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Laten we het weer over het voetballen hebben !! 

Na een “lente-achtige”  winterstop is inmiddels de 2e seizoenshelft alweer van start 
gegaan. Opnieuw een periode met nieuwe kansen en nieuwe uitdagingen. Een 
belangrijke periode voor ons 1e team breekt aan: handhaving in de 4e klasse is 
noodzakelijk voor een club als Brevendia. De goede resultaten aan het einde van 
de 1e seizoenshelft in combinatie met een goede teamsfeer moet een goede basis 
zijn én moet uiteindelijk leiden tot voldoende (zelf-)vertrouwen van het team. 
Daarenboven zal ook Leon er alles aan gelegen zijn om Brevendia te verlaten met 
een goed resultaat.  Veel sukses én veel plezier daarbij gewenst mannen!  
Enrico zal ook deze periode zijn uiterste best blijven doen om met Brevendia 2 zo 
goed mogelijk te presteren en daarbij toch steeds loyaal rekening te houden met 
eventueel aan de orde zijnde andere (hogere) belangen. Ook Ruud zal trachten 
om de goede resultaten van de 1e helft met zijn A1 te evenaren of zelfs te 
verbeteren.  Het team heeft laten zien structureel thuis te horen in deze 
Hoofdklasse.  
De “vrouwen van Philip” beginnen aan een nieuwe ronde met dus ook weer nieuwe 
kansen. En ook voor alle overige teams – bij zowel de jeugd als bij de senioren – 
geldt dat er nog vele leuke en sportieve (hoogte-)punten te behalen zijn. Eveneens 
veel plezier én sukses daarbij gewenst. 
Samen als team een – al dan niet bijzondere - prestatie neerzetten voelt als heel 
goed: goed voor het team, goed voor het individu én goed voor onze vereniging 
Brevendia.  Presteren heeft bij het voetballen natuurlijk ook iets te maken met het 
behalen van concrete resultaten: punten dus! Een juiste Inzet en Gedrevenheid 
zijn hierbij geboden! En ook het maken van overtredingen hoeft echt geen 
doodzonde te zijn; dat hoort bij voetbal. Wat we echter niet moeten willen is dat 
ons voetbalspelletje (in onze belangrijke vaak schaarse vrije tijd) overschaduwt 
gaat worden door overbodig veel gele of zelfs rode kaarten. Dat hebben we niet 
nodig als Brevendia en slechts zeer zelden wordt hierdoor de gewenste (en 
afgesproken!) sportiviteit en gezelligheid – zowel tijdens als na de wedstrijd - 
bevorderd. 
Maak goede afspraken met jezelf én met je team voor het geval dat je onverhoopt 
toch over de schreef dreigt te gaan door je eigen (overdreven) gedrevenheid. Los 
ook dit samen als team op en ook hiervoor geldt : “Voorkomen is altijd beter dan 
Genezen”! 

Een Veilig Sport Klimaat is ook de titel van de door de K.N.V.B. georganiseerde 
bijeenkomsten waarin samen met de leden nagedacht wordt over het 
toekomstbeeld van de voetbalverenigingen. Ook Brevendia wil deze bijeenkomsten 
binnen onze club laten plaatsvinden. Elders  in dit blad wordt hierover meer 
toegelicht. Zeg a.u.b. niet direct neen tegen de uitnodiging. 
Laten we er samen voor blijven zorgen dat voetballen binnen Brevendia – zowel 
actief als passief - ook in 2014 de leukste hobby is én blijft ! 

René Steijvers 
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Uit de oude doos….. Maar nog steeds  actueel! 
Een fanatiek verenigingsman   Koel  Pierre  (Pierre Kwaspen) 
Als iemand in een kleine gemeenschap als Stramproy bij veel clubs is, kan het wel 
eens gebeuren dat bij het samenvallen van verschillende activiteiten, je wat moet 
organiseren om het iedereen naar de zin te maken. Een moderne vorm van 
“participatie maatschappij anno 2014” volgens Mark Rutte. 
Koel Pierre bracht dit al in de jaren dertig (jawel 1930 !) in de praktijk. 
Op een zondagmorgen fietste Koel Pierre van huis: op zijn hoofd de pet van de 
fanfare, in zijn binnenzak de sjerp van de schutterij en het koffertje met 
voetbalspullen van  Brevendia  achterop de fiets. 
Zo trapte hij naar de “Buuëtjeshei” voor een (1) wedstrijdje scherpschieten 2e

klasse Burgerwacht. Toen dit afgelopen was sprong hij op zijn fiets en repte zich 
naar Weert om tijdens een wedstrijd tegen Moesel de kleuren van(2) Brevendia te 
verdedigen. Wedstrijd afgelopen: hij spurtte naar Ell waar de fanfare St. 
Willibrordus een(3)  concert moest geven. 
Toen dat afgelopen was stond er een auto? klaar die hem met hoge snelheid? 
naar een schuttersfeest in Leut (Belgie)  bracht om voor (4) St. Catharina nog de 
personele prijs in de wacht te slepen. Is het verwonderlijk dat hij ’s avonds 
doodmoe thuis kwam? Maar als plaatselijk correspondent van de Maas en 
Roerbode (de voorloper van De Limburger) moest hij nog de (5) verslagen van 
deze evenementen  gaan schrijven. Als je nu ook nog weet dat Pierre lid was van 
de (6) handboogvereniging, 15 jaar lid was van de(7) hulppolitie en ook nog jaren 
als (8)voetbalscheidsrechter heeft gefungeerd, kunnen we rustig stellen dat Pierre 
een fanatiek verenigingsman is geweest !!! De participatie-mens in optima-forma!  
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!!                             
Met een beetje goede wil  en een groen/wit hart voor Brevendia moet dit lukken en 
wij zijn blij met iedere aanmelding…we zoeken echt geen nieuwe Koel Pierre, 
alhoewel …het zou wel helpen !! 
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Vacatures bij Brevendia 

Vrijwilligers zijn de motor van Brevendia. Zonder hun is géén voetbal mogelijk ! 
Ondanks het feit dat voor dit seizoen alweer méér mensen bereid zijn gevonden 
om belangrijk vrijwilligerswerk voor onze klup te verrichten, zijn er nog enkele 
vacatures die we in de loop van het seizoen 2013-2014 graag ingevuld zouden 
willen hebben. 

Bij deze een oproep om – in het belang van ons allen - mee te denken over de 
oplossing van onderstaande werkzaamheden. Meedenken betekent ook dat als je 
iemand kent of weet die mogelijk geïnteresseerd zou kunnen zijn én die je liever 
zelf niet vraagt om dan deze persoon bij ons te melden. 

Wij zoeken nog: 

Voorzitter 

Secretaris

Leider Brevendia 4. 
Brevendia 4 is een jeugdig seniorenteam waarbij voetbalplezier op de eerste plaats 
staat. Dit elftal is op zoek is naar een leider. 

Brevendia-jeugd is op zoek naar coördinatoren
De jeugdafdeling van Brevendia is op zoek naar coördinatoren voor de 
(technische) begeleiding van jeugdspelers. 

Sergeant van de dag op zondag en/of zaterdag    

Zou je als gastheer/gastvrouw van de club eens in de 5 a 6 weken een zondag- 
ochtend of middag aanspreekpunt willen zijn? 

Clubblad De Steinakker/website. 

Wil ons clubblad ook in de toekomst voldoende interessant blijven moeten wij 
samen zorgen voor voldoende “input”. 

Technische Commissie 
Voor het (mede) begeleiden van de uitvoering van het Technisch Beleidsplan.  

Inlichtingen:   René Steijvers helpt jullie graag verder: 06-54845173 
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Sponsorzaken (clubblad 2) 

De feestperiode is voorbij.  Een blanco werkjaar ligt voor ons.  Een splinternieuw 
WK voor Oranje, nieuwe uitdagingen, nieuwe kansen  ook  voor Brevendia.  Zowel  
sportief alsook binnen alle overige geledingen van de club moeten we streven naar 
iedere keer een stapje beter. Binnen SponsorZaken wordt deze tijd gebruikt om de 
nieuwe campagne  naar sponsors voor te bereiden.  Koesteren wat we al hebben 
zal de leidraad zijn en daar waar mogelijk uitbreiden.  We willen proberen om weer 
een hoofdsponsor voor  Brevendia te werven. Voorwaar geen gemakkelijke 
klus. Daarnaast gaan we ook Brevendia-Club TV in de kantine invoeren, wat 
betekent dat we nieuwe mogelijkheden aan onze sponsors kunnen aanbieden. Dit 
past perfect in de strategie om onze sponsors beter te kunnen presenteren aan de 
leden zodat deze ze ook beter leren  (her)kennen!! 
Dit alles moet vervat worden in duidelijke en hanteerbare tegenprestaties tegen 
aanvaardbare vergoedingen. Wel weer een compleet nieuw facet voor onze club, 
dat maakt de uitdaging ook mooi!  SponsorZaken  hoopt  dat jullie er straks met 
plezier naar kijken! 

Nu we het daar toch over hebben: we kunnen wel wat jong bloed met ICT-
vaardigheden gebruiken om de redactie voor Brevendia-Club TV , de nieuwe 
website en de Steinakker aan te vullen. 
Bel even naar Jan Brouns en je krijgt alle informatie! 

Het doet goed om ook een nieuw lid bij SponsorZaken voor te stellen: Rene Maes 
(ex-voetballer in Brevendia 1) gaat zich onder andere bezig houden met structurele 
zaken zoals bestandsbeheer en onderhoud, facturering van de contracten en de 
digitale nieuwsbrief aan sponsoren. Rene: hartelijk welkom  en heel veel succes!  

Zo, naast de werving van een hoofdsponsor,  Brevendia-Club TV  is de digitale 
nieuwsbrief aan onze sponsors de derde primeur die we kunnen melden. 
Genoeg nieuws voor deze keer. Wordt vervolgd! 

Wat onveranderd blijft is  
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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Teambuilding, dóén waar je goed in bent……….! 

“Britt is gevoelig voor sfeer, voor zich ergens prettig voelen.” 
“Joost  is een druktemaker.” 
“Fred dénkt eerst en dóét dan.” 
    Willekeurig drie personen die allen lid van een organisatie, een onderneming, 
een vereniging, een bestuur, een sportteam of collega’s op de werkvloer zouden 
kunnen zijn. Al deze mensen verschillen in allerlei opzichten van elkaar. Ieder 
mens wordt namelijk aangestuurd door zijn geest (denken) , gevoelens  (emotie)  
en lichaam (handelen). De onderlinge verhoudingen  tussen “ het hoofd”, “het hart” 
en “de handen” bepalen uiteindelijk  het unieke karakter van elk mens: een 
“denker”, een “voeler” of  een “doener” (> 55 % van de mensen zijn 
“voelers/doeners”: sfeergevoelig, creatief, ook in organiseren, communicatief, 
hebben bevestiging nodig, snel persoonlijk geraakt, empathisch, praten over 
gevoelens, gestrest bij teveel emoties of een te zakelijke sfeer. De 
“voelers/doeners “ geven aan dat ze “een te dunne huid” hebben en wat meer “eelt 
op hun ziel” willen ontwikkelen…) 
    De  grondslag in het menselijk functioneren bepaalt o.a. hoe we ons werk 
aanpakken, hoe we problemen oplossen, hoe we samenwerken en hoe we 
bijvoorbeeld omgaan met onze naasten. 
Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat in een organisatie de neuzen van al deze 
verschillende “dynamieken” in dezelfde richting staan, dat ieders kwaliteiten 
optimaal worden benut, dat teamleden waardering en begrip voor elkaar krijgen?  
Zaak is het verbeteren van de communicatie, door belemmeringen (bijv. conflicten, 
gebrek aan vertrouwen, rivaliteit, niet open staan voor elkaars standpunten) aan de 
oppervlakte te brengen en weg te nemen.  Een goede communicatie kenmerkt zich 
door te communiceren op basis van onderlinge openheid, eerlijkheid en respect, 
door te praten mét elkaar en niet óver elkaar, het beluisteren en aanhoren van 
elkaars mening en het ontvangen en geven van feedback.  
   Omdat we ons niet altijd bewust zijn hoe ons gedrag bij anderen overkomt, moet 
op een opbouwende manier (tegemoetkomend en géén persoonlijke aanval) 
inzicht gegeven worden in iemands handelen. Belangrijk is  dat dit inzicht zorgt 
voor begrip van/voor elkaars capaciteiten (en verschillen): “Eerst begrijpen, dan 
begrepen worden”, erkennen “wie we/ze zijn” en waaróm we/ze dus zo dénken, 
voélen en hándelen; m.a.w. begrijpen  waarom mensen anders reageren op 
dezelfde situatie (Vergelijk de roos en de orchidee, beide prachtige bloemen , maar 
om optimaal tot bloei te komen is er verschillend behoefte aan bijv. water, warmte 
en licht!) 
    Het wordt vervolgens een stuk eenvoudiger om –rekening houdend met elkaar- 
op gelijk niveau te communiceren, samen te werken en een goed resultaat te 
behalen. Door vooral op ieders kwaliteiten aan te spreken, kunnen teamleden 
elkaar aanvullen en versterken. 
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Veilig Sport Klimaat (VSK) binnen Brevendia 

Brevendia is in de gelukkige omstandigheid te beschikken over veel vrijwilligers die 
zich zeer regelmatig inzetten om de noodzakelijke activiteiten binnen onze club zo 
goed mogelijk te laten plaatsvinden. Echter het is een feit én een keihard gegeven 
dat wij – inmiddels al geruime tijd – eveneens diverse vacatures hebben binnen 
onze vereniging die we niet ingevuld krijgen. Zowel binnen het Bestuur als in de 
diverse commissies. Bekend is dat wij niet beschikken over een voorzitter, 
evenmin beschikken wij over een bestuurslid voor de doelgroep senioren en 
dames én ondertussen is ook de funktie van secretaris vacant!  Genoegzaam 
bekend is ook de wens van de diverse commissies (o.a. jeugdzaken, technische 
zaken, kantine) om meer mensen. Een terechte wens en wellicht zelfs een eis met 
het oog ook op de noodzakelijke continuïteit van onze vereniging ! Hoe lang blijft 
dit goed gaan , is een zeer terechte vraag ? 
Een discussie ook die we graag met onze leden willen voeren. De K.N.V.B. heeft 
aangeboden om ons hierbij als procesbegeleider van dienst te willen zijn. In een 2 
tal bijeenkomsten met een representatieve afvaardiging van onze leden wordt 
geprobeerd om samen vanuit een stuk bewustwording te komen tot mogelijke 
oplossingen.  Zoals ook de titel boven dit artikel al doet vermoeden komen ook 
andere relevante voetbalzaken aan de orde. 
Het Bestuur heeft positief gereageerd op het aanbod van de K.N.V.B. en is 
voornemens deze bijeenkomsten in het voorjaar te laten plaatsvinden. 
Wordt dus nog vervolgd. Zeg a.u.b. niet direct neen tegen een uitnodiging om 
deelname aan deze ongetwijfeld interessante discussieavonden. Voor alle 
duidelijkheid : komen en meedoen aan de discussie hoeft echt niet te betekenen 
dat je ook daadwerkelijk (nog meer) tijd vrij kunt gaan maken voor de club. 
Vooralsnog zijn we vooral geïnteresseerd in ideeën of voorstellen waarmee 
Brevendia ook in de (nabije) toekomst kan blijven voortbestaan !  

Het Bestuur van Brevendia. 

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. 
Mobiel: 06- 19786030 
E-mail: t.gramaekers@home.nl 
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Brevendia scoort zelfs in de winterstop (1) 

Onlangs heeft Spcl. Leeuwen in een felle brand zijn compleet clubgebouw 
verloren. 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie heeft vv  Brevendia uit Stramproy  besloten om een 
donatie te doen van  
€ 11,= per winstpunt wat we tot nu toe in de competitie behaald hebben. 
Wij maken derhalve € 121,- over op rekening  IBAN: NL93 RABO 0144 04 6873 
t.n.v.  Spcl. :Leeuwen 
o.v.v. “Help Leeuwen weer onder dak” 
Wij doen een oproep aan alle andere sportclubs in Limburg om ook een donatie te 
doen!!!! 

Brevendia scoort zelfs in de winterstop (2) 

Op diezelfde nieuwjaarsreceptie van Brevendia nam A-jeugdspeler Teun Nevels 
het woord: 
“Ik ga meedoen aan ALP D”HuZes en fiets voor de op 11-jarige leeftijd overleden 
Michelle, zusje van mijn vriendin” 
was zijn boodschap. 
De spontane rondgang met “de klak” leverde de mooie som op van € 365,=. !! 
Meer informatie vindt u op website www.opgevenisgeenoptie.nl onder Team 
Michelle 

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 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. 
Alle info: Jan Hansen. 

Pr. Marijkestraat 39 
6039 BW Stramproy. 
Tel: 0495-562678  
mobiel: 06-12154541 
E-mail: hansenj@home.nl 
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Wij stellen voor: 

Marie-Louise Suijkerbuijk is 43 jaar oud en werkzaam als 
verenigingadviseur bij de KNVB op het districtskantoor in 
Nieuwstadt. Als verenigingsadviseur ondersteunt ze 
verenigingen op het gebied van bijvoorbeeld 
verenigingsmanagement, accommodatiezaken en 
clubontwikkeling. Via haar zoon kwam ze in aanraking 
met voetbal. Eerst als jeugdleider en scheidsrechter, 
later als bestuurslid, KNVB-scout en trainer. Met het 
Trainer Coach III-diploma op zak startte ze 3 jaar geleden als talentcoach van het 
KNVB-regioteam meisjes onder 12 jaar en assistent bij de interregionale 
meisjesteams onder 13 en 14. “Om te werken met deze meiden van deze leeftijd 
was fantastisch! Zoveel enthousiasme en leergierigheid, vooral de jongste 
meiden.”. Na het behalen haar papieren als Technisch Jeugdcoördinator wilde ze 
ook daadwerkelijk in deze functie aan de slag.  

Het bestuur en de Technische Commissie van Brevendia kijken vooruit en willen 
graag investeren in haar jeugdlopleiding om zo voetbalkwaliteit binnen de 
vereniging te garanderen. Een technisch beleidsplan en het aanstellen van een 
jeugdcoördinator passen in dat streven. De belangrijkste taak van Marie-Louise is 
om de trainers/leiders van de F- en E-teams te begeleiden in hun manier van 
trainen conform de visie van Brevendia en om ze op zaterdag te helpen hoe een 
team goed voorbereid het veld op stapt. Doelstelling is om de standaardteams in 
de jeugd op een nog hoger niveau te brengen en om ervoor te zorgen dat het 
niveau tussen een standaardteam en de reserveteams kleiner gaat worden. 

Marie-Louise, wat is de belangrijkste boodschap die jij vanuit jouw 
werkgebied aan de leiders/trainers van Brevendia meegeeft bij de start van 
de 2

e
 competitiehelft?

Wat ik graag nastreef is dat we uiteindelijk op een herkenbare manier gaan 
voetballen; de Brevendia-manier. Aanvallend voetbal volgens een 1-4-3-3-
systeem, dat begint bij verzorgd opbouwen vanaf de keeper. Dat kost tijd!  
Deze 2e competitiehelft wil ik graag samen met de jeugdleiders/-trainers werken 
aan de manier van coachen, tijdens het trainen én tijdens de wedstrijd.  
Belangrijkste verandering daarin is dat we kinderen niet moet opdragen wat ze 
moeten doen, maar proberen ze zelf naar oplossingen te laten zoeken en ze 
daarin helpen. Dat vraagt om een andere benadering.
Daar leren de spelers uiteindelijk meer van en dat zal hun (voetbal)ontwikkeling ten 
goede komen. Daar ben ik van overtuigd. 

Marie-Louise, je bent nu werkzaam bij F- en E-jeugd. Wanneer is jouw invloed 
merkbaar bij alle jeugdcategorieën?
Bij alle jeugdcategorieën? Ik ben net een half jaar gestart met de F- en E-jeugd. De 
1e jaars F-jeugd van nu speelt over zo’n 10 jaar in de A-jeugd... Laten we 
langzaam beginnen; het is een lang proces dat ergens moet beginnen. Het 
jeugdkader moet er bijvoorbeeld ook aan wennen dat ik bij Brevendia rond loop. 
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Iedereen was/is gewend om op z’n eigen manier te spelen en te trainen. Dat willen 
we graag op één lijn gaan krijgen.  
Uiteindelijk kan ik dat natuurlijk niet alleen. Opgeleid kader en trainen volgens 
eenzelfde lijn zijn bijvoorbeeld belangrijke aspecten die ook een bijdrage kunnen 
leveren. 

Hoe zie jij de samenwerking tussen jeugdleider/jeugdtrainer enerzijds en het 
jeugdteam anderzijds? 
Vertrouwen is belangrijk voor kinderen. Fouten mogen maken en jeugdleiders/-
trainers die enthousiast zijn; die óók zin hebben om maandag om 6 uur op het veld 
te staan om de kinderen te mogen trainen. 
Belangrijke rol in deze is overigens ook weggelegd voor de ouders. Persoonlijk ben 
ik van mening dat het in de ontwikkeling van de spelers gaat om het uiteindelijke 
resultaat en niet om de wedstrijd van komende zaterdag te winnen.  
Als we dat voor ogen houden, komt het ook goed met de prestaties van ons 1e

elftal.  

Is het technisch beleidsplan voor de jeugd een goede leidraad voor de 
leiders/trainers bij de jeugd? Wordt hier volgens jou voldoende aan 
gerefereerd of gebruik van gemaakt?
Het technisch beleidsplan is een startpunt en zeker van belang om structuur te 
krijgen, één lijn. Duidelijkheid voor iedereen, een houvast. Wel denk ik dat er 
handen en voeten aan gegeven moeten worden voor het jeugdkader. Daar komt 
mijn rol dan om de hoek kijken. Afgelopen half jaar heb ik vooral gebruikt om rond 
te kijken bij Brevendia. Hoe werkt het hier? Wie is wie? Wat zijn de coaching stijlen 
van de verschillende trainers, hoe en wat trainen ze en hoe zit het met het niveau 
van de spelertjes? 
Komend half jaar en zeker volgend seizoen is mijn streven om meer lijnen uit te 
gaan zetten. Echt op een zelfde manier trainen, techniektrainingen invoegen bij 
alle teams en de leiders/trainers proberen te helpen in hun eigen ontwikkeling.  

Wat is je meegevallen bij Brevendia ? Wat zijn de punten waar aan gewerkt 
moet worden binnen Brevendia? 
Wat me is opgevallen, al voordat ik bij Brevendia kwam, is de uitstraling van de 
club naar buiten toe. Dat zit goed! Kijk eens hoe we er allemaal bij lopen: mooi 
tenue, trainingspak, regenjas, coachjas. Dat zijn randvoorwaarden die goed 
geregeld moeten zijn. En dat is het geval bij Brevendia. Wat ik ook als prettig 
ervaar, is de samenwerking met Joep Aertssen en Wim Bogie. We denken vaak 
hetzelfde over zaken. 
Verder heeft Brevendia in mijn ogen in het verleden goeie technische spelers 
gehad in de standaardteams. Deze pluspunten moeten wel blijven en daar moet je 
aan werken, met z’n allen. Sterker nog, we willen een goede jeugdopleiding voor 
alle Brevendia-jeugd; daar gaan we voor! 
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Fair Play bij Brevendia hoog in ‘t vaandel! 

De KNVB heeft een nieuw initiatief gelanceerd, wat opgepakt wordt bij Brevendia 
door de begeleiding van de Mini F4: de Fair Play-competitie. Het interessante aan 
dit idee is dat wordt gespeeld zónder scheidsrechter en dat de ouders op enige 
afstand gehouden worden van het speelveld! Dit alles om het spel weer terug te 
geven aan het kind. 

De spelregels blijven ongewijzigd. Zoals: doel(punt) – doeltrap – overtreding – 
handsbal 
Wat wel wijzigt, is een aantal afspraken omtrent de kaders: 

1. De fans (ouders) bevinden zich op een afgesproken AFSTAND van het 
speelveld. 

2. De kinderen beslissen ZELF, geen scheidsrechters
3. De trainers begeleiden de wedstrijden SAMEN vanuit de coachzone 

Doelstellingen/voordelen van de Fair Play-competitie zijn: 
• Kindvriendelijke voorwaarden/ bewustzijn van de doelstellingen van 

kindervoetbal 
• Meer emotionele balans  *(meer) Respect voor tegenstander en 

scheidsrechter 
• Actieve medewerking op het speelveld 
• Overbrengen van de Fair Play-principes op de toeschouwers 
• Vroegtijdige en bestendige ontwikkeling van sociale vaardigheden 
• Individuele ontwikkeling van spelvreugde, besluitvaardigheid, creativiteit, 

lef en zelfvertrouwen                                                                                                                       
De begeleiding van deze groep is in handen van: Angela Schonkeren, 
Patrick van Veldhoven en Huub Meijssen. 

 Als voorbereiding op de competitie spelen we op 15 februari in de ochtend een 
klein toernooitje op de Steinakker, waar volgens het Fair Play-principe gespeeld 
wordt. Kom gerust eens kijken! 
Veel succes leiders! 
Marie-Louise Suijkerbuijk. 
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9 jubilarissen bij Brevendia! 

Tijdens de Nieuwjaar receptie op 5 januari zijn weer  een aantal jubilarissen van 
onze vereniging gehuldigd. Allen met een grote inzet voor Brevendia gedurende 
een groot aantal jaren, voorheen of wat langer geleden ,en nog diversen leden die 
van geen opgeven weten en hun taak nog steeds voor 100 % invullen. Hulde! 
Met voor ieder een verhaal met vooral leuke anekdotes ,werden de jubilarissen  
door Rene Steijvers toegesproken . De kantine schudde op haar grondvesten van 
het lachen, en lang!!
Proficiat aan alle jubilarissen! 

Dit zijn: 
Pierre Creemers   60 jaar 
Thieu Moors  50 jaar  Jan Coenen  50 jaar  Wiel Sniekers  50 jaar 
Sjef Ramaekers  40 jaar Ton Ramakers  40 jaar 
Robbert Coenen  25 jaar Geer Peeters  25 jaar Tiny Ramakers  25 jaar 

Bedankt voor jullie clubtrouw en inzet gedurende alle jaren! 
Bestuur en leden Brevendia
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Proklemasie prins Sjoerd 1
e 

Rooj, 31 januari 2014  

Wae Prins Sjoerd 1e, 

Gebore op 18 juli 1994 in ut St. Jansgasthoes te Wieërt als einigste, slumste en 
veural knapste kruusing van Lei van Sjeng van Daalewieej oet Altwieërt en Petra 
van Thieu van Geurte Frietje oet Rooj. Ich woeen al mieen hieële laeve in de 
Berbenstraot mit ut gajes van Rooj lekker knus biej mich inne buurt.  
Nao det ich waas aafgestudeerdj as ein van de meist hoeegbegaafdje lierlingen 
aan de St. Jan Basissjool in Rooj en later op de Philips van Horne cum laude mien 
HAVO haaj aafgeslote, bin ich mich inmiddels al 3 jaor bezig aan ut haoje mit de 
Sporthogeschool in Eindhoven. Nao 3 jaor trouwe deenst most ich aafgelaupe 
januari stoppen bie C1000 René Puts en zit ich op dit moment saoves tussen os 
pap en mam in oppe bank. (Dus zooje dr minse nog get wete, ge kintj mich altied 
faxe, maile of belle). 
Aaf en toe probeer ich aug nog uberhaupt unne bal te rake biej ut 4e als fanatieke 
en oeterst aafgetraindje leenkshalf. En aan de standj te zeen luktj dit eine waek get 
baeter als de anger en bezitte we ongertusse de roej lantaarn inne viefdje klasse. 
Laote we hope det de twieëdje seizoenshelft nog wat geit waere, angers kan ich 
mich baeter thoeës oppe bank eine gaon zitte baere.  
Brevendia-Hane en Brevendia-Hinne, 
Doon ich uch wete det: 
Ten 1e:  
In dees muts zoot veurig jaor dae dikke 
kop van Prins Stan,
Ich zik ug vanoet ut deepste van mien 
hert, van dae jong, dao keumtj egt noet 
niks mieër van! 
Ten 2e:  
Sinds det we Thijs Kusters inne herfst 
aan un onbekindje club in ut boetelandj 
hebbe verkochtj,  
Heet ooze penningmeister Jos innegang 
noe televisies gekochtj! 
Ten 3e:  
Met Rick Ramaekers als ein van de gegadigdje,  
Kos ich toch neet oetblieve mit mien foto, die dae sjoeën prinsenposter mit miene 
lielike kop beschadigdje! 
Ten 4e:  
Biej ut 4e luiptj Matje Lenders nog steeds roondj als vaste verzurger,  
Door die gooj verzurging kriege wae biej ut 4e egt waal zin in zoeëne Brevendia-
burger! 
Ten 5e:  
Biej de widstried van ut viefdje tege MMC waasj list penarie,  
Wiste zie vul det ze voetbaldje tege de zoon van Badr Hari! 
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Ten 6e:  
Amai, wat zulle ze euver de grens fleenk baale, 
As Holland van Belsj wintj inne WK-finale. 
Ten 7e:  
Auch dit jaor waas ut biej MONZA weer raak,  
Gae meintj toch zeker neet det ich as einige prins dao verzaak?! 
Ten 8e:  
Speulse in ut 1e of ut 6e, bisse scheidsrechter of vlagger,  
Det hoofdveldj hieej in Rooj blieftj toch altiêd ontzettendj bagger! 
Ten 9e:  
Met un vriendin oet ut Rogstaekerslandj,  
Zal ut mit vastelaovendj waal koeltjes zeen gestildj mit dae liefdjesbandj! 
Ten 10e:
Biej Pietje geine bami, bitterbal of nasi,  
Mer op ut inj vanne aovendj zag d’r waal: dit Wassie! 
Ten 11e:  
Det os pap en mam noe stilaan waal tot oze lieve hieër zulle gaon beije,  
As die te zeen kriege det wae veur mieer as 20 potte beer op unne aovendj ooze 
handj neet omdreije! 
Brevendia-Hane en Brevendia-Hinne, 
De aovendj kan noê egt beginne! 
Gae motj weete, van ei putje beer bin ich zeker neet vies, 
Vandao dit devies: 
Brevendia-hin of Brevendia-haan, Desnaovendj kroependj op heivers aan!!! 

½ pagina advertentie 
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Secondant De Zoatmaale 

Ich bin Bart Kwaspen, zoon van Bèr vanne Sjoemaeker en Lies vanne Witte van 
Heijmans. 

Bin gebore op 20 december 1977 in Rooy Zuid en opgetoge in het sjoene Rooi 
same mit mien twiee oajer, kleiner zusterkes Karin en Saskia. 

Woon al bekans 11 joar same mit mien vrouw Chantal, gebore op 29 september 
1980 in Ijmuiden. Zusterke van Brigitte en Angelique en dochter van Henk Kroon 
van biej de Hoogovens en Annie van Dulm van boven de Rivieren. 

Same hebben wea twiej geweldige wichter. Lynn en Milan. 
Lynn toltj noe 1 joar rondj in de kleutergroep van de Firtel en Milan is 2,5. 
Ich bin noe 6 joar wirkendj als binnehuisklimaatingenieur biej Roy van 
Vleeshouwers en doa probeere wea de minse neet in de kooj te loate stoan. 
2 daag inne week bin ich te vinje op het greunste park van Rooi, de Steinakker. 
Do stoan ich in de goal en soms probeer ich ein belke onger de lat biej de 
tegepartie te trappe. 

Chantal is 10 joar juffrouw op basissjool De Stapsteen in Maarheeze en houdj in 
heure vrieje tied ein belke oppe baan biej de Grensmeppers. 

Wea hebbe 8 joar met de Brasbere mitgedoan met de optocht. Noe viere wea 
same mit de Potlepels vasteloavundj en zeen wea biejeen als er get te doon is. 
Zoatmaale en Zoatmaalinne: 

Wea goan der mit de noewe prins en prinses, adjudantepaar Mark en Danielle en 
uch eine geweldige vasteloavundj van make! 

ALAAF! 
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Verslag eerste seizoenshelft Brevendia 4 

De voorbereiding op de eerste seizoenshelft is even zoeken geweest. Door enkele 
personele wisselingen was het in het veld weer even wennen. Dit jaar mogen we 
nieuwe namen begroeten als Roel Korten, Sjoerd Rietjens, Rob Lempens, Jurjen 
Feld en Niels van Dongen. Toch werd er in de voorbereidingswedstrijden best een 
aantal doelpunten gescoord. Desondanks kregen we meer doelpunten tegen en 
werd geen enkele wedstrijd gewonnen. Alle teamleden waren er van overtuigd dat 
het slechts incidenten waren. 
In de eerste wedstrijden werd steeds nipt verloren. Toch voetbalde Brevendia 4 
niet slecht. Hieruit werd dan ook hoop geput. Het bleek ijdele hoop te zijn. De 
navolgende wedstrijden werden dan ook met ruimere cijfers verloren. Ook ons 
eerder geprezen scorend vermogen bleek in ons nadeel te werken. In de periode 
tot de winterstop zijn namelijk al, tot ergernis van onze doorgaans betrouwbare 
sluitpost, in ongeveer de helft van onze wedstrijden eigen doelpunten gemaakt.  
Naast het gezellige teamuitje was er in oktober dan toch ook een sportief 
hoogtepunt. Er werd zowaar een wedstrijd met overtuigende cijfers gewonnen. 
Roel Korten scoorde vanuit een weergaloze vrije trap de 1-0 binnen tegen Eindse 
Boys. Daar bleef het bij. 
Er was door de overwinning genoeg moed getankt om ons te ontdoen van de 
positie als hekkensluiter. Met de hulp van Wilhelmina '08 werd ons middels een 0-7 
verlies duidelijk gemaakt dat dit geen eenvoudige klus zou worden. Het was 
iedereen duidelijk dat onze speelwijze niet werd gekenmerkt door zorgvuldig 
positiespel en technisch vernuft. Daarom werden tegen Rood-Wit '67 de longen en 
de wilskracht aangesproken. Na een snelle 0-1 achterstand dacht iedereen dat het 
wederom een afslachting zou worden. Wouter Kuppens deed met een mooie en 
verre lop vanaf zijn begaafde linkervoet iets terug , 1-1. Na een flitsend begin van 
de tweede helft stonden we zelfs 2-4 voor. De overwinning was binnen. Althans, 
dat dachten we. De weken erna hadden we nog last van het uiteindelijke 5-4 
verlies. Slechts het onverdiende 1-2 verlies tegen DESM in weer een verloren 
reeks wedstrijden biedt hoop voor een succesvol 2014. Coach Wouter Hendrikx is 
dit seizoen voor de leeuwen gegooid en is nu ten einde raad. Hij belooft echter na 
de winterstop met een passende oplossing te komen. De meningen in het team 
zijn dan ook verdeeld over het gerucht dat hij zijn kicksen weer aan gaat trekken 
en daarmee speler-coach wordt.  Een gezellig 2014 wordt het wel, want daar kan, 
in tegenstelling tot de sportieve prestaties, worden voortgeborduurd op een 
geslaagd 2013. 
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Beste Brevendia 5 volger… 

Brevendia 5 de veteranen, de ieerste seizoenhelft waas met lachen en tranen. 
De ieerste wedstried tegen Wilhelmina kreege wae al drek vriej, mer doa bleef ut 
zeker neet biej. 
Vanne 8 wedstried oetsleeg inne gezet, looge wae der zeker 4 in bed. 
Ondanks dees afgelastingen en baaldaag, kwoome wae qua spel erg good veur de 
daag.Meinig tegestenjer zagt: “Wae zooje dinke detj gae met dit spel hoeeger oppe 
rangliest zootj motte staon”, des dek maekeliker gezagtj dan gedoon. 
Qua veldspel heure wae biej de beste drie, missjien waal de beste twiej, 
Mer verleeze van de nummer lest duit toch waal wiee. 
Ut veldjspel is dek op nivo, merre asse zelf te weinig scoorst geiste dek k.o. 
Wae hebben veteranen van jonk tot oad, tegen eeder van os hebben ze ut vreiselik 
kwoad. 
Dan ein management team van drie, stoan de beste stuurlui aan wal? 
Weem zal ut zegge, dit is waal weer aanleiding veur get kal. 
Met vul kal en vul plezeer, stoan wae der eedere zonnigmurrege weer. 
De leiders hebben alles tot oppe minuut good geregistreerdj, de blaedjes met 
taktiek altied kloar, ein wiekendje weg teltj neet as reservebeurt  des egt woar. 
Eedere wedstried weurtj good geanalyseerdj en besjreve ; via de mail konste dan 
biej hoaje woe wae stoan, weem waat duit, woe wae zeen gebleve.
De ieerste seizoenshelft kriegt van mich ein voldoende 
mer ut kan altied baeter en det streven is good . . . noe de 
man van de ieerste seizoenhelft is det good? 
De man vanne ierste seizoenshelft is ooze linksachter 
Frans, altied doa, gooje kal, noets geblesseerdj en henjig 
met de bal. As oadste veteraan kan hae nog hieel get 
tegestenjers aan. 
Noe op noa seizoenshelft twie. 

Het vernieuwde zesde van Brevendia Seizoen 2013 -2014 (1e helft): 

De voorbereiding van Brevendia 6 startte met een oefenwedstrijd, zaterdag 24-8-
2013 18:00 uur,  tegen het oud zesde. Na een aftastende beginfase werd er 
behoorlijk gevoetbald. Het duurde dan ook lang voordat het 1-0 werd voor het 
nieuwe zesde. De stand werd daarna snel op 4-0 gezet, dit was tevens de 
ruststand. Na diverse spelerswisselingen begon de 2e helft. Uiteindelijk kon het 
oud zesde niet scoren en werd de einduitslag 7-0. Al met al een gezellige 
wedstrijd. Met beide elftallen zijn we later naar het Brevendia 90 jaar feest 
geweest. Dank voor een gezellige, geslaagde dag!! 
 In de voorbereiding speelde we nog een tweetal oefenwedstrijden, namelijk tegen 
RKMSV 9 en Laar 8. Beide wedstrijden werden met behoorlijk ruime cijfers 
gewonnen, 8-2 en 6-0.  
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Staand:  Sam Vaessen, Richard Donders, Johan Hendrikx, Edwin Hansen, Guido van Laer,  
 Joost Snijders, Peter Ramaekers, Barry Indenkleef (leider), Theo Agten  (grensrechter)   en 
Roel Vermeulen (leider).   
Zittend: Pieter Janssen, Ramon Gielen, Paul Janssen Patrick Dirkx, Martijn Janssen, Frank 
Geelen, Johan Coolen en Ramon Lenaers.  
Inzet:  Pieter Palmen, Raymond van Lierop en Marcel Timmermans 

Wedstrijd 1: Brevendia 6 – RKMSV 8   
Na een veel beloofde en (te) gemakkelijke voorbereiding startte we de competitie tegen 
RKMSV 8. We speelde een moeizame wedstrijd. Na een 1-1 ruststand, maakte wij toch het 
verschil omdat wij wel scoorde en de RKMSV niet. Een geflatteerde 3-1 winst. 
Wedstrijd 2: RKESV 4 – Brevendia 6 
Op papier een zware klus, maar met rust was het 0-2. In de rust spraken we elkaar erop aan 
om de tweede helft niet te gemakkelijk te beginnen. Wat gebeurde er…. Fout op fout en 
binnen 10 minuten na rust was het al 3-2. We toonde veerkracht en kwamen terug tot 3-3. 
Na wederom een persoonlijk fout werd het 4-3. Het slot akkoord was gelukkig voor ons en 
we haalde toch nog een gelijkspel uit het vuur 4-4.
Wedstrijd 3: Brevendia 6 – DESM 6  
DESM 6 was duidelijk de mindere. Een 4-0 ruststand en een 6-0 eindstand. Helaas viel 
Richard uit met een zweepslag.  
Wedstrijd 4: Brevendia 6 -  Slekker Boys 4 
Een topper na 3 speeldagen. Een eerste helft met weinig verschil tussen beide ploegen. Wij 
maakte het verschil vlak voor rust om toch twee keer te scoren. De eerste 10 minuten na 
rust ging het gelijk op, tot dat de 3-0 viel. Dit was het moment dat de mannen van Slekker 
Boys het opgaven. De score liep dan ook flink op tot 9-0. 
Wedstrijd 5: Heythuysen 5 – Brevendia 6 
Wederom een topper, namelijk Heitse die nog geen punten verloren hadden. Na een wat 
korte warming up begonnen we matig aan de wedstrijd. De tegenstander had een tweetal 
grote kansen maar liet het afweten. De combinaties met de snelle spitsen resulteerde in een 
0-1 voorsprong. Met een buitenspeldoelpunt (volgens vlagger Frank) werd het 1-1.  Toch 
waren wij gevaarlijker en dat resulteerde in een 1-2 voorsprong. Net voor rust zelfs de 1-3. 
Na rust bleven de verhoudingen op het veld hetzelfde. De eindstand werd dan ook nog wat 
groter, namelijk 2-5.  



De Steinakker 3 / 2013-2014  pagina 19

Wedstrijd 6: Brevendia 6 – Oda 5 

Een fysiek sterk Oda dat het ons behoorlijk moeilijk maakte. We lieten ons niet kennen en 
speelde ons eigen spelletje. Dit resulteerde in 1-0 en 2-0 waardoor de wedstrijd wel beslist 
zou zijn. Niets was minder waar, Oda kreeg een cadeautje waardoor ze terug in de wedstrijd 
kwamen. Dit zorgde voor een paar benauwde situaties. Eindstand 2-1 en wederom 3 
puntjes.  

Wedstrijd 7: Roggel 7 – Brevendia 6 

Na een aftastende beginfase legde we een prachtige aanval op de mat. Raymond maakte 
deze schitterende aanval koppend af 0-1. Maar de goed voetballende ploeg uit Roggel gaf 
direct gas terug en dat resulteerde dan ook vlug in de 1-1. Onze gastspeler Johnny maakt 
een schitterende treffer na rust 1-2. Wederom deed Roggel vlug iets terug 2-2. De punten 
werden eerlijk verdeeld.  

Wedstrijd 8: Merefeldia 7 – Brevendia 6 

De wedstrijd begonnen we matig en het was dan ook vlug 1-0 voor de thuisploeg. Doordat 
we met 10 man kwamen te staan moesten we allemaal een beetje extra geven en dat 
resulteerde in 1-1. De thuisploeg strafte snel na de gelijkmaker een foutje af 2-1. Na rust 
speelde we beter, kwamen terug en zelfs voor; 2-2 en 2-3. Het leek erop dat we toch nog 
goed weg zouden komen met de puntjes. Na zwak verdedigen werd het nog 3-3.  

Wedstrijd 9: Brevendia 6 -  Crescentia 3 

Na 8 wedstrijden hadden we al 7 geblesseerde spelers (1 speler zweepslag, 1 speler 2 
gebroken ribben, 1 speler met een hamstringblessure etc.). Een gelijk opgaande derby 
tegen Tungelder met matig voetbal. Door een eigen goal van Tungelder werd het 1-0. Na 
rust waren de rollen omgedraaid en resulteerde dit in een terechte 1-1 eindstand.  

Wedstrijd 10:  Brevendia 6 – Hebes 4  

Een 1e helft waarin beide ploegen gelijkwaardig waren, maakte wij door onze superspits 
Guido toch het verschil 1-0. Johan C. (onze inval keeper) voorkwam twee tegendoelpunten 
(99% scorings kansen). Na rust werd het snel 2-0 en 3-0 en vanaf dat moment werd Hebes 
compleet weg getikt en de score liep op tot een 7-0 eindstand.  

Wedstrijd 11: RKMSV 8 -  Brevendia 6  

Na een paar minuten was het al duidelijk dat dit een moeilijke ochtend ging worden. Na een 
tijdstraf van Ramon kreeg Meijel wat kansjes en dit resulteerde in een 1-0. Door diverse 
wisselvallige beslissingen van de scheidsrechter bleef het een onrustige rommelige 
wedstrijd. Voor rust werd het  nog 1-1. Na een goed teamoverleg begonnen we sterk aan de 
tweede helft en maakte zelfs de 1-2. Uit voetballen en gauw wegwezen. Helaas kwam 
Meijel vlak voor tijd nog langszij, 2-2 eindstand. 

Teamuitstapje: 

Op zaterdag 21 december 2013 hebben we een gezellig teamuitje gehad. In Amsterdam 
was een rondleiding geregeld door de organisatie. Na deze interessante rondleiding was het 
tijd voor een versnapering. Al met al een goede afsluiting van een 1e seizoenshelft.                                     
Winterstop: Na 11 competitiewedstrijden: ongeslagen (een voorlopige tweede plaats op de 
ranglijst) status;  6 x winst en 5 x gelijk .44 doelpunten voor (gemiddeld 4 per wedstrijd) 

Topscoorders Brevendia 6;   Patrick Dirkx  9 doelpunten,  

Edwin Hansen 7 doelpunten,  Raymond van Lierop  5 doelpunten.  

3 spelers speelde alle competitie wedstrijden: Guido, Patrick ,Edwin. 

Veel voetbalplezier voor 2014!!! Jullie verslaggever 
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Wist U dat…. 

Het voetbal geweld barst weer los, de winterstop is voorbij. 
Nog even is het de beurt aan de “vasteloavendj”! 
Het aandeel hierin van Brevendia is, zoals vaak, weer groot. 
Sekandant Is Bart Kwaspen,Nu een voorganger, tussen de palen een “sluitpost”! 
Jeugdprins is Lars 1 Kiggen,met zijn Prinses Ilse ?
Sjoerd Rietjens  Brevendia prins voor 1 nacht was! 
Korte nacht, lange dag voor bij te komen! 
Lees zijn proclamatie,boordevol prima humor!  
Onze Brevendia Vrouwen nog voor de beker speelden, in Leveroy. 
En wisten zowaar te winnen met 2-3! 
Laat de volgende tegenstander maar komen,wij zijn de cupfighters! 
De vernieuwde site nu snel in de lucht komt,en splinter nieuw! 
Keurig gegroepeerd en overzichtelijke informatie. 
De teams wordt gevraagd om info en anekdotes aan te leveren. 
Nieuwe info is broodnodig voor het actueel houden van sites. 
Zullen we ook nog een AP in de strijd gooien. 
Of wereldwijd “twitteren” en “fees boeken”! 
Er veel jeugd toernooien zijn bij Brevendia, en dat is leuk! 
Met Pasen 19 /20 april voor de C 1-jeugd,maar wel internationaal 
En daarbij een leuk en gezellig Meisjes B toernooi op 20 april. 
Daarna een  D/C  toernooi op 17 mei,komt allen jonge Messi´s bewonderen. 
We sluiten op 24 mei af met een spetterend E-F en Mini F toernooi! 
Op face book vinden wij zelfs de uitslagen van de oefenwedstrijden! 
Deze info doorgeven voor de site zou wel leuk zijn!
Programma Jeugd op 1februari: Brevendia C 1- Swalmen C 1,niks apart aan. 
Wel: aanvang wedstrijd om 10.30 uur,aanwezig 11.30 uur! 
Prima start na de winterstop voor Brevendia1, afgelast! 
Onze jeugd coördinatrice het goed naar haar zin heeft bij Brevendia. 
Dat straalt Marie-Louise zelfs uit in haar interview in dit blad! 
Zij geeft de juiste richting aan voor Brevendia. 
Waaronder: ontwikkeling van het kind is beter als de e.k.wedstrijd winnen! 
Zowel Ramon L. als Richard na blessureleed hun rentree maakten  in het 6de. 
Het uitstapje Amsterdam zeer geslaagd was! Een aantal haalde net de laatste trein!  
Onze Ramon G. dit seizoen niet meer in actie komt, omdat hij dacht te kunnen skieën. 
Guido tegen Hebes de kans kreeg een hattrick te maken, maar de 3de goal wil niet 
lukken. 
Het 5de en 6de hebben gezaalvoetbald, alleen waren er slechts 4 spelers van het 6de!! 
Sam toch Prins Brevendia 6 is geworden!!! Alaaf! 
Concurrent Veritas eindelijk eens punten laat liggen, we hebben weer aansluiting 
gevonden. 
Leon Wassenberg als trainer bij Maarheeze begint. 
Veel succes Leon bij deze mooie vereniging! 
Brevendia winstj uch allemoal eine gooie vasteloavendj! 
En alle prinsen vul sukses en plezeer in heur functie!Alaaf!! En dan weer voetballen! 
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Jeugdprins De Zoatmaale 

Rooj, 11 januari 2014 

Wae, Jeugdprins Lars de II 

Gebore op 30 november 2000 in het zekehoês 
van Wieërt. Aodste en slùmste zoon van Roger 
van Bert van Vesterkes Wullem, en Miet van 
Hoppers Pier. En van Carin van Theu van 
Mechele Harie en Nel van Toêmese Pauke. 
Ich heb nog ein hieël leef zusterke Liz, en same 
woeëne wae oppe Lambrookweêg, die noê 
weurtj omgeduîptj tot jeugdprinsestraot. 
Gaon veur ’t ieërste jaor op mien fietske nao ’t 
College in Wieërt. In miene vrieje tiêd bèn ich te 
vinje oppe greun mat van Brevendia. Ôuch biej 
de Grensmeppers houw ich gaer ein belke. 

Wae, Jeugdprinses Ilse, 
Gebore op 15 juli 2001 aan de rotonde oppe Boeënestraot. Jongste en wiêtoet 
netste dochter van Henk van Klauwers Tjeuke en Jeukske van Petits Rein en Beth 
van Koone Pieërke. En van Bertha van Meiese Griet en Giel van Vester Frans. As 
dochter van dit aod jeugdprinsepaar zitj de vastelaovendj mich in ut blood. 
Heb ein groeëte zus Vera, die mich altiêd veurop ging, mer noê achter mich mot 
blieve staon. 
Net as Jeugdprins Lars fiets ich eedere daâg nao ‘t College in Wieërt. In miene 
vrieje tiêd maak ich gaer muziek en bèn ich te vinje biej scouting en de 
volleybalclub. 

Zoatmaelkes en Zoatmaalinnekes 
Wae zeen noê Jeugdprinsepaar biej de grasie van aod Jeugdprins Stan I, 
Jeugdprinses Claire, Jeugdvorst Rick, de jeugdraod van elf en de jeugdgrenskapel. 

Doon uch wete: 
Ten 1

e
: 

Mien tennisracket blieftj mèt dees daag inne kast, 
want noê heb ich miene skepter stevig vast. 
Ten 2

e
: 

Ich speul piano en blaos biej de jeugdfomfaar ein sjoeën stukske meziek, 
mer knoeërhaard zinge biej Sing4U of thoês det vinj ich én de buurt pas sjiek. 
Ten 3

e
: 

Mobieltjes…? Die laote wae thoês en waere hiej neet gevonje, 
want eederein dae’se wils bereike is in eine polonaise verbonje. 
Ten 4

e
: 

Door mích biej Stravoc kinne wae alle tegenstenjers henjig verslaôn, 
en as det neet luktj dan heet oze coach ut gedaon. Hè mam. 
Ten 5

e
: 
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As sjoolprins van de Firtel heb ich Ilse al huuëre zinge; 
Mer als Jeugdprins vanne Zoatmaale gaon ich rejaal mèt heur swinge. 
Ten 6

e
: 

Dootj mèt aan’e wichteroptocht en goeëtj fleenk confettie op de straot, 
Dan waere die bezems van de gemeindje ouch ins gebroêktj, det kan toch gein 
kwaod? 
Ten 7

e
: 

Sporte mèt eine voetbal of tennisbal is mich om ut aeve, 
Mer mèt ut skate op die skatebaan aan’e sjool kan ich mich pas echt hieël gaeve. 
Ten 8

e
: 

Van de crisis hebbe wae biej scouting gein last, 
dao knuipe wae al jaore de eindjes aan ein vast. 
Ten 9

e
: 

De straote in Rooj wore ein groeëte koel, 
mer noe ich skate euver die klinkers, mot ich good oetkieke, anges lig ich steeds 
op mien moel. 
Ten 10

e
: 

Rooj, gekoze as derdje sjoeënste durp van Limburg, dao mèt zeen wae vrieët bliej; 
Wieërt, oetgerope tot de greunste stad van Europa, waarsjienlijk 11 jaor op riej; 
Ten 11

e
: 

Nao de Megadance moge we twieë jaor nix en valle wae in ein groeët gaât, 
want tot 18 jaor zeen ouch wae gaer op paâd. 
Mèt de heropening van de Maroybar zeen wae noew kanse; 
om dao straks, mèt deindanger te kinne sjanse. 

Zoatmaelkes en Zoatmaalinnekes, 
Hiej staon wae dan as noew Jeugdprinsepaar veur uch klaor; 
Wae gaon der same eine kei sjieke vastelaovendj van make, echt waor. 
As Jeugdprinsepaar en Jeugdraod wille wae gaer veurop gaon; 
mer dan moogtj gae neet naeve de kântj blieve staon. 

Staotj gae hiejonger of zeetj gae hiebove, det is om ut aeve,
Vastelaovendj 2014 zulle wae allemaol Hei-Op belaeve.

En det alles onger os devies: 
Mèt völ fieëste en stampei, 
haoje wae de vastelaovendj aan’e drei-j!!! 
ALAAF!!!!
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Brevendia-Jeugd,in de kijker…… 

Naam:    Roxanne Donk 
Leeftijd/geb.datum:  22-02-1999 
School/opl./groep; philips van horne mavo 3 
Bij Brevendia sinds:  2010 
Team:    MB1 
Wat is er leuk aan jouw team?: de gezelligheid 
Welke plaats speel je?   Links achter 
Wat zijn je sterke punten?       Mijn tegenstander bijhouden 
En je zwakke:   ik houd niet van verliezen 
Waar is je top bij Brevendia?  dames 
Hoogte punten  tot nu toe?   Toen we kampioen werden met ons team 
Wie is je trainer/leider?    Theo Saes, Carola Saes & Paul Houben 
Om wie moet je erg om lachen in het team? Mieke Rietjens 
Waarom vindt je voetbal leuk?   De gezelligheid en je wordt er moe van 
Wat vindt je plezierig bij Brevendia?  De gezelligheid  
Hoe vaak heb je al gescoord dit seizoen?  Nog nooit
Wat zou je willen veranderen?   niks 
Wanneer speel je in (Vr of Hr.) Brevendia1? Ik val wel eens in bij de dames 2 
Wie is de beste voetballer bij Brevendia?  Britt Verhees 
Welk TV programma zie je graag?  Van alles 
Wat is je 2e sport?     Snowboarden  
Wat zijn je hobbys? Voetballen, Muziek maken,  

Snowboarden, skiën & met vrienden en vriendinnen iets gezelligs doen 
Wat is je favoriete eten?  Lasagne 
En wat absoluut niet?    Paksoi 
Je favoriete club in Nederland?   Ajax 
Tegen wie heb je de laatste wedstrijd gespeeld?   Koningslust 
      Welke voetbal regel zou je als eerste afschaffen? Buitenspel 
Welke gebeurtenis zou nog eens over willen doen?  

kampioen worden met het team 
Wat zou je nu het liefste veranderen in de wereld?  Geen oorlog meer. 
Wat heb je met goudvissen?    niks 
Beste boek/ CD/Film?     Last Vegas 
Douchen zonder slippers?    nee 
Met wie zou je een dag willen ruilen?  Met niemand 
Waar kunnen ze jou midden in de nacht wakker voor maken?   Niks  
Wat doe je het liefst in je vrije tijd?   Met vrienden iets gezelligs doen 
Waar ben je trots op?     Op mijn team 
Wie neem je mee naar een onbewoond eiland? Mijn familie en mijn vrienden 
Wordt je eigen team kampioen?   Ik hoop het 
Hoe ziet je voetbaltoekomst eruit?   Groen met wit 
Louis van Gaal terecht trainer van Oranje?  Nee  
Voetbal je nóg beter als je vader?   Geen idee 
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DE START VAN HET MEISJES VOETBAL BIJ BREVENDIA VAN 2010 TOT NU! 

Bijna 4 jaar geleden, in Mei 2010 kwamen er enkele meiden op het idee om te 
gaan voetballen en een meisjes team op te starten bij Brevendia. Ze wilden niet 
meer gecombineerd voetballen met de jongens. Dus werden er in groep 8 van de 
Firtel volop ideetjes bedacht hoe ze dit nu aan konden pakken! Uiteindelijk 
kwamen we nog enkele meisjes te kort. Om 7-tal D te gaan voetballen, moesten 
we op zijn minst 8/9 meisjes bij elkaar krijgen. We gingen reclame maken en zetten 
een stukje in het Blaadje van Rooy, hingen posters op bij C1000 en de 2 
basisscholen van Stramproy. Ook in Tungelroy, Molenbeersel en Altweerterheide 
maakten we volop reclame. 
Een echte uitdaging was het om uiteindelijk 
dan toch een team te kunnen starten. 
En de meiden gingen ervoor! Met behulp 
van Jos v/d Kruijs, Theo Saes, Carola 
Saes en de toenmalige D coördinator 
Monique Wolters kregen we de 9 meisjes 
bij elkaar om in het najaar van 2010 te 
starten met ons meisjes D team. Theo 
werd hun trainer en Carola ging ze 
zaterdags begeleiden/coachen. 
Er werden leuke potjes gevoetbald maar er 
moest uiteraard nog heel veel geleerd worden.
Theo Agten heeft ons van begin af aan geholpen, de wedstrijden fluiten en later te 
vlaggen ,dit werd zeer gewaardeerd door de meiden en konden middels deze hulp 
hun sport uitoefenen. 
Het team werd na het eerste seizoen groter en bestond inmiddels al uit 13 meisjes 
en we besloten om in het najaar 2011 met een 11-tal de C competitie in te gaan. 
We moesten alleen tegen de laagst ingedeelde jongens C teams gaan voetballen. 
Dit was eigenlijk een beetje te hoog gegrepen voor ons zo pas startend op een 
groot veld. 
Maar toch bleven we altijd ondanks alles positief ook al verloren we met dikke 
uitslagen. 
Fluitend en vol goede moed gingen we de week erop er weer vol tegen aan en 
probeerden we weer om minder goals om onze oren te krijgen! 
Rob Hendrikx was inmiddels onze vaste thuis scheidsrechter geworden en Theo 
Agten was meestal onze vaste thuis vlagger, bij de uit wedstrijden konden we altijd 
beroep doen op helpende ouders om te vlaggen. 
Op een gegeven moment kregen we een vaste keepster, Claudia Geelen, die het 
super deed en natuurlijk goed opgeleid werd door Huub Peeters. Ze werd gespot 
door een KNVB scout en ging voetballen bij de KNVB meisjes daardoor ging ze 
natuurlijk ook met sprongen vooruit. 
Ons meisjesteam leerde volop bij en kreeg het voetballen al aardig onder de knie. 
Het 2e seizoen in de C, najaar 2012, ging van start,en Paul Hoeben vader van 
speelster Demi Hoeben sloot zich bij ons aan om ook het team te 
begeleiden/coachen, want het team werd stiekem aan steeds groter. Ook het 
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merendeel van de meisjes bij de jongensteams waren inmiddels bij ons komen 
voetballen. 
Het was nu niet meer Brevendia die de goals om hun oren kreeg maar de meisjes 
lieten nu de tegenstander zien hoe je doelpuntjes maakt en een wedstrijd wint!. 
Ze werden dan ook maar liefs 2 seizoenen op rij kampioen. 
En wij behaalden de bekerfinale waar we helaas in de laatste minuutjes verloren. 
Vorig jaar mei 2013 werd er met samenwerking van de vrouwen en Theo v.Ool een 
super leuk meisjes C toernooi opgezet, waar we ontzettend leuke reacties en 
complimenten kregen van de deelnemende teams. Een groot succes en dit jaar 
voor herhaling vatbaar. 
De Steinakker werd volop bezocht door Brabantse, Limburgse en Belgische teams 
meisjes C teams. 
Dit seizoen najaar 2013 zijn we meisjes B geworden en alweer bijna 4 jaar verder 
vanaf de oprichting. 
Er word nog altijd mooi voetbal gespeeld en vooral zijn we zeer sportief en 
fanatiek,een hecht team dat voor elkaar door het vuur gaat. De groep is daardoor 
ook al uitgegroeid tot 18 meisjes sterk. 
Ook worden vrouwen 1 en 2 op zondag volop door onze meisjes uitgeholpen waar 
nodig is, waar ze uiteraard ook veel van leren, en waar ze het uitstekend doen met 
vaak mooie acties en als resultaat vaak bekroont met een mooi doelpunt. 
Tot slot iedereen bedankt die ons geholpen heeft dit leukste gezelligste meisjes 
team van Brevendia te maken tot wat het nu is. 
Ga zo door voetballende kanjers! 
De leiders. 
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Brevendia-Jeugd,in de kijker……. . 

Naam:    Claudia Geelen  
Leeftijd/geb.datum:  16 maart 1999 
School/opl./groep;  Philips van Horne mavo-3 
Bij Brevendia sinds:  2010 
Team:    Meisjes B1 
Wat is er leuk aan jouw team: De gezelligheid! 
Welke plaats speel je?  keeper 
Wat zijn je sterke punten? ? 
En je zwakke:    schot 
Hoogte punten tot nu toe?  

Dat we vorig seizoen kampioen werden! 
Wie is je trainer/leider?  

Huub Peeters, Theo Saes, Carola Saes & Paul 
Om wie moet je erg lachen in het team?  Mieke Rietjens! 
Waarom vindt je voetbal leuk?  Het is een super leuk spel! 
Hoe vaak heb je al gescoord dit seizoen? 0 keer 
Wat zou je willen veranderen?   nikss 
Wanneer speel je in (Vr ) Brevendia1?   Misschien over een paar jaar? 
Wie is de beste voetballer in Nederland?  Wesley Sneijder 
Welk TV programma zie je graag?  Gtst 
Wat is je 2e sport?     Volleybal 
Wat is je favoriete eten?   Spaghetti 
En wat absoluut niet?    broccoli 
Je favoriete club in Nederland?   Ajax 
Tegen wie heb je de laatste wedstrijd gespeeld?  Koningslust 
Beste voetballer aller tijden?    Diego Maradona 
Welke voetbal regel zou je als eerste afschaffen? geen 
Welke gebeurtenis zou nog eens over willen doen?  Kampioenswedstrijd 
Wat zou je nu het liefste veranderen in de wereld? 

Dat er geen arme mensen meer zijn! 
Wat heb je met goudvissen?    niksss 
Beste boek/ CD/Film?     The hunger games 
      Douchen zonder slippers?    neee 
Waar kunnen ze jou midden in de nacht wakker voor maken? 

Nergens voor laat mij maar lekker slapen! 
Wat doe je het liefst in je vrije tijd?   Voetballen en volleyballen! 
Waar ben je trots op?     Mijn familie 
Wie neem je mee naar een onbewoond eiland? Een boot om terug te gaan. 
Wordt je eigen team kampioen?   Ik hoop het! 
Hoe ziet je voetbaltoekomst eruit?  Ik heb geen idee? 
Louis van Gaal terecht trainer van Oranje?  Jazeker! 
Voetbal je nóg beter als je vader?   Jaa dat sowieso �
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Winter gerechten,nu kan het nog!! 

Smullen van een verwarmende preisoep! 

Ingrediënten: 
Twee grote prei  Grote aardappel  Ui 
Kwart knolselderij 250ml droge witte wijn 
1L groente boulion Flinke scheut (kook)room 
2 laurierblaadjes Boter Peper en zout. 

Voorbereiding: 
Grote pan Mes Spatel Staafmixer 
Snijd de ui fijn en de prei in ringen. Was de prei goed! Schil de aardappel en 
knolselderij en snijd in kleine blokjes.  

Bereidingswijze: 
Fruit de ui in wat boter in de pan(zorg ervoor dat deze niet bruin wordt). Voeg de 
prei toe en laat 5min smoren. Zet het vuur hoger en blus de prei af met de witte 
wijn. Laat dit kort inkoken voordat je de boullion toegevoegd. Voeg tot slot de 
aardappel, knolselderij en laurier toe en laat het geheel met een deksel op de pan 
12min koken (of tot de aardappel gaar is). 
Haal een flinke hoeveelheid prei uit de soep (ongeveer een half soepkommetje) en 
zet deze weg. Verwijder ook de laurierblaadjes. Pureer de soep met een 
staafmixer en voeg de prei weer toe aan de soep. Maak de soep af met wat peper, 
zout en een flinke scheut room. 

Serveertips: 
Rooster een boterham met wat olijfolie en kaas onder de grill voor een heerlijk 
vullend lunchgerecht. 

Choucroute "Royale" uit de Elzas! 

Ingrediënten voor 4 personen: 
1.5 kg zuurkool  6 sneden gerookt spek in reepjes 
4 Frankfurter worsten 4 gerookte Kasseler koteletten   
8 sneden Parijse worst boter of smout 'reuzel)  laurier 
Jeneverbessen  1 geschilde appel in partjes 
zout – peper  1 fles moezelwijn: Sylvaner of Pinot Gris  

Bereidingswijze: 
Smelt reuzel of boter en laat hierin het spek 
kleuren-schik de zuurkool erop,gedoopt met een 
flinke scheut witte wijn-dek af en laat 30 a 45 
min sudderen op een matig vuur-wanneer de 
wijn verdampt is,een scheut bijvoegen-de laatste 
20 min gaat het vlees er bovenop-de appel 
verdwijnt helemaal in de zuurkool 
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Serveertips : 
Deze choucroute vraagt het juiste gezelschap: een ferme aardappelpuree ,een 
flinke lepel straffe mosterd...En een koele Sylvaner of Pinot Gris uit de 
Moezelstreek.Of een frisse pint (of twee) voor de liefhebbers! 

Skitaart 
Deze heerlijke en bijzondere taart (eigenlijk een vlaai) die tot nu toe alleen bij de 
bakker of in restaurants was te krijgen maak je nu helemaal zelf, zonder zakjes en 
mixen, met ingrediënten die in elk land verkrijgbaar zijn, dus ideaal voor expats! 

Voorbereiding 

Ingrediënten voor 12 personen: 
Voor de bodem: 

125 g. bloem  1 eetl. Suiker 5 g. verse gist 
1 theel. Zout  ca. ¾ deciliter lauwe melk 
25 g gesmolten afgekoelde boter  1 klein ei, losgeklopt 
Banketbakkersroom voor de vulling:

3 dl melk  1 zakje vanillesuiker snufje zout 
3 eierdooiers  50 g suiker  35 g bloem 
Vruchtenvulling: 

1 pot goede kersenjam, of een blikje kersen vlaaivulling 
of een potje frisfruit kersen o.i.d. 
Topping: 

2 dl. Slagroom  1 volle eetlepel poedersuiker 
Eiwitlaag: 

3 eiwitten  3 eetl. Suiker amandelschaafsel. 

Bereidingswijze: 
Zorg dat de slagroom koud is! 
Maak een gistdeeg, laat dit rijzen, vul er een met bakpapier beklede taartvorm 
mee, prik hier met een vork gaten in en laat 
nogmaals 20. min. rijzen. Maak intussen de 
banketbakkersroom volgens de regelen der 
kunst, laat afkoelen en vul het deegbakje 
hiermee. Bak dit zo`n 25 minuten op 225°C. 
Na afkoeling vullen met de kersen, bedekken 
met stijfgeklopte slagroom. 
Als laatste laag komen de stijfgeklopte 
eiwitten met amandelschaafsel.  
Zet de taart een half uurtje koel weg voordat 
je het stijf geslagen eiwit erop doet. 
Plaats hem dan een paar minuten onder de hete grill tot de eiwitten beige worden. 
Koel serveren 
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Verjaardagen 

Maart 

2 R.  Trusz 
2 Remco  Everaerts 
3 Luuk  Verdonkschot 
4 Juri  Mans 
4 Lisanne  Geelen 
4 Ruben  Hendrikx 
5 Pieter  Palmen 
5 Aimane  Ejjarmouni 
6 Jos  Leyssen 
6 Steven van Uffelen 
7 Erik  Keijers 
7 Emiel  Vleeshouwers 
8 Jan  Camp 
8 Maxime  Vaessen 
9 Bart  Janshen 
10 Rolf  Dirkx 
10 Joey  Smetsers 
11 Mike  Rietjens 
13 Edwin  Hansen 
13 Michelle  Hendrikx 
13 Bram  Niellissen 
14 Niels  Kuppens 
15 Xavier  Dabekaussen 
15 Luc  Ruijl 
15 Richard van Zandbeek 
16 Claire  Kuppens 
16 Inge  Keijers 
16 Karol  Checinski 
16 Claudia  Geelen 
17 Stef  Pleunis 
18 Ricardo  Sniekers 
19 Anne  Ramaekers 
20 Harrie  Hermans 
21 Jan  Lenders 
21 Stefan  Smolders 
23 Peter  Peerlings 
23 Marc  Pleunis 
23 Ben  Kierkels 
24 Freek  Heuvelmans 
26 Danny  Smetsers 
28 Mark  Deckers 
28 Wouter van Lierop 
29 Theo  Saes 
30 Stan  Henderikx 
30 Jelle  Heuvelmans 
30 Ruben  Ramaekers 
31 Carla  Briels 
31 Derek  Meuwissen 
31 Noud  Klaessen 
31 Teun  Teeuwen 

April 

2 Ton  Ramakers 
2 Jan  Vleeshouwers 
2 Owen  Lemmens 
3 Jack  Creemers 
3 Lars  Leeters 
3 Ruben  Nijs 
4 Marco  Schonkeren 
4 Wendy  Peeters 
4 Menno  Steijvers 
5 Tim  Nevels 
6 Stan  Kuppens 
7 Vince  Petit 
7 Jens  Meijssen 
8 Peter  Kuppens 
8 Jeroen  Beljaars 
9 Emiel van de Ven 
9 Martijn van Dooren 
9 Koen  Kessels 
10 Ron  Hendriks 
11 Margo  Aertssen 
12 Sjors  Briels 
13 Johan  Rietjens 
13 Anke de Bakker 
13 Ilse de Bakker 
16 Sam  Kuppens 
17 Enrico  Vaessen 
17 Mick  Verhagen 
18 Bob  Jansen 
19 Jasper  Geelen 
20 Richard  Donders 
20 Robert  Beelen 
21 Mark  Verheijen 
21 Erwin  Sijmkens 
21 Karolina  Checinska 
23 Angelique van Deursen 
23 Vince  Janssen 
24 Tjeu  Zentjes 
24 Jesse  Venmans 
25 Jur  Pleunis 
26 Rob  Lempens 
26 Milan  Jeurninck 
27 Jan  Hansen 
27 Lenny  Petit 
28 Marcel  Engelen 
29 Nicole  Teuwen-Donders 
30 Harrie  Kirkels 


