
Hans van Broekhuizen: 
traveling tailor met  
een showroom

SuitsU official clothing supplier van FC Eindhoven 

Een bekend spreekwoord zegt: kleren maken de man. Dat geldt natuurlijk 
ook voor de voetballers én de stafleden van FC Eindhoven. Dankzij de komst 
van kledingsponsor Macron speelt de selectie dit seizoen in nieuwe, speciaal 
ontworpen uit- en thuistenues. Daarnaast heeft FC Eindhoven met SuitsU 
Maatkleding ook een officiële clothing supplier weten te strikken voor de 
komende twee seizoenen. 
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Eigenaar Hans van Broekhuizen is geen onbekende aan 
de Aalsterweg. Jarenlang was hij lid van de Business 
Club. Tijd voor een kennismaking met deze moderne 
tailor en voetballiefhebber pur sang. De wieg van Hans 
van Broekhuizen staat in Leiden, de stad van studenten, 
grachten, hofjes, hutspot, haring, wittebrood, Rembrandt 
van Rijn en Jochem Myjer. Hij groeit op in het groene 
Oegstgeest, dat tegen de sleutelstad aanschurkt. Zijn 
rollende ‘r’ heeft hij te danken aan deze periode in zijn 
leven. De liefde brengt hem naar Brabant, Eindhoven 
in het bijzonder. „De bourgondische instelling en de 
gezelligheid van Brabant hebben mijn hart gestolen”, 
biecht hij op. „Ik voel me hier heel erg thuis, ze krijgen me 
niet meer weg.”  

Humor en vakmanschap
De namen van Nederlands beroemdste schilder en 
de cabaretier staan niet voor niks in bovenstaande 
opsomming. Vakmanschap én humor typeren ook de 
persoonlijke aanpak van Hans. „In het verbinden van 
mensen speel ik graag de rol van pias”, steekt hij van wal. 
„Humor is een belangrijk wapen om het ijs te breken. Als 
de huistailor van ondernemers, bedrijven en particulieren 
laat ik graag mijn deskundige kant zien. Ik voel me in alles 
wat ik doe en adviseer een A-merk. Zo ga ik relaties aan 
met collega-ondernemers en zo wil ik me onderscheiden 
in de markt.”    
 
Ajax Sportman Combinatie
Terug naar Oegstgeest, de plek waar Hans van 
Broekhuizen opgroeit. In zijn jonge jaren is hij elke dag 
met een voetbal, een tennisbal of een hockeystick 
in de weer. Buiten spelen totdat het donker wordt, 
geldt ook voor hem. Zijn voetbalcarrière begint bij 
de Koninklijke A.S.C. „De afkorting staat voor de Ajax 
Sportman Combinatie”, legt hij uit. „Deze voetbal- en 
cricketvereniging is in 1892 opgericht. Dat betekende dat 
AFC Ajax uit Amsterdam bij de oprichting in 1900 officieel 
toestemming moest vragen om de naam van de Griekse 
held als clubnaam te gebruiken.”  

Doelgericht
Het roodzwart gestreepte shirt van A.S.C. zit Hans van 
Broekhuizen als gegoten. Als spits scoort hij regelmatig. 
Een verhuizing brengt hem naar ’t Harde op de Veluwe, 
waar hij lid wordt van DSV’61 in Doornspijk. Later verhuist 
hij terug naar Oegstgeest. Hier sluit hij zich aan bij VV 
Forholte in Voorhout, de club waar Edwin van de Sar (Ajax) 
en Rob van Dijk (Feyenoord) voor hun profcarrière het doel 
verdedigen. „Ik was een typische spits met een neusje 

voor goals”, blikt hij terug. „Doelgericht, goed in de kaats 
en snel op de eerste meters. Op die manier heb ik heel 
mijn leven gevoetbald. Ook op latere leeftijd.”

Dmitri Boelykin
Als prille ‘Brabander’ wordt Hans van Broekhuizen in 
2007 trainingslid van WVVZ in Eindhoven. Op zondag rijdt 
hij op en neer naar Voorhout om te voetballen met zijn 
jeugdvrienden. Na een jaar gaat hij ook wedstrijden spelen 
voor WVVZ. Op een zondag staat er een wedstrijd tegen 
VV Riethoven op het programma, het team waarin ook 
Kees Lepelaars – de voormalig algemeen directeur van FC 
Eindhoven – speelt. „In die tijd werd ik Boelykin genoemd, 
omdat ik leek op deze voormalige spits van Ajax en FC Den 
Haag”, vertelt Hans van Broekhuizen. „Later kwam ik Kees 
Lepelaars tegen bij een passessie. ‘Ik ken jou ergens van’, 
zei hij. Even later viel het kwartje: ‘Jij bent Boelykin’.”  

Feyenoord
Hoewel Hans van Broekhuizen nu official clothing supplier 
is, steekt hij niet onder kuipstoelen en reservebanken dat 
hij fan van Feyenoord is. „Op de basisschool waren bijna 
al mijn klasgenoten voor Ajax”, geeft hij tekst en uitleg. 
„Samen met drie andere jongens was ik voor Feyenoord. 
Ik voel me aangesproken door het trouwe legioen, de rol 
van underdog en de historie. We zijn niet verwend met 
resultaten, maar dat is niet erg. FC Eindhoven is in dat 
opzicht vergelijkbaar. Het is een gevoel dat nooit meer 
weggaat. Niets is mooier dan dat ene woord.” 

Kleedkamerhumor
Net voordat de coronapandemie uitbreekt, speelt Hans 
van Broekhuizen zijn laatste wedstrijd: RPC 3 - Wodan 9. 
„Misschien hebben we die dag wel de beste eerste helft 
uit onze carrière gespeeld”, blikt hij terug. „Bij rust stonden 
we met 2-1 voor. Na de pauze was de koek op en verloren 
we kansloos met 5-2. Ik heb er altijd van genoten. Op 
zaterdag met elkaar op stap, op zondag vroeg uit de veren 
om te presteren. ‘s Ochtend voelde ik de uitgaansavond 
nog in mijn benen. Vol vertrouwen gingen we de wei in. 
In ons hoofd waren we de beste, maar de uitvoering 
liet te wensen over. Ik kijk er met plezier op terug. De 
typische grappen en grollen mis ik nog het meest. 
Kleedkamerhumor verbloemt alles.”     

‘Ik was een typische spits  
met een neusje voor goals’

‘Op de meest iconische  
plek van Eindhoven geef ik  
adviezen en kleed ik  
mijn klanten’
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Sneller
Milon is het unieke concept waarbij je een volledige training  
in 35 minuten voltooit.

Gemakkelijker
Milon werkt via een persoonlijke pas waarmee de toestellen 
zich automatisch aanpassen naar jouw opgeslagen  
instellingen en niveau.

Effectiever
Door de efficiënte opstelling en state-of-the-art technieken is een 
Milon training een van de meest effectieve workouts denkbaar.

DIVERSE GROEPSLESSEN / BUDOSPORTEN / SAUNA / ZWEMBADGEBRUIK 

Meer info: essink.nl 
of scan de QR-code

Bel ons gerust: 040 - 251 99 29 of 0493 - 49 47 76   
Bezoekadres: Langendijk 9, 5652 AX Eindhoven  
www.snep.nl  |  www.mooidrukwerk.info

Mooie dingen
maken we samen.
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Showroom in Evoluon
In 2014 zegt Van Broekhuizen het werken in loondienst 
vaarwel. Hij zet de spreekwoordelijke cowboyhoed op, 
laadt zijn auto vol materialen en gaat als traveling tailor 
de boer op. Zijn persoonlijke aanpak en kledingadviezen 
slaan aan. Al na enkele jaren krijgt hij de kans om een 
showroom in het Evoluon te openen. „Op de meest 
iconische plek van Eindhoven geef ik adviezen en kleed 
ik mijn klanten”, beschrijft hij de unieke aanpak van 
SuitsU. „In het begin was ik vooral gespecialiseerd in 
pakken, jasjes en shirts. Nu heb ik ook een zorgvuldig 
samengesteld assortiment met accessoires en casual 
kleding. En voor bedrijven als Autoschade Bleijenberg en 
Autorijschool Roy verzorg ik ook de bedrijfskleding. Ik kies 
alleen de beste stoffenlabels en denims ter wereld.  
Met de keuze van stoffen, het model, de voering, knopen 
en stiksel geven mijn klanten een personal touch aan  
hun kleding.” 

Kledinglijn
Van commercieel manager Marcel van den Bunder krijgt 
Hans van Broekhuizen de vraag of hij official clothing 
supplier van FC Eindhoven wil worden. „Ik voel me enorm 
vereerd dat ik als kleine ondernemer een BVO mag kleden. 
Zoals gezegd vind ik mezelf een A-merk en dat is FC 
Eindhoven natuurlijk ook. Ik werk graag voor bedrijven 
die een vergelijkbare uitstraling hebben, denk aan TRC 
Advocaten of de regionale BMW-dealers.” 
De kledinglijn voor FC Eindhoven staat als een huis. Geen 
wonder, want Hans van Broekhuizen heeft die zorgvuldig 
samengesteld. „De spelers en de stafleden dragen een 
sportieve, eigentijdse blazer met geborduurd clublogo op 
het borstzakje. De bijbehorende denim voor spelers bevat 
het logo boven de achterzak, initialen op het kleine zakje, 
blauwe details in de afwerking en de tekst SuitsU versus 
FC Eindhoven aan de binnenzijde. Voor de komende twee 
jaar ziet iedereen er picobello uit.”  

Ook scoren op deze pagina’s 
bij een groot Eindhoven-minded publiek?

Mail Tom van de Wetering  
van FRITS Media: 

t.vandewetering@frits.nl  


