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Zonder Respect Geen Voetbal ?? 
 

Met bijzonder veel gemengde gevoelens begin ik deze keer aan het 
voorwoord voor ons clubblad ! Iets wat mij vooral persoonlijk heel erg bezig 
houdt en waarvan ik én helaas ook de overige bestuursleden erg veel last 
van hebben.  
In vrijwel dezelfde week overkomt mij dit als (interim) voorzitter : 

• Tijdens een bijzonder geslaagde klankbord bijeenkomst met een 
aantal sponsoren van Brevendia krijg ik de kans om uit te leggen hoe 
trots ik ben op hetgeen wij met alle vrijwilligers tezamen voor elkaar 
krijgen voor de grootste Roojer vereniging ; 

• De media aandacht voor het feit dat de grensrechter Richard 
Nieuwenhuizen inmiddels alweer een jaar geleden door (voetbal-) 
geweld om het leven is gebracht ; 

• Opnieuw diverse mails over diverse tuchtzaken die binnen Brevendia 
actueel aan de orde zijn. Dan heb ik het echt niet over kleine 
overtredingen van alweer die scheidsrechter die het spel niet 
aanvoelde ! 

Neen, ik heb het over zeer serieuze en totaal onacceptabele vormen van 
wangedrag waar wij niet nog langer Negatieve Energie in willen steken! Na 
een eerder voorval van fysiek geweld bij de jeugd, een belachelijk aantal 
rode kaarten in een (recreatieve ?) veteranenwedstrijd,  lijkt nu ook fysiek 
geweld onderdeel van ons (veteranen)voetbalspelletje te worden !??  Het 
schaamrood op de kaken krijg ik, alsook de rest van ons Bestuur, bij het 
lezen van dit soort tuchtmails. Nog meer geïrriteerd raken wij van een 
eventueel opvolgende mail van iemand die het “onacceptabele vergrijp” ook 
nog enigszins probeert te rechtvaardigen! Voor ons als Bestuur is het 
eveneens duidelijk dat wij alle hieruit voortvloeiende (al dan niet financiële) 
consequenties echt niet voor onze (club-) rekening nemen én dat de 
betrokkene(n) de door hem/hun zelf veroorzaakte shit eveneens zelf moeten 
oplossen !    
Hoezo Waarden en Normen én Hoezo Zonder Respect geen Voetbal ?? 
Hebben we dan werkelijk niks geleerd ?? Waarom lukt het ons nou niet – na 
al die slechte voorbeelden die we al eerder hebben gehad – om dit soort 
werkelijk belachelijk wangedrag  van een individu als  totale groep te 
voorkomen? Grijp eerder in als team, neem je teamgenoot tegen zichzelf in 
bescherming en daarmee ook jouw team. Ook beter voor het imago van 
Brevendia ! Zeker voor onze volwassen  overtreders geldt : wat voor een 
beeld geef je aan onze jeugd mee ? Sportief gedrag heeft altijd  de voorkeur, 
zelfs als je tegenstander hier anders over denkt! Hou de eer aan jezelf en 
hou de eer aan Brevendia !  
Iedereen is welkom bij Brevendia, maar naast rechten gelden ook plichten. 
Eigenlijk behoort het hebben van Respect voor normaal geldende Waarden 
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en Normen  tot de altijd en in de gehele samenleving geldende 
omgangsnormen. Deze regels gelden in ieder geval voor de 
voetbalmomenten binnen onze club als een door de leden daadwerkelijk na 
te komen Verplichting  !  De tijd van Praten  is helaas voorbij , het is tijd om 
de verplichtingen na te komen ! 
Indien wij echter toch geconfronteerd blijven met dit soort buitengewoon 
vervelende kwesties, dan kunnen wij ons  voorstellen dat wij als club afscheid 
gaan nemen van hardleerse (notoire) overtreders!   
Voor alle duidelijkheid : dit is een zeer serieus bedoelde oproep! Indien wij 
als bestuur (samen met andere vrijwilligers) vrije tijd moeten blijven steken in 
dit soort (ANTI-)voetbalzaken, dan heroverweeg ik mijn 45-jarig lidmaatschap 
van de club waar ik eerder in dit artikel nog zo trots op was ! En nog (vele 
malen) belangrijker dan mijn eventueel opstappen is de verwachting dat 
meerdere  vrijwilligers en/of bestuurders mij dan al voor zullen zijn gegaan !  
Ondertussen hoop ik op eenieders  gezond verstand en wens jullie allen een 
gezond, gelukkig en vooral sportief 2014! 
 

René Steijvers 
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Het bestuur 

nodigt iedereen  
graag uit voor  

 
 

de nieuwjaarsreceptie  
op 5 januari 
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Beste Brevendianen , 
 
Zoals ieder jaar is er op 5 januari onze jaarlijkse wandeltocht.  
Het belooft weer een mooie wandel/ speurtocht te worden. 
Na de vele hapjes en drankjes met de kerst en 
oudjaar is het goed om het lichaam wat 
beweging te geven. 

Na de wandeling heb je dan weer een goed gevoel  en kun je 
weer een  soepje en een drankje nuttigen  zonder dat het je 
dwarszit. 
Dus eenieder die Brevendia een warm hart toedraagt, kom en 
wandel mee met onze Brevendia wandeltocht en geniet van de 
natuur en onze overheerlijke chocomel en wafels. 
 

ALLEN TOT 5 JANUARI OM 10.30 UUR 
BIJ DE KANTINE VAN BREVENDIA. 

 
De wandelende takken 

 
Thijs                                    Tjeu                                    

 

 

 

Gemmy             Tjeu 
 
 

 
Sleutel beheer bij Brevendia. 
 

Het sleutel en alarm beheer voor Brevendia is 
bij Tjeu Ramaekers. 
De codes voorbij het alarm en voor de 
meldkamer zijn opgepoetst en weer actueel. 
Dit proberen we zo te houden! Geef bij sleutel 
roulatie dit altijd door aan Tjeu, ook voor 
inleveren van de diverse sleutels.           
Alle info: Tjeu Ramaekers. 
Dr. Schaepmanstraat 36 
6039 CS Stramproy. 
06- 19786030 
E-mail: t.gramaekers@home.nl  
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Brevendia consul. 
 

Lei Sniekers,al vele jaren consul van Brevendia heeft aangegeven te willen 
stoppen als consul.  
Tussen 12 en 15 jaar ,bij twijfelachtig voetbal weer tussen 8.00 uur en 8.30 uur 
naar de Steinakker  om niet alleen het veld te keuren ,maar ook om de veiligheid 
voor de spelers in te schatten. Brevendia bedankt Lei voor dit werk van harte en 
wenst hem alle goeds voor de toekomst met zijn andere activiteiten! 
De opvolger van Lei is Dhr. Jan Hansen, bekend als terrein vrijwilliger maar ook als 
scheidsrechter. 
Jan heeft toestemming van de KNVB om als consul op treden. 
Jan Hansen. 
Pr. Marijkestraat 39 
6039 BW Stramproy. 
0495-562678 
06-12154541 
E-mail: hansenj@home.nl 
 
 
 
 
Activiteitenagenda 
 
Evenement Wanneer 

Nieuwjaarsreceptie 5 januari 2014 

Brevendia-Bal 31 januari 2014 

Winterstop 22 december - 2 februari 2014 

Internationaal voetbaltoernooi 16 – 17 april 2014 

Laatste comp.wedstrijd 4 Mei 2014 

Finale Eufa cup (Turijn) 14 mei 2014 

Jeugdtoernooi Brevendia 24 mei 2014 

Championsleague finale (Lissabon) 24 mei 2014 

Brevendia Dag  25 mei 2014 

Vrijwilligersavond/-dag 25 mei 2014 

Junior bekerfinales Zuid 2 Mei/Juni 2014 

Meisjes E toernooi Mei/Juni 2014 

Weekend Selectie Mei/Juni 2014 

Weekend Dames Mei/Juni 2014 

WK Voetbal Brazilie 12 juni - 13 juli 2014 

Zomervakantie 2013 12 jul 2014 t/m 24 aug 2014 

Minirok Augustus 2014 
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Nieuwe hoofdtrainer brevendia    
 
Het Bestuur van Brevendia en de Technische Commissie is trots en blij met de 
aanstelling van onze “eigen” Enrico Vaessen als onze nieuwe Hoofdtrainer voor 
het komende seizoen 2014-2015.  
Gisteravond – 14 november 2013 – is de handtekening geplaatst onder het 
onderling overeengekomen contract.  
Enrico, afkomstig uit én opgeleid binnen onze eigen Brevendia gelederen. Heeft 
als trainer/coach van zowel Brevendia A1 als Brevendia 2 een uitstekende indruk 
achtergelaten. Logisch voor ons – en gelukkig ook voor hem – dat wij hem als 
onze 1e keus voor de club hebben weten te behouden.   
Alvast heel veel succes én voetbalplezier toegewenst!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vacatures  
 

Voorzitter 
Secretaris 
Kantinemedewerker  
Beheer website 
Leider 4e 
Leider 2e (nieuw seizoen) 
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Sponsor cie bestaat niet meer!!  
 

Sponsor Zaken Brevendia is de nieuwe titel, en heeft in het nieuwe seizoen ( vanaf 
1-09-2013) 4x vergaderd. Door de toetreding van Jan Brouns hebben we eerst de 
werkwijze en de organisatie met elkaar doorgesproken. De hoogste  prioriteit lag in 
de afhandeling en verzending van de facturen, dit is dan ook als eerste verzorgd. 
Daarna hebben we plannen opgezet om voor de “nieuwe campagne” goed 
beslagen ten ijs ( of beter gezegd: goed getraind op het veld) te komen. We maken 
een jaarplanning, we verdelen de taken, we zijn nu druk bezig om een “prospect-
bestand” op te zetten om nieuwe sponsors voor  Brevendia te winnen. En dat is 
nog niet zo gemakkelijk in deze tijden. Ook denken we na over nieuwe initiatieven 
die geld in het Brevendia-doel doen rollen!  
We starten in onze club ook, een voor onze sponsors zeer belangrijk element, op 
Bewust worden van het feit ( en dit doorheen de hele club) dat we sponsors 
(nodig) hebben!  
Deze ondernemers,  groot of klein, steunen  Brevendia  in  goede en in slechte 
tijden. Dus is het niet meer dan normaal dat Brevendia z`n aankopen onderbrengt 
bij de sponsors! Kwestie van waardering!! Het is maar dat jullie het weten!  
VANAF NU zal dit een van de belangrijkste speerpunten worden. Het zou verder 
natuurlijk heel mooi zijn als naast de club juist ook de leden aan onze sponsoren 
denken als ze bepaalde zaken  nodig hebben. En dan een uiting naar de sponsor: 
"Bedankt dat je mijn club Brevendia steunt", is de beste blijk van waardering die je 
kunt geven. Jullie zullen  ons hierover nog heel vaak horen piepen dat garanderen 
wij jullie. 
Op maandag  25 november jl. hebben we met een aantal  sponsoren een  discus-
sieavond gehouden over sponsoring  in het algemeen, sponsoring binnen Breven-
dia  en zelfs ook Stramproy-breed.  We hebben veel goede aandachtspunten 
gehoord, veel zaken die we gaan oppakken. Het was bijzonder mooi om te mogen 
constateren dat de sponsors Brevendia een heel warm hart toedragen,  er is een 
goede band met deze belangrijke groep rondom Brevendia. We hebben veel input 
gekregen waar we als Sponsor Zaken Brevendia wat mee gaan doen. Daarnaast 
ook punten die we club-breed moeten oppakken. 
Communicatie, duurzaamheid, maatschappelijk  verantwoord ondernemen, 
waardering en betrokkenheid bij een club met een positieve uitstraling zijn 
kernpunten. Ieder lid zal hierin zijn bijdrage moeten leveren, wij zullen het steeds 
weer onder aandacht brengen.  
Dit lijkt ons een uitstekend voornemen voor 2014. Wordt vervolgd! 
Kortom we zullen jullie de komende tijd via dit medium maar nog actueler, nog 
sneller, via de nieuwe website blijven(d) informeren over het reilen en zeilen 
binnen SponsorZaken en daar waar nodig om hulp vragen. 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"!  
Sponsor cie bestaat niet meer, maar Sponsor Zaken Brevendia is Springlevend! 
Jan Brouns 06-22509059 - Mark Verheijen 06-12738786  
Jan Janshen 06-43052932 - Piet Brouns 06-51825456 
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Proost op de man of the match! 
 

Het is duidelijk dat Joep Klaessen tijdens de start van het seizoen nog niet 
iedereen binnen het 3e elftal heeft weten te overtuigen van zijn exponentiële 
kwaliteiten. Ron Vleeshouwers (Runnuh) gelooft dan ook niet in het scorend 
vermogen van de snelle rechtsbuiten en hij legt tijdens de training een 
weddenschap af met Joep. Ron zegt dat hij voor een krat herfstbok durft te 
wedden dat Joep ook in de eerstvolgende wedstrijd tegen hekkensluiter Vesta 2 
niet tot scoren gaat komen. Joep denkt uiteraard van wel en de mannen schudden 
elkaar de hand.  
 

Joep blijft de avond voor de thuiswedstrijd braaf thuis, hij zorgt voor een stevig 
ontbijt en hij geeft zijn voetbalschoenen nog een extra poetsbeurt. Zo, denkt Joep, 
aan de voorbereiding kan het in ieder geval niet liggen.  
 

De wedstrijd zelf verloopt echter niet zoals gewenst. In de eerste helft probeert 
Joep van alle hoeken en standen de doelman te passeren, maar helaas geen 
succes. In de rust lijkt de moed dan ook in de schoenen te zijn gezakt bij de 
benjamin en Ron rekent zich min of meer al rijk. 
 

Ook de tweede helft suddert voort en langzamerhand begint de tijd te dringen. 
Niets lijkt er meer op dat Joep een doelpunt gaat maken. Maar dan gebeurt het 
onwaarschijnlijke… Een schot van afstand wordt niet goed verwerkt door de 
keeper en Joep is er als de kippen bij. DOELPUNT! Het juichen is nog ietwat 
onwennig, maar de rest van het team (inclusief Ron) zijn maar al te blij met deze 
verlossende 4-1. En of het allemaal nog niet mooi genoeg is, scoort hij iets later 
nog een keer. Mede door deze twee doelpunten eindigt de wedstrijd in een 
klinkende 8-1 overwinning en na afloop smaken de herftsbokjes dan ook erg goed. 
Proost op de man of the match 
 
 
Het clubblad komt voor de 2e helft van de competiti e uit op: 
Een bericht of een leuke anekdote van jullie team  zullen we graag plaatsen!  
  

Uitgave clubblad de Steinakker 2013-2014 

  
Redactie 

bijeenkomst 
Copy ingeleverd 

vóór: 
Verspreiding 

 
        
        
Steinakker 3 6 februari 14 februari 22 februari 
        
Steinakker 4 3 april 12 april 19 april 
        
Steinakker 5 8 mei 17 mei 31 mei 

 

Na inleveren copy nog 3 dagen ruimte voor aanleveren drukker 
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Beste volgers van het 5e veteranen uit Rooj,      
  

Ons programma is net zo wisselvallig als de verslaggeving maar daar gaat (?) 
verandering in komen. 
Vandaag speelden we tegen het laag geplaatste Swalmen. Hun laatste wedstrijd 
was gewonnen in 1989. 
Een makkie dus. 
Er werd volgens de trainer gestart met ùt sterkst meugelike elftal. Voor Jack (laes: 
Sjaak) en Mat een teleurstelling. 
Zij namen plaats op de bank. 
De achterhoede moest extra op ziên kwie-vieve zijn want dit was het traagste sinds 
Liëen en Vleet in ùt ieërste. 
Na tien speelronden en maar 4 wedstrijden werd er al snel en sterk gestart met het 
tiki-taki voetbal van ùt viêfdje. 
Tiki-taki in het vijfde houdt in dat er mooi gecombineerd wordt met hiej en doa eine 
misluktje pass.  
Bart K. kreeg de eerste dikke kans, gevolgd door een vloeiende aanval die Bart M. 
had moeten afronden. 
Het duo oppe bank Jack en Mat hadden hier Swalmen, in gedachten, inderdaad 
al "JackMat" gezet. 
De ene na de andere vloeiende combinatie werd oppe mat gelegd. Tot grote 
frustratie ontbrak de finishing touch bij de Brevendianen. En als de men verzaken 
moet ons Gemmy de meubelen redden. Na een mooie aanval schampte ze echter 
de bal. De rust werd met 0-0 ingegaan en ook weer uitgekomen. Maar met een 
andere referee.  
Na rust was het spelbeeld niet veel angester. Daar waar Brevendia aanviel en 
verzaakte daar loerde Swalmen oppe counter. 
Na een foutje in de goed voetballende achterhoede maakte Swalmen 0-1. 
Brevendia kreeg nog kansjes maar de kaer was weg en de bein woore meug en de 
keeper was een sta-in-de-weg. Het alles of niks werd inderdaad, alweer niks! 
  

Helaas . . . een oude voetbalwet ging op: Al is het veldoverwicht nog zo groot, let 
even niet op en het is verkloot! 
(Rinus Michiels 1972). 
  

Volgende week vol gooje zin noa ùt lieëg geplaatsje 
Reuver. 
  

Men of the Match: Leonardus Teuwen, mèt zien 
laupvermogen, ziene inzet, ziene glimlach waas hae 
vandaag veur, achterin en inne kantien. Super gedoan!   
 
 

Beste volgers van Brevendia 5, 
  

De aafgeloape waek waas der op en aaf mail verkieër (tj) met opstellingen en 
anekdotes. Dit om de kùpkes leeg te maake, de kaer der in te kriege en op te goan 
veur driej pùntj in Reuver. 
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En dèt ein eeder zoe zien eigen veurbereding heet det woortj snel duudelik. 
Sommige meine drèk in ùt kleidlokaal te motte zitte terwiel anger motte 
akklimatiseren in ùt dûrp woe ze zeen. 
Jack Mans haaj os nog hieëlemoal sjerp gekregen door te beloove ein wiêkend 
langer in Köln zu bleiben as wae wonnen. 
Jack vroag dich ùt Duits burgersjap alvast mer aan! 
Wae startje good . . . en inselkes doa ging Jack K. allein oppe goal aan. De keeper 
en wae woore verrastj wie Jack um tùptje en de 0-1 maaktje. Waat ein fieëst...eine 
veursporng en det al zoe snel. Bartje K leep zich te bùrste en haaj effkes geine 
oam om eine bal good te raake achterin. Lieën waas net te laat (waat neet snel 
gebeurtj) en Guus waas gekloptj: 1-1. 
Mer nonde domme dit leete wae os neet gebeuren. Eine sjoeëne aanval euver 
(te)vul sjiêve en Vleet maaktje beheerstj de 1-2. Dit waas en bleef de ruststandj. In 
de twieëdje helft waas ùt dèk ein richtingsverkieër. Ùt kost neet oetblieve en 
joawaal heur ooze aanveurder Wilbert maaktje sjoeën de 1-3. En toen ginge biej 
eederein de heupkes los en waas ùt geniete aane zielien. Toen waas ùt Bart time. 
Bart K. kruldje eine vrieje trap der geweldig sjoeën in. Bart M rondje eine aanval 
van Wilbert sjoeën aaf. De man van score bùrdjes bleef op en aaf loape. Bart K. 
haaj ùt bienoa slotakkoord door de 1-6 te maake. 
Ondanks ùt sjoeëne waer rèngeldje ùt nog kenskes. Maar Leike, Mat, Vleet kreege 
de 1-7 der neet in. Wae eindigdje woe wae met begonnen woore: Jack K. Hae ging 
allein oppe keeper aaf. Mèr dit kieër woore wae weer verrastj Jack. Hij plaatste de 
bal ongevieër oppe tennisbaan doa. 
Voetbal waas gèt minder mèr ùt resultaat des te baeter. Komendje waek noa MMC 
in Wieërt. 
Bloast de fietsbenj mer ins good op.  
  

(Wo) men of the match: Gemmy Pleunis. Al waeke continu 
oppe training, good te coachen, aaf en toe Braziliaanse 
euverstepkes, good bezig die mèn te veurzeen van 
keukskes en anger gebak... en voetballendj good bezig! 
Super. 
 
 

Beste volgers van Brevendia 5: 
  

Mèt de sjoeën gewasse greun shirtjes op noa Moesel. 
Van oadsher eine kwoaje tegenstenjer.  
Mer eine gooje werming up, de waarschuwing gein slaaj-dingen te maake begoste 
wae de wedstriêd.  
Al ùt hieële joar zeen wae zeer good aan ùt voetballen mèr vandaag sloog letterlijk 
alles (Waat ein woordspeuling asse der biej bèst gewaestj vandaag). 
MMC is welgeteldj twiej kieër euver de middeliên gewaest en doavan waas eine 
kieër per ongeluk. 
Wae combineerdje dèt ùt ein leeve lust waas. De vrieje man woort steeds gevonje. 
Dit zowaal links as rechts.  
Wim, Wil, Johnny, Math, Cell en Bart kreege steeds de ruumdje om te goan en te 
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strouwe met sjoeën passes en veurzette. 
Flink gèt kènskes woorte der gekree-jeerdj. Mèr oet eine corner van Cell woort 
ùt 0-1. Woe eedereein onger de bal doorging kwoom hae biej Bart M. Noa twiej 
waeke op riej veure veut te zeen gelaupe door Bart K en Wil maaktje hae de 0-1. 
Mieër dan verdeendj. 
As team stonge wae ein puike pertie te speule. Veur neemes hoove wae bang te 
zeen as det wae zoe voetballen. Sneller de kansen benutten zooj nog waal eine 
lieër konne zeen.  
Vanoet ùt niks woort ein euvertraining op Arie-ich-heb-mich-ein-noew-paar-WITTE-
sjoon-loate-aansmere bestraftj door de scheidrechter. 
Waat doa op ontstong tussen speulers van beider partieje sloog auch nurreges op. 
(alhoewel nurreges...) 
  

@&***&%$ is stripfigurentaal mèr is waal wiej ongerteikendje der euver dacht en 
de scheidsrecher auch. 
  

De wedstriêd woort gestaaktj en kriêgtj nog zeker ein stertje. 
Euverall gezeen gein winnaars tum ich...terwiel wae ongevier de pertie van ùt 
seizoen aan ùt speule woore... 
  

Men of the match: de scheidsrechter van MMC. Good gefloten, gooj beslissingen 
en durf getoondj. Klasse 
 
 

Beste volgers van ut viefdje, 
 

`s Murreges woorte ieerst de kupkes allemoal dezelfdje kantj opgezatte. 
Vanaaf det moment op richting Heitse. Eine tegenstenjer dae boven os stong, 
zoals nog vul. 
Mer ins veltj ut dubbeltje de angere kantj op.  
Wae kwoome drek weer good oet de startblokken. Ut ieerste kenske woort door 
Wim aan Bart M gegundj. Wim speuldje wie eine valse nummer neuge. Bitje trug 
getrokke oet de spits. Veur sommige zuut dit oneuverzichtelik en rommelig oet met 
ut waas gewooen totaalvoetbal tot en met de 16. Want wae kreege kans op kans. 
Eine kopbal van Bart M haaj der gewoen ingemotte. 
Later haaj de bal aafgespeuldj moote waere. Der Jack M. haaj auch motte score. 
Eine corner van Bart K. blutste oppe lat. 
later misdje Mat nog ein kenske op eine kopbal van Bart K. Doamet onthoaj ich 
uch nog vanne kenskes van Wim en Arie. Jongens wat ein totaal voetbal. Mer 
totaalvoetbal is allein sjoeen as ut auch effectief is. En det leste tupke koste wae 
neet gaeve. Heitse kreeg inkele kenskes mer de sublieme achterhoede met Adrie, 
Leike en Frenske woorte neet gepasseerdj. Zowaal den waas Lien der as de kippe 
biej om ut te reparen.  
Inne twiedje helft kwoome Vleet en Johnny de gelederen versterken. Wae gongen 
door woe wae gebleeve woore. Noa ein kwetsuur anne leis biej Bart woort Gemmy 
ingebracht. Wederom stong ze heur menke. Kansen te euver weer. O.a. Leike, 
Wilbert, Bart K. kreege kenskes. 
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Ut waas echter der kaiser Jack dae als veurstopper op kwoom draave en de bal 
veurgaaf richting Johnny. Deze rees boven ziene tegestenjer oet en maaktje de 0-
1. Verdeendj. Inne replay kosse zeen desse der gemaekelik 2 vloetjes onger kost 
legge. Noa ein leste aksie van Adrie op A4 formaat kost hae wisselen. Mat kwoom 
veur Adrie. Wae gingen vol veur de euverwinning. Alweer der Kaiser Jack goof de 
bal veur. Wederom was Johnny ut eindstation. Ein sjoen kapbeweging en 0-2. Driej 
punten in de pocket en wae zeen op de gooje weeg. 
Ut totaalvoetbal (kan waere oetgelagdj als rommelig) begintj 
zien vruchten af te werpen. 
 

Men of the match: Wim Creemers. Als echte aanveurder noom 
hae veur de wedstried ut veurtouw. De kupkes woorte de gooje 
kantj opgezatten. En in ut veldj waas hae ein van de motoren 
van vandaag.  
 
 
 
 
 

 
 
Staand: Theo Siebers (leider), Johnny Peluso, Rocco Creemers (verzorger), Johan Jacobs, Roy 

Lenaers, Jack Kirkels, Leon Geelen, Mat Gijsen, Frans Nelissen, Bart Munnecom, Ton de 
Bakker (grensrechter), Theo Stevens (leiders). 

Zttend: Wilbert Clerkx, Leo Teuwen, Arjan Snijders, Guus Sijbers, Marcel Stevens, Adrie van den 
Berk, Gemmy Pleunis 

Inzet: Andries Vonken, Bart Kwaspen, Jack Mans, Wim Creemers 
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Wist U dat……… 
 
Brevendia 1 aan het terugkrabbelen is, zeker weten! 
RKVB werd zo goed als weggespeeld, Leeuwen kwam met de schrik vrij. 
Leeuwen werd nog wel gesteund door een massa volk van 23 supporters. 
In totaal waren er voor de rust 38,zonder wisselspelers! 
Na de rust is dit aantal toegenomen tot 39! 
Bij de Aldi in Leeuwen was het voller. 
Het was daar net en mierennest,15 x voller! 
Een zeer goede scheidsrechter in deze wedstrijd, duidelijk en op spelhoogte! 
Lees “kijk op de jeugd” van Sten Palmen. 
Hij wordt een betere voetballer als zijn vader! 
Het moet maar gezegd worden ,Paul! 
De vraag : waar speel je? Midden op het veld! 
Brevendia 6 een sprookje beleefde tegen Hebes. 
Met de rust slechts 1-0,daarna was het hek van de dam. 
Niet dat de eindstand 7-0 is geworden, maar wel de doelpunten makers. 
Frank Geelen, koud in het veld, voorzet Edwin, Frank strak en stralend RAAK! 
Een vorstelijk doelpunt! Het wordt nog erger voor Hebes. 
Guido van Laer, 14 passen in het veld, vrij voor de keeper. Goal, goal! 
Dat Guido 30 seconden later een dot van een kans mist doet verder niet ter zake! 
De coach heeft altijd gelijk, of niet Roel? 
Idee voor oudere jeugd of selectie spelers om scheidsrechter te worden? 
Niet voor meteen in de Eredivisie, maar wel bij de eigen jeugd teams! 
Er worden veel korte cursussen door de KNVB georganiseerd. 
Dat kan ook bij Brevendia, een thuiswedstrijd ,dus! 
Eerste info bij Joep Aertssen of Piet Brouns, wij horen graag van jullie! 
Er toch weer een Veritas - Brevendia komt, en wel op 18 Januari! 
Vasteloavendj zich weer aandient. 
Het in voetballend Limburg dan onrustig is. 
Zeker als de KNVB het presteert om in Februari 3 speelrondes te plaatsen. 
Op 16 Februari de Dames nog eens kunnen kiezen! 
Of Rooise vrouwen of naar het Vrouwen of Heren voetbal! 
Een Zoatmaale Prins? Op 31 Januari komt er wel een Brevendia Prins. 
Het panna veld nieuw leven ingeblazen wordt. 
Het zal de balsnelheid en korte combinaties ten goede komen. 
Voor de jeugd is dit nieuw ,maar wel heel goed! 
Voormalig topvoetballer Roy, gaat er nog iets bij doen. 
Naast “Keldermeister” wordt hij nu ook nog “Tapmeister”! 
Op 15 December nog een speelronde? Dat is al lang geleden! 
Geen inhaaltoestanden is wel zo gemakkelijk! 
Rest nog: Fijne Feestdagen en een Voorspoedig en Sportief 2014! 
Tot noa de vasteloavendj! 
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Brevendia-hane en Brevendia-hinne 
 

Ook dit jaar staat er weer een Brevendia-Bal gepland, en 
wel op vrijdag 31 januari 2014, vanaf 20.00 uur in de 
Brevendia Kantine.  
  

We organiseren dit Brevendia-Bal voor alle senioren, 
vrijwilligers, A- en B-jeugdleden en partners. De muziek 
wordt deze avond verzorgd door de DJ’s Robbert Coenen 
en Jeroen Creemers.   
Dit Bal wil je niet missen, dus kom met het hele team naar 
het Brevendia-Bal, dan maken we er samen één groot 
feest van!  
  

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Brevendia 
worden de genomineerden voor Prins of Prinses 
van Brevendia 2014 bekend gemaakt. 
 

Hopelijk zien we jullie, met jullie hele team, op 
vrijdag 31 januari 2014 in de kantine van 
Brevendia. 
 

Vasteloavendjs-groeten, 
 

Organisatie Brevendia-Bal 
 

 

 

½ pagina advertentie 
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Brevendia en 15 jaar C1000 René Puts! 
 

Al vanaf de begin periode van C1000 René Puts is er ondersteuning geweest voor 
Brevendia. 
Bewonderingswaardig hoe René de verzoeken om sponsoring steeds heeft 
behandelt, open, met een eigen visie en een duidelijk antwoord, of een akkoord of 
met een aanpassing! 
Een druk bezette winkelier en toch zo gemakkelijk bereikbaar, voor een verzoek te 
bespreken en een antwoord te geven. Positief of negatief ,maar wel duidelijk en 
oprecht. En natuurlijk heeft C1000 René Puts er belang bij dat er leven in de 
brouwerij is, en dat er ook bij de verenigingen allerlei activiteiten georganiseerd 
worden die de gemeenschap in beweging houden! Met als doel de mensen aan 
Stramproy binden! Hij nam als grootste 
“winkelier” van Stramproy zijn verantwoording. 
Brevendia heeft op allerlei vlak een bijdrage van 
René Puts mogen ontvangen. 
Of een financiële bijdrage of in natura, René 
deed wel mee! De C1000 is de afgelopen jaren 
geweldig gegroeid, nog harder als Brevendia! 
Zeker sinds de nieuwe winkel zijn deuren 
opende. Voor de toekomst hoopt Brevendia op 
dezelfde manier ondersteuning te krijgen van 
René Puts, ook al wordt de naam anders! 
C1000 René Puts op naar de 25 jaar en 
Brevendia naar de 100, samen op weg naar de 
toekomst, samen scoren! 
 
Op deze manier heeft Brevendia aan dit Jubileum mee gewerkt. 
 
 
 

 
Rectificatie. 
In het gepubliceerde overzicht van onze sponsoren 
in de vorige Steinakker is een foutje geslopen. 
In deze lijst is het bedrijf Bekker Dukers in 
Stramproy-Hunsel en Grathem weggevallen. Onze 
excuses aan deze gewaardeerde sponsor van 
Brevendia. 
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Brevendia-Jeugd,in de kijker……. . 
 

Naam:    Timo Schonkeren 
Leeftijd/geb.datum:  9 jaar / 10 juli 2004 
School/opl./groep;  BS De Firtel / groep 6 
Bij Brevendia   sinds: 2009 
Team:  E3 
Wat is er leuk aan jouw team:  we zijn allemaal vrienden 
Welke plaats speel je?   spits 
Wat zijn je sterke punten? Scoren 
En je zwakke:    kan niet tegen mijn verlies 
Waar is je top bij Brevendia?  1ste elftal 
Hoogte punten tot nu toe?  Kampioen met de F3 
Wie is je trainer/leider?   Jack Kirkels en papa 
Om wie moet je erg om lachen in het team?  Steef Peeters 
Waarom vindt je voetbal leuk?  Omdat het een teamsport is en dat vind ik leuk 
Wat vindt je plezierig bij Brevendia?   Het is een leuke voetbalclub 
Hoe vaak heb je al gescoord dit seizoen?  35x 
Wat zou je willen veranderen?    Ik vind het goed zo 
Wanneer speel je in (Vr of Hr.) Brevendia1?  Als ik 16 jaar ben 
Wie is de beste voetballer bij Brevendia?  Jelle Heuvelmans 
Wie is de beste voetballer in Nederland?  Siem de Jong 
 Wat is je 2e sport?     Ping pongen op school 
Wat zijn je hobbys?    Voetbal, ping pongen en buiten spelen 
Wat is je favoriete eten?   Friet met appelmoes en pizza hawai 
En wat absoluut niet?    augurken 
Je favoriete club in Nederland?   Ajax natuurlijk! 
Tegen wie heb je de laatste wedstrijd gespeeld?  Veritas 
Beste voetballer aller tijden?   Messi 
Welke voetbal regel zou je als eerste afschaffen?  buitenspel 
Welke gebeurtenis zou nog eens over willen doen?  

Naar een wedstrijd van Ajax gaan 
Wat heb je met goudvissen?   Niks  
Douchen zonder slippers?   Nee 
Met wie zou je een dag willen ruilen?  Messi 
Waar kunnen ze jou midden in de nacht wakker voor maken?  

Dat ze mij komen zeggen dat ik gescout ben 
Wat doe je het liefst in je vrije tijd?  Buiten spelen 
Wie neem je mee naar een onbewoond eiland?  

Vrienden, papa, mama en mijn boertje Daan 
Wordt je eigen team kampioen?   Ja Zeker!! 
Hoe ziet je voetbaltoekomst eruit?   Bij Ajax voetballen 
Louis van Gaal terecht trainer van Oranje?  Ja  
Voetbal je nóg beter als je vader?   Ja zeker!! 
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BREVENDIA F1 KAMPIOEN  
  

 
  
Brevendia F1 is zaterdag kampioen geworden in de najaarscompetitie. 
In de laatste wedstrijd moest Brevendia het thuis opnemen tegen SHH, deze 
wedstrijd werd met 7-0 gewonnen. 
Met maar liefst 107 goalen voor en maar 10 tegen bleef de “beker” in Stramproy! 
Op de foto de kampioenen, staand vlnr Kevin Castenmiller, Bram Niellissen 
Zittend vlnr Levi Schroeten, Stef Pleunis, Tuur Kirkels, Ruben Nijs, Onno Briels, 
Sylvestre Overeem. 
Trainers; Marc Pleunis, Twan Castenmiller en Erwin Niellissen. 
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Foto’s Brevendia E2 en F2 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 teamfoto E2 
 
 

 
 

Gaat deze pingel erin  
 
 
 

     professionele voorbereiding! 
 

       Tactiek bespreking, echte profs 
 
 
 
nabespreking wedstrijd/teambuilding 
 en koek! 
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Brevendia-Jeugd,in de kijker……. . 
 

Naam:   Sten Palmen  
Leeftijd / geb.datum:   17-07-2007 
School/opl./groep;   BS de Firtel; Groep 3 
Bij Brevendia sinds:  zomer 2013 
Team:    Mini-F 
Wat is er leuk aan jouw team: 

 samen met al mijn vriendjes voetballen 
Welke plaats speel je?   Midden op het veld 
Wat zijn je sterke punten?   verdedigen 
En je zwakke:    met de binnenkant van de voet stampen. 
Waar is je top bij Brevendia?  Dat weet ik nog niet 
Hoogte punten tot nu toe?  

Nog niet zo veel, we trainen alleen (af en toe een mini-toernooi) 
Wie is je trainer/leider?       Sander Pleunis, Wim Creemers en Angela Schonkeren;  

zij worden nog geholpen door  Jort en Ralf 
Waarom vindt je voetbal leuk?   Ik sport graag met mijn vriendjes 
Wat vindt je plezierig bij Brevendia? omdat het een leuke club is in Stramproy 
Hoe vaak heb je al gescoord dit seizoen?  Al heel vaak 
Wat zou je willen veranderen?    Dat weet ik nog niet 
Wanneer speel je in Brevendia1?  Misschien die-anger-daag als ik groot ben 
Wie is de beste voetballer bij Brevendia?  Ome Ramon (Lenaers) 
Wie is de beste voetballer in Nederland?  Die ken ik (nog) niet 
Welk TV programma zie je graag?   Voetballen bij Studio Sport 
Wat is je 2e sport?     zwemmen 
Wat zijn je hobby’s?  papa helpen in de tuin en met de playmobil spelen 
Wat is je favoriete eten? pannenkoeken 
En wat absoluut niet?   spruitjes 
Je favoriete club in Nederland?   Ajax 
Tegen wie heb je de laatste wedstrijd gespeeld? 

  Mini-toernooi tegen Maarheze 
Beste voetballer aller tijden?    Robin van Persie 
Welke gebeurtenis zou nog eens over willen doen?  Mini-toernooi spelen 
Beste Film?      Mega Toby 
Wat doe je het liefst in je vrije tijd?    Drummen en voetballen 
Wie neem je mee naar een onbewoond eiland?  Papa, mama  en Tuur 
Wordt je eigen team kampioen?   Wij spelen nog geen wedstrijden. 
Louis van Gaal terecht trainer van Oranje?  Die ken ik niet 
Voetbal je nóg beter als je vader?   Ja, ik vind van wel 
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Kerst menu,  
 

lekker en gemakkelijk in 
bereiding!  
 

Met wijntip van Roy!      
 
 

 
Pasteitje kipragout 
 
Ingrediënten voor 4 personen 
300 g kipfilet, in kleine blokjes    zout en versgemalen peper  
500 ml kippenbouillon    (van een tablet)  
40 g boter     40 g bloem  
16 champignons, in plakjes   4 theel. mosterd  
4 eetl. kerriepoeder     
4 eetl. fijngehakte peterselie (vers of diepvries of 4 theel. gedroogd)  
scheutje slagroom (Melkan)   4 bladerdeeg pasteibakjes (kant-en-klaar) 
 
Voorbereiding  
Bestrooi de kipfilet met zout en peper. Verwarm de oven voor op 190ºC. 
Bereidingswijze: 
Zet de pasteibakjes in de oven en verwarm ze circa 8 minuten. Breng de bouillon 
aan de kook en pocheer de kipblokjes in circa 5 minuten gaar. Schep ze uit de 
bouillon. Smelt in een sauspan de boter. Roer met een garde de bloem door de 
boter tot een glad mengsel. Laat 1 minuut, al roerend, zachtjes pruttelen. Voeg 
steeds roerend, bij beetjes tegelijk, de bouillon toe en roer tot een gladde saus. 
Doe dan de champignonplakjes erbij en daarna de kipreepjes, mosterd, kerrie-
poeder en peterselie. Voeg aan de ragout slagroom toe en breng desgewenst op 
smaak met zout en peper. Haal de pasteibakjes uit de oven en wip met behulp van 
een lepel het dekseltje uit de bakjes. Schep de ragout in de bakjes en leg het 
dekseltje erbovenop. Schep overgebleven ragout naast het bakje op het bord. Dien 
meteen op 
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Hazenrugfilet in rodewijnsaus 
 
Ingrediënten 
3 x 250 g hazenrugfilet  
3 eetlepels olijfolie  
500 ml volle rode wijn + extra scheutje  
1 eetlepel tomatenpuree  
1 pot vleesfond (380 ml)  
1/2 pot zilveruitjes (a 340 g), uitgelekt  
50 g koude boter, in blokjes  
 
Bereiden 
Dep de hazenrugfilet droog met keukenpapier en 
bestrooi naar smaak met zout en versgemalen) 
peper. Verhit de olijfolie in een braadpan en braad het vlees rondom mooi bruin. 
Draai het vuur laag en braad het vlees afgedekt nog 20-25 minuten tot het vlees 
vanbinnen rosé is. (Controleer de gaarheid eventueel door een kleine inkeping in 
het midden van de filet te maken.) Kook intussen op hoog vuur de wijn in 10 
minuten in tot de helft. Roer in een andere pan de tomatenpuree los met het extra 
scheutje wijn en voeg het daarna samen met de vleesfond en de zilveruitjes toe 
aan de ingekookte wijn. Laat het vervolgens nog 15-20 minuten inkoken tot er 
ongeveer 250 ml saus van over is. Neem het vlees van het vuur en laat het nog 10 
minuten afgedekt rusten. Haal de wijnsaus van het vuur en klop er de boter door. 
Snijd het vlees in mooie plakken en serveer het met de rode wijnsaus.  
 
 
 
Wat drinken we er bij?  
Wijntip van ‘Kellermeister’ Roy Rietjens 
 
Aldeya de Aylès Garnacha 2012 DOP Cariñena 
 
Fantastische zachte, aromatische en fruitige wijn. 
Zowel geschikt om zo te drinken als aan tafel bij  
de hazenrug. 
Winnaar Kerstwijntest Dagblad De Limburger 
en verkrijgbaar bij Wijnhandel Léon Colaris. 
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Zalige trifle met mascarpone, advocaat en fruit 
 

Zalig romig nagerecht voor een dinertje. Kan een dag tevoren gemaakt worden. 
Door de mascarpone met kwark te vermengen wordt het veel minder machtig. Past 
heel goed in een Kerstmenu. …  
Trifle bestaat in vele varianten, het is een traditioneel Engels dessert. Bijzonder en 
erg lekker. 
                                                                                                                               

Ingrediënten voor 4 personen             
Trifle is opgebouwd uit: 
1. Pruimencompote 
2. Grof verkruimelde bastogne 
3. Custard 
4. Pruimencompote 
5. Grof verkruimelde bastogne 
6. Custard 
 

Pruimencompote: 
*1/2 kilo stevige (zoete) pruimen 
1,5 dl water 
*1/2 dl bessensap 
*1 kaneelstokje 
*75 gram suiker 
*aardappelmeel 
*pakje custard 
*1 pak Bastognekoekjes 
 

Voorbereiding: 
Was de pruimen.                                                                            
Bereidingswijze                                                                                                                    
De Pruimencompote: 
Breng het water, met bessensap, kaneelstokje 
en suiker aan de kook. Doe de pruimen erbij en 
verwarm ze tegen de kook aan, ongeveer 15 minuten. 
Neem de pruimen uit de pan en leg ze in een schaal. Neem het kaneelstokje uit 
het vocht en bind dit aan met aangemaakte aardappelmeel. 
De pruimen ontvellen en ontpitten. Giet de saus over de pruimen en maal dit alles 
in de huishoudmachine. 
Custard maken zoals aangegeven op de verpakking. Zorg dat ie wat aan de dikke 
kant is. 
De bastogne in de huishoudmachine grof malen. 
Zoals al eerder aangegeven is trifle opgebouwd uit 6 lagen.  
Giet eerst de helft van de pruimencompote in de schaal. Daar bovenop doe je de 
helft van de bastogne, gevolgd door de custard. Vervolgens de rest van de 
pruimencompote, de overige bastogne en de laatste custard. 
Af laten koelen en klaar. 
Pommes duchesse 
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Pommes duchesse 
 

Ingrediënten voor 6 personen  
750 gr kruimige aardappelen  
50 g pittige kaas (bijv. oude of  

parmezaanse), geraspt 
4 eetlepels verse peterselie 

 (zakje a 30 g), fijngesneden 
2 eetlepels boter 

 
Hulpmiddelen   : 
Bakpapier  
spuitzak met kartelmondje. 
 
 
Bereidingswijze 
Verwarm de oven voor op 200 °C. Maak van de aardappels aardappelpuree met 
de kaas en de peterselie en doe dit mengsel in een spuitzak. Spuit kleine torentjes 
op een met bakpapier beklede bakplaat. Verwarm de boter 10 seconden in de 
magnetron. Bedruppel de aardappeltorentjes dun met de gesmolten boter en bak 
ze in de oven in 15-20 minuten gaar en goudbruin. Draai de oven uit als ze te 
donker kleuren en houd ze in de oven warm, eventueel met de deur op een kier. 
 
 
Stoofperen 
 
Eenvoudige bereiding, zonder wijn. 
 
Bereidingswijze  
Peren schillen, in vieren snijden, klokhuizen verwijderen. In een pan doen met de 
kaneel en zoveel kokend water dat ze half onderstaan. In 3 à 4 uur zachtjes 
gaarkoken. Voeg 1/2 uur voodat ze gaar zijn de suiker toe en evt., als ze niet rood 
koken, een scheutje bessensap. Eventueel het vocht binden met aardappelzetmeel 
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Verjaardagen 
Januari  

 

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 Lier 
14 Siem Dreesen 
15 Cor Bakel 
15 Ramon Lenaers 
15 Guido Peeters 
15 Geert Peeters 
17 Daan Schonkeren 
17 Levi Schroeten 
17 Moniek Truijen 
18 Ton Bakker 
18 Jon Klaessen 
19 Twan Janssen 
19 Tom Schroeten 
20 Leo Teuwen 
21 René Steijvers 
22 Niels 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 Akkeren 
27 Leon Briels 
27 Marcel Schreurs 
27 Quince Timmermans 
29 Martin Beelen 
29 Thomas Bouts 
30 Freek Beljaars 
30 Maud Helmond 
31 Huub Briels 
31 Theo Nevels 
 

Februari  
 

1 Thieu Niellissen 
2 Rob Hendrikx 
2 Roy Huijskens 
2 Benthe Kruys 
2 Pierre Rademaekers 
2 Memet Yildiz 
3 Erik Teuwen 
4 Rick Verkennis 
5 Ruud Klaessen 
5 Stefan Klaessens 
5 Glenn 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 Roy Ramaekers 
18 Vivian Sniekers 
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

 


