesvol afgesloten ! De 
Dames worden zijn nieuwe 
versterking op links en rechts! 
En Roy in het midden! Eens 
zien of er niet meer spelers 
van Brevendia 6 zijn die nu 
weer in het midden willen 
spelen. Moeilijke klus voor 
coach Ed “van Gaal” 
Schroeten! Op de foto zien we 
tevens dat Roy 
vertegenwoordiger wordt van 
Jupiler, dat is andere wijn! 
Volgens goed ingewijde bronnen heeft Roy in de wedstrijd van zondag ,pas nadat 
de boter 3 kwartier op de verwarming heeft gelegen, er een deukje in geschopt!! 
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Afscheid van onze grensrechter Ber Heijlen. 
 

Op zaterdag 23 november hebben we middels een wedstrijd afscheid genomen 
van onze jarenlange sportieve grensrechter Ber en zijn steunvrouwe Tru(us) 
Daarvoor was er een bataljon “oud” speelsters opgetrommeld om te spelen tegen 
het huidige 1

ste
 dames team.  

Dat het nog altijd kriebelt bij de oud speelsters was te merken aan de opkomst de 
dinsdag voor de wedstrijd.  
Er waren maar liefst 12 dames op komen dagen voor een vrijwillige training…….  
Waar vind je dat nog dezer dagen! 
Terug naar de wedstrijd, het massaal toegestroomde publiek kon genieten van een 
gelijkopgaande strijd tussen beide teams.  
Het huidige team is wat sneller dan de “oudjes” maar deze bezitten toch wat meer 
vechtlust.  

 

 
Beide teams willen natuurlijk winnen en er wordt veel op randje buitenspel 
gespeeld, zodat Ber ook geregeld kan laten zien waar hij zo goed in is, vlaggen.  
Het is wel een beetje te merken dat het team niet echt op elkaar ingespeeld is wat 
resulteert in 2 tegengoals voor rust. 
In de rust krijgen we van gelegenheidscoach Cor Dreesen dan ook te horen dat we 
vooral kort moeten spelen en de ruimtes klein moeten houden. 
Dus zo beginnen we aan de 2

de
 helft, met kort gedekt spel en wederom felheid op 

de bal. De speciaal uit Maarsen “overgevlogen” Karin van Reinkes (Jacobs) laat 
zich weer ouderwets zien met slidings uit elke hoek.  
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Het is Heidi die de spanning in de wedstrijd weet terug te brengen door zich op het 
middenveld knap vrij te spelen en verwoestend uithaalt. GOL!! 
10 min. Later is het wederom Heidi die vanaf de corner de keepster weet te 
verbazen door de bal aan de 1

ste
 paal binnen te trappen…. Mooie voorzet van 

Heidi hahaha! 
 In de resterende minuten wordt er niet meer gescoord en zo mag Ber de vlag 
onder luid applaus voor de laatste keer hanteren. 
In de kantine wordt vervolgens onder het genot van een hapje en een drankje 
feestelijk afscheid genomen en worden Ber en Tru(us) in de bloemetjes gezet. 
 

 
 

BER bedanktj veur dien 12,5 joar verdeenste as vlagger, lijder, adviseur en mood 
in kaller.  
Names de vrouldje en de trainers.  MERCI !!  
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Brevendia-Jeugd,in de kijker……. . 
 

Naam: Thom Stals 
Leeftijd/geb.datum: 10 jaar 13-02-2002 
School/opl./groep; basisschool de Firtel groep 7 
Bij Brevendia sinds: ik ben sinds 2008 bij 
Brevendia. 
Team:E1. 
Wat is er leuk aan jouw team: we hebben grappige 
kinderen in ons team en leuke leiders. 
Welke plaats speel je? Rechts achter en rechts 
midden. 
Wat zijn je sterke punten? Snelheid en mijn schot. 
En je zwakke: dat ik mijn rust moet bewaren op het veld. 
Waar is je top bij Brevendia? Ik hoop 1e 
Hoogte punten tot nu toe? Kampioen met de F3 en de F1. 
Wie is je trainer/leider? Leon, mark en Alex 
Om wie moet je erg om lachen in het team? Jur 
Waarom vindt je voetbal leuk? Heerlijk om samen met vriendjes sportief bezig te 
zijn. 
Wat vindt je plezierig bij Brevendia? De kantine. 
Hoe vaak heb je al gescoord dit seizoen? Dat houd ik nooit bij. 
Wat zou je willen veranderen? Dat wij mogen douchen na de training. 
Wanneer speel je in Brevendia1? Weet ik niet. 
Wie is de beste voetballer bij Brevendia? Renzo 
Wie is de beste voetballer in Nederland? Dries Mertens 
Welk TV programma zie je graag? Fineas en Ferb en de A-Team 
Wat is je 2e sport? Ik  zit niet bij een andere vereniging, maar doe als sport ook 
nog hardlopen. 
Wat zijn je hobbys? Knutselen, met de lego spelen, mountainbiken en voetballen. 
Wat is je favoriete eten? Maaltijdsalade, lasange, wortelenstampot en vis welke 
maakt niet uit. 
En wat absoluut niet? spruitjes 
Je favoriete club in Nederland? PSV 
Tegen wie heb je de laatste wedstrijd gespeeld? Tegen SHH Herten. 
Beste voetballer aller tijden? Messi 
Welke voetbal regel zou je als eerste afschaffen? buitenspel 
Welke gebeurtenis zou nog eens over willen doen? Canying in Frankrijk, echt cool! 
Wat zou je nu het liefste veranderen in de wereld? De crisis en de oorlogen. 
Wat heb je met goudvissen? niks 
Beste boek/ CD/Film? BOEK: alle boeken van Jacques Vriens en Dolfje 
Weerwolfje. CD: Marco Borsato en Ilse de lange. FILM: Ted, Ice Age 4 en Achste 
Groepers Huilen Niet. 
      Douchen zonder slippers? Nee ik douche nooit zonder slippers. 
Met wie zou je een dag willen ruilen? Messi 
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Waar kunnen ze jou midden in de nacht wakker voor maken? Voor een weekendje 
weg of op vakantie. 
Wat doe je het liefst in je vrije tijd? Voetballen, computeren, Playstationen, 
knutselen en mountainbiken.  
Waar ben je trots op? Ik help graag anderen en heb altijd goede zin. 
Wie neem je mee naar een onbewoond eiland? Mijn moeder, vader, Stef, Femke, 
Frank, Marga en een voetbal en al mijn knuffels. 
Wordt je eigen team kampioen? Nee, en we zijn al klaar en we zijn derde 
geworden. 
Hoe ziet je voetbaltoekomst eruit? Daar denk ik nu nog niet over na. 
 
 

Brevendia feliciteert de trainers met het diploma Pupillentrainer! 
 
De opleiding Pupillentrainer geeft kennis en inzicht om jeugdige voetballers in de 
leeftijd van 5 tot 13 jaar te trainen en coachen. In de praktijk leert de cursist hoe 
kinderen kunnen leren voetballen, hoe je dat aan hen over moet brengen en in 
training en in coaching vorm kan geven. 
 De volgende onderwerpen zijn in de afgelopen 8 bijeenkomsten aan de orde 
gekomen: 
* Het trainen van jeugdspelers in de verschillende leeftijdsgroepen 
* Kenmerken van de verschillende leeftijdsgroepen 
* Jongens- en meisjesvoetbal 
* Leiding geven aan jeugdspelers                                                                                       
Brevendia is er trots op dat ook nu weer een KNVB-opleiding op de Steinakker is 
verzorgd. Opleiding is een speerpunt om de kwaliteit bij Brevendia te verbeteren. 
Door deze opleidingen in eigen huis te 
organiseren en de kosten voor 
rekening van de club te nemen wordt 
de drempel om hieraan deel te nemen 
verlaagd. Ook in 2013 streeft 
Brevendia er naar samen met de 
KNVB opleidingen te verzorgen. Een 
speciaal woord van dank aan Robert 
Munnecom (kantine), Wim Bogie en 
Siem Dreesen (praktijkbegeleiders) en 
natuurlijk de cursusleider Bas 
Hoppenbrouwers. 
Brevendia feliciteert de trainers met 
het diploma Pupillentrainer! 

Op de foto: 
Staand v.l.n.r: Bas Hoppenbrouwers KNVB, Jack Kirkels, John Peluso. 
Gehurkt v.l.n.r: Twan Castenmiller, Alex Snoeren, en Erwin Nielissen. 

 
  



De Steinakker 2 / 2012-2013  pagina 18 

Brevendia  MC1 meiden Kampioen!!!!! 
 

De toffe meidenbende van Brevendia, de MC1 hebben met een laatste 
overwinning op 1 december bij MMC Weert, hun kampioenschap nog wat extra 
glans gegeven. Deze meiden waren het weekend ervoor al , zonder zelf te spelen, 
kampioen geworden, omdat naaste achtervolger in het klassement Vlodrop  punten 
had laten liggen, en zo het MC-dreamteam niet meer kon inhalen. Toch wilden we 
als team dit kampioenschap in schoonheid beëindigen met een overwinning! Er 
werd na een fel bevochten, maar zeer sportieve wedstrijd met 1-2 gewonnen, 
onder andere door de zeer talrijke toeschouwers die meegereisd waren, de 
zegetocht naar de kantine van Brevendia kon vertrekken, en al toeterend werd 
Stramproy opgeschrikt dat de kampioenen gearriveerd waren!!! Daar werden de 
meiden getrakteerd op een drankje aangeboden door hun club,  de begeleiding 
van het team bood hun ploeg taart en een presentje aan, want zij zijn supertrots op 
dit superfijne team dat voor mekaar door het vuur gaat als het nodig is. Maar ook 
de meiden waren hun begeleiders niet vergeten, en hebben op hun beurt hun 
begeleiders met een presentje verrast,en een taartje in het gezicht  als toetje, een 
bewijs dat de sfeer in dit team uitstekend is! We willen toch enkele cijfers 
voorleggen waaruit blijkt wat een knalprestatie dit team heeft voorgelegd. Van de 
10 wedstrijden werden er liefst 9 gewonnen, wat  27 punten op 30 heeft 
opgeleverd. Met 28 doelpunten gemaakt, en slechts 6 tegen bewijst dit team dat 
het resultaat kan boeken, en goed in elkaar past. Een dikke proficiat aan alle 
meiden van het team is dan ook op zijn plaats, hopelijk mogen er nog meer 
knalprestaties van dit team verwacht worden, want dit behoort zeker tot de 
mogelijkheden.Wij willen als team echter niet voorbij gaan aan alle ouders die 
steeds voor ons klaar staan, als dit nodig is! Dank jullie wel! Ook als supporters 
hebben zij hun aandeel in dit kampioenschap! Ook  voor Theike Agten, die steeds 
als lijnrechter voor ons paraat staat, Theike bedankt! Proficiat meiden, we vinden 
jullie SUPER!!!!!    Carola, Theo, Paul 
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Brevendia-Jeugd,in de kijker…… 
 

Naam: Femke Stals  
Leeftijd/geb.datum: 12-12-1997 
School/opl./groep; 3 Atheneum op Het College Weert 
Bij Brevendia sinds: 2007 
Team: C2 
Wat is er leuk aan jouw team: Dat we een gezellig 
team zijn, en elkaar meestal positief coachen.  
Welke plaats speel je? Meestal linkshalf, of linksvoor 
Wat zijn je sterke punten? Afschermen 
En je zwakke: Het aannamen van ballen uit de lucht.  
Waar is je top bij Brevendia? Dames 1 
Hoogte punten tot nu toe? Kampioenschap 
Wie is je trainer/leider?  John Jorissen 
Om wie moet je erg om lachen in het team? Op zijn tijd wordt er met iedereen 
gelachen.   
Waarom vindt je voetbal leuk? Omdat het een leuke bezigheid is, waarbij je met een 
team speelt.  
Wat vindt je plezierig bij Brevendia? Dat je veel mensen kent, en we een gezellige 
club zijn.  
Hoe vaak heb je al gescoord dit seizoen? 1 keer 
Wanneer speel je in Brevendia1? Nooit 
Wie is de beste voetballer bij Brevendia? Stuk voor stuk heeft iedereen bij Brevendia 
zijn eigen specialiteiten. 
Welk TV programma zie je graag? GTST 
Wat is je 2e sport? - 
Wat zijn je hobbys? Met vrienden leuke dingen doen, voetballen, shoppen.  
Wat is je favoriete eten? Lasagne, tapas, pizza, eigenlijk vanalles! 
En wat absoluut niet? Spruitjes. 
Je favoriete club in Nederland? Vanalles een beetje, dus samen is dat het 
Nederlands elftal.  
Tegen wie heb je de laatste wedstrijd gespeeld? Maasbracht C1 
Beste voetballer aller tijden? Cruijf 
Welke voetbal regel zou je als eerste afschaffen? Buitenspel en dat er geen shirtjes 
uitgetrokken mogen worden onder de wedstrijd.(voor de TV kijkers) 
Welke gebeurtenis zou nog eens over willen doen? Veel leuke gebeurtenissen 
zouden nog wel eens mogen gebeuren. Niet echt 1 specifieke gebeurtenis.  
Wat heb je met goudvissen? Toen ik een jaar of 4 was had ik goudvissen. Maar die 
heb ik toch al even niet meer.  
Beste boek/ CD/Film? Van Carry Slee, Blof 
      Douchen zonder slippers? Meestal niet 
Met wie zou je een dag willen ruilen? Bekend iemand. 
Waar kunnen ze jou midden in de nacht wakker voor maken? Voor heel veel leuke/ 
lekkere/ gezellige dingen! 
Wat doe je het liefst in je vrije tijd? Dingen doen met vrienden, shoppen,  
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      Wie neem je mee naar een onbewoond eiland? Mijn familie en eten. 
Wordt je eigen team kampioen? Nee, dat gaat dit seizoen helaas niet meer lukken. 
Hoe ziet je voetbaltoekomst eruit? Dat ik na dit seizoen waarschijnlijk naar de 
meisjes of dames ga. En daar blijf ik dan tot ik niet meer voetbal.  
 

Brevendia E3 najaarskampioen 
 
Zaterdag 24 november  is de E3 van Brevendia ongeslagen kampioen geworden, 
met een gelijkspel in en tegen Maarheeze E4 . Het kampioenschap was een week 
eerder al binnengehaald, met de elfde overwinning op rij tegen DESM E3 (12-0). 
Jongens, meisjes en trainers van de E3, hartelijk gefeliciteerd met jullie 
ongeslagen kampioenschap.  
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Brevendia-Jeugd,in de kijker……. 
 
Naam: Stef Stals 
Leeftijd/geb.datum: 23-04-1996 
School/opl./groep; Het kwadrant 
Bij Brevendia sinds: 2004 
Team: B1 
Wat is er leuk aan jouw team:de Derde helft 
Welke plaats speel je? Voorstopper 
Wat zijn je sterke punten? verdedigen 
En je zwakke: koppen 
Waar is je top bij Brevendia? Wie weet... 
Hoogte punten tot nu toe? Kampioen met de C1 
Wie is je trainer/leider? H. Lenaers en Ron Hendriks en Rens Peeters 
Om wie moet je erg om lachen in het team? Remco  
Waarom vindt je voetbal leuk? Er kan vanalles gebeuren, het is iedere keer weer 
leuk. 
Wat vindt je plezierig bij Brevendia? Alles! 
Hoe vaak heb je al gescoord dit seizoen? 1x 
Wat zou je willen veranderen? De Tribune op het hoofdveld 
Wie is de beste voetballer bij Brevendia? Tim Roumen 
Wie is de beste voetballer in Nederland? Klaas-Jan Huntelaar 
Welk TV programma zie je graag? Studio sport 
Wat is je 2e sport? Wielrennen 
Wat zijn je hobbys? Opstap gaan en gezellig met vrienden 
Wat is je favoriete eten? Spagetti 
En wat absoluut niet? Spruitjes 
Je favoriete club in Nederland? Ajax 
Tegen wie heb je de laatste wedstrijd gespeeld? EVV 
Welke voetbal regel zou je als eerste afschaffen? Gele en rode kaarten 
Welke gebeurtenis zou nog eens over willen doen? Bekerwedstriijd 
Wat heb je met goudvissen? Helemaal niets 
Beste boek/ CD/Film? Blof en Rowwen Heze 
Douchen zonder slippers? Ja 
Waar kunnen ze jou midden in de nacht wakker voor maken? Geen idee 
Wat doe je het liefst in je vrije tijd? Gezellig met vrienden 
Waar ben je trots op? Op mezelf 
Wie neem je mee naar een onbewoond eiland? Iedereen 
Wordt je eigen team kampioen? Jaa 
Hoe ziet je voetbaltoekomst eruit? Waarschijnlijk laatste seizoen 
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Ideeën voor een heerlijke Kersttafel ! 
 
Voorgerecht: Waldorfsalade met kip. 
 
Ingrediënten:  4 stengels bleekselderij, + 
  200 gram gerookte kipfilet in plakjes
  1 zoetzure appel in dunne schijfjes,  

1 zakje walnoten(50/90 gram) en 
3 eetlepels mayonaise. 

 
Bereiding:  Schil de stengels bleekselderij met  
  een dunschiller en snijd van elke  
  stengel de bovenste 6 cm. met blad  
  af .Houd deze apart. 

Snijd de rest schuin in dunne plakjes.  
Meng de kipfilet, de appel en de walnoten erdoor. 
Roer 1 el water door de mayonaise en meng door de salade. 
Breng op smaak met peper en zout. Schep de salade in 4 
feestelijke coupes of wijde glazen en steek de stukjes bleekselderij 

 

Wildgoulash met spruitjes peertje en gratin  
 
Wildseizoen...en je probeert eens iets anders,en   zeker met de feestdagen! 
 
Ingrediënten voor 2 personen 
500 gram wildgoulash   250 mi rode wijn 
250 mi wildfond    2 eetlepels zure zilveruitjes 
1 ui +  zoete rode puntpaprika of andere rode paprika 
Kruidenboeket : peper ,zout, tijm, laurier % zakje wildkruiden ,rozemarijn  
1 grote ui, 1 kruidnagel, snuifje dragon  
Bessengelei 1 eetlepel, (5 gram heel donkere chocolade (86 %) optioneel) 
1 eetlepel sojasaus, sausbinder indien gewenst. 
 
Hulpmiddelen Stoofpot + oven 
  
Voorbereiding: 
Verwijder alle vliezen die nog rond het vlees 
kunnen zitten met een scherp mesje 
Giet de wijn in een kom en doe het volledig 
kruidenboeket erin. 
Laat het vlees hierin rusten gedurende enkele 
uren. Haal het vlees er dan uit en dep droog 
met keukenrol. 
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Bereidingswijze: 
Bak de blokjes vlees bruin langs alle kanten, voeg er dan een in sliertjes gesneden 
ui en rode puntpaprika aan toe en laat even meebakken. Voeg dan de gezeefde 
marinade hieraan toe met de wildfond. Voeg nu de zilveruitjes toe. Verminder het 
vuur en laat 1 1/2 uur stoven. Voeg er dan de gelei, soja (en chocolade) aan toe. 
Goed omroeren. Controleer de kruiding en bind eventueel de saus. 
 
Serveertips: 
Dien op met spruitjes, gebakken witloof, of vers gestoofde peertjes en een vers 
gebakken aardappelgratin. 
 

  

 

½ pagina advertentie 
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Crème brûlée 
 
Klassieke crème brûlée is, alhoewel het tijd vergt, makkelijk te maken en een 
indrukwekkend dessert. Als je het koud wilt eten, kun je de crème brûlée in de 
koelkast zetten nadat je de bovenkant gebrand hebt. De bovenkant blijft knapperig. 
 
Ingrediënten voor 6 porties: 

1 vanillestokje  2 1/2 potjes (van 227 mi) slagroom  
200 mi halfvolle melk 10 eidooiers 
5 eetlepels suiker  

 
Voor de knapperige bovenkant: 4 eetlepels suiker 
 
 
Bereidingswijze: 
Voorbereiding: 10 minuten  
Bereiding: 1 uur 10 minuten 
 
1. Verwarm de oven voor op 140 graden C / 
gasovenstand 1. 
 
2. Schraap de zaadjes uit beide helften van het vanillestokje met de bolle kant van 
een mes. Meng de zaadjes, het stokje, slagroom en melk in een pan en verwarm 
dit op laag vuur tot het begint te bubbelen. NIET LATEN KOKEN. 
 
3. Meng de eidooiers en 5 eetlepels suiker in een kom en mix dit goed. Voeg dit 
mengsel toe aan de pan en verwarm nog eens 5 tot 8 minuten. Laat het niet koken, 
want dan krijg je klonten. 
 
4. Verdeel het mengsel over 6 vuurvaste schaaltjes. Zet de schaaltjes in een 
bakvorm en vul deze met koud water tot halverwege de schaaltjes. Zet dit 35 tot 40 
minuten in de voorverwarmde oven. 
 
5. Haal ze uit de oven en haal de schaaltjes uit de bakvorm en laat ze afkoelen tot 
kamertemperatuur. Zet de schaaltjes dan in de koelkast en laat ze nog 3 uur of 
langer afkoelen. 
6.  Zet voor het serveren de grill van de oven aan. Strooi over elk schaaltje 
gelijkmatig wat suiker. Zet de schaaltjes 2 tot 3 minuten onder de grill, tot de suiker 
goudbruin en gekarameliseerd  wordt. 
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Verjaardagen 
 

December 
 
16 Jur  Kuppens 
16 Ralph  Leeters 
17 Jos van de Kruys 
17 Wilbert  Clerkx 
17 Sander  Coolen 
19 Jef  Niellissen 
19 Mat  Keijers 
19 Leon  Wassenberg 
19 Martijn  Janssen 
19 Renzo  Pereira 
20 Jac  Ramaekers 
20 Jack  Kirkels 
20 Bart  Kwaspen 
20 Nisa  Moonen 
21 Sander  Geelen 
22 Jard  Creemers 
23 Jan  Kwaspen 
23 Pim  Rietjens 
24 Alex  Snoeren 
25 Dominique Palmen 
26 Piet van Geldorp 
27 Jan  Coenen 
27 Sam  Vaessen 
27 Danny  Alofs 
29 Robbert  Coenen 
29 Sem  Vorselen 
31 Chris  Truijen 
31 Peter  Horniix 
 

Januari 
1 Robin  Gertsen 
1 Ali  Hassan 
2 Frank  Huijskens 
3 Hans  Roumen 
4 Mat  Lenders 
4 Michiel  Smeets 
7 Luuk  Schreurs 
7 Maurice  Volleberg 
7 Monique  Wolters 
9 Cas  Greijmans 
9 Joris  Heuvelmans 
9 Tim  Reijnen 
10 Onno  Briels 
10 Cindy  Willems 
12 Joost  Creemers 
12 Jos  Steijvers 

 
12 Jan  Vleeshouwers 
12 René  Vleeshouwers 
13 Lars van Lier 
14 Siem  Dreesen 
15 Cor van Bakel 
15 Ramon  Lenaers 
15 Geert  Peeters 
15 Guido  Peeters 
17 Daan  Schonkeren 
17 Levi  Schroeten 
17 Moniek  Truijen 
18 Ton de Bakker 
18 Jon  Klaessen 
19 Twan  Janssen 
19 Tom  Schroeten 
20 Leo  Teuwen 
21 René  Steijvers 
22 Niels van Dongen 
22 Sten  Tegelaers 
22 Boyd  Wijnen 
23 Rick  Ramaekers 
24 Piet  Rietjens 
24 Bjarn  Saes 
24 Guido  Vanlaer 
26 Nino  Arukpibal 
26 Pieter  Janssen 
26 Christoph  Leeters 
27 Frank van Akkeren 
27 Leon  Briels 
27 Marcel  Schreurs 
27 Quince  Timmermans 
29 Martin  Beelen 
29 Thomas  Bouts 
30 Freek  Beljaars 
30 Maud van Helmond 
31 Huub  Briels 
31 Theo  Nevels 
 

Februari 
1 Thieu  Niellissen 
2 Rob  Hendrikx 
2 Roy  Huijskens 
2 Benthe van de Kruys 
2 Pierre  Rademaekers 
2 Memet  Yildiz 
3 Erik  Teuwen 
4 Rick  Verkennis 
5 Ruud  Klaessen 
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5 Stefan  Klaessens 
5 Glenn van Montfort 
7 Marcel  Stevens 
8 Lise  Clerkx 
8 Lisa  De Blaauw 
8 Arjan  Snijders 
9 Marco  Hermans 
9 Erwin  Niellissen 
9 Rens  Peeters 
9 Sil  Wolters 
10 Karin  Rietjens 
10 Martijn  Verhees 
11 Pierre  Creemers 
11 Ton  Steyvers 
11 Jac  Strous 
12 Eloy  Broens 
12 Stef  Custers 
12 Lude  Feller 
12 Ber  Kwaspen 
12 Francis  Leyssen 
13 Suraya  Lasut 
13 Menno  Roosendaal 
13 Thom  Stals 
14 Hans  Lenaers 
14 Luuk  Moors 
14 Meike  Vorselen 
17 Frans  Nelissen 
17 Sylvestre  Overeem 
18 Vivian  Creemers-Sniekers 
18 Roy  Ramaekers 
19 Teun  Nevels 
21 Math  Gijsen 
22 Roxanne  Donk 
23 Luuk  Kessels 
23 Rik  Serrarens 
24 Rick  In den Kleef 
25 Theo  Agten 
25 Emiel  Schipper 
25 Cor  Verkoelen 
26 Tjeu  Haex 
26 Henk  Hendrikx 
26 Mien  Snijders-Kwaspen 
27 Peter  Ramaekers 
28 Ron  Vleeshouwers 
 

Maart 
2 Remco  Everaerts 
2 R.  Trusz 
3 Luuk  Verdonkschot 
4 Lisanne  Geelen 

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

 
 


