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Erelid Bas Brouwer was altijd in 
de weer voor 'zijn' s-Graveland 
Bas Brouwer is 
dinsdag op 79-ja-
rige leeftijd over-
leden. Hij was een 
bekende figuur in 
de Gooise voetbal-
wereld, vooral bij 
't Gooi en 's-Gra-
veland. 
Brouwer was een 
uitstekende (vleu-
gel)verdediger die 
het uiteindelijk 
schopte tot de 
profrangen. 	Bij 
Gooiland, op het 
gemeentelijk 
sportpark, zullen 
enkele oudere le-
zers zich mis-
schien nog herin- 
neren dat hij ooit Sjaak Swart van 
Ajax een heel vervelende middag 
bezorgde. 
Na zijn actieve carrière stortte hij 
zich vol overgave op het trainers-
vak. Met Nederhorst werd hij 
kampioen en in 1980 maakte hij 
de overstap naar 's-Graveland, 
waar hij drie seizoenen de A-se-
lectie onder zijn hoede zou ne-
men. Na een korte periode bij 't 
Gooi bleek toch dat zijn hart uit-
eindelijk bij 's-Graveland lag. 
Brouwer vervulde aan het Kini-
nelaantje gedurende 25 jaar di-
verse bestuursfuncties, techni-
sche zaken en algemene zaken 
onder meer. Nooit was hij te be- 

roerd om de han-
den uit de mou-
wen te steken 
voor de club, of 
het nou ging om 
het wassen van de 
tenues of het 
schoonmaken 
van de kleedka-
mers. Een trouw 
manusje-van-al-
les, die op trai-
ningsavonden de 
kantine ontsloot 
en 's avonds laat 
het licht uitdeed. 
Hij was een niet 
weg te denken 
persoon bij 's-
Graveland, 
klankbord voor 

iedere trainer en altijd in voor een 
praatje over voetbal. Voor zijn ve-
le verdiensten voor de vereniging 
werd hij in 2015 beloond met het 
erelidmaatschap. Ook ontving hij 
van de KNVB de Zilveren Speld. 
De laatste jaren kon Brouwer ge-
zien zijn afnemende gezondheid 
niet meer zo frequent zijn bij 's-
Graveland als hij zou willen. 
Morgen is er van 16.00 uur tot 
17.00 uur een herdenkingsbijeen-
komst georganiseerd in de kanti-
ne van 's-Graveland. Dinsdag zal 
Bas Brouwer in besloten kring be-
graven worden. 

Gijs Moerman 


