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Voorwoord

Daar is dan eindelijk de tweede editie van ons clubblad. We kijken vooruit, terug en naar het nu. Ook aan het 
design werken we. Het valt nog niet mee het juiste ontwerp met de goede indeling en dat soort dingen te vinden, 
maar we zijn op de goede weg. 

Ons full-color blad verschijnt 4x per jaar. Met dit blad streven we niet alleen de actualiteiten na, maar belichten we 
bepaalde onderdelen van de vereniging, zetten we personen in de schijnwerpers en verdiepen onderwerpen 
waarvan we afvragen waar komt dat vandaan. 

We hopen dat jullie veel leesplezier zullen beleven. 
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Het nieuwe normaal

Wat een tijd hebben we achter de rug. 
Eerst niet meer trainen en de kantine 
op slot. Toen mochten we weer trainen, 
maar niet omkleden en douchen en de 
kantine bleef dicht. Nu mogen we weer 
in de kleedkamers en douchen en 
voorzichtig gaat ook de kantine weer 
open. Wel met inachtneming van de 
richtlijnen die door de overheid zijn 
opgelegd.

Het was een tijd stil op het terrein, 
enkel het geluid van de mensen die 
bezig waren met het onderhoud van de 
gebouwen en de velden was te horen. 
Later kwamen er het getik van de 
noppen op de stenen tussen het 
vervoer en het veld, het geroep van de 
trainer en af en toe een schreeuw van 
een speler bij. Beetje bij beetje komt er 
meer leven op het terrein. Maar we 
blijven scherp op de regels en blijven 
het RIVM, NOC-NSF en de KNVB in 
de gaten houden.

Achter de schermen zitten we niet stil 
en zijn we hard aan het werk voor het 
nieuwe seizoen volgens het “nieuwe 
normaal”. Het technisch hart is druk 
met het uitwerken van de trainingen, 
het regelen van vriendschappelijke 
wedstrijden en nog een hoop andere 
dingen. De activiteitencommissie zet 
weer activiteiten op de agenda. Het 
bestuur bespreekt protocollen, hoe we 
met het nieuwe voetbal en de regels 
van allerlei instanties rekening gaan 
houden.

Maar het belangrijkste blijft dat 
iedereen de regels in acht neemt en ze 
na leeft. Samen staan we sterk, zeker 
in deze nieuwe tijd.
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Rood en zwart zijn de 
kleuren!

Het clublied van d’n Berkdijk wordt al 
jarenlang gezongen “door puppy’s, 
pupillen, de dames of de heren”. 

Elk lid van Berkdijk kent het nummer, van 
jong tot oud. Maar slechts de wat oudere 
leden zullen zich het ontstaan herinneren 
van deze hit.  Want wie gaan er nu 
eigenlijk schuil achter dat mooie refrein 
dat al jaren ieder weekend over ‘de 
Kegelaer’ galmt?
 
De Desperando’s
Het nummer is opgenomen door de 
Kaatsheuvelse band ‘de Desperando’s’ en 
dateert alweer uit het jaar 1982.
In samenwerking met de toenmalige selectie, die ook te horen is op de plaat, hebben deze 4 
echte Ketsheuvelse mannen de single opgenomen. De band bestaat uit: Jan Laros (Saxofoon), 
Wim de Man (drum), Peter Ansems (accordeon en zang) en Jan Laros (trompet). 
Wisten jullie dat de Desperando’s in hetzelfde jaar nog een ander nummer opgenomen 
hebben? Het voor ons iets minder bekend in de oor klinkende “Hier is D.E.S.K.” van onze 
buurman op d’n Eikendijk is ook opgenomen door de Desperando’s.

Seizoen 2020/2021
Ook in het nieuwe seizoen 2020/2021 zal ons lijflied door de kantine en over de velden klinken. 
Met vele mooie wedstrijden in het vooruitzicht belooft het (met een beetje geluk in deze 
periode) een sportief prachtig jaar te worden. Wij hopen dan ook dat het dit jaar vaak gezongen 
mag worden. Nog heel even geduld, dan weten we weer hoe er zaterdag en zondag wordt 
gespeeld, en hoe de punten zijn verdeel

Het Refrein

Rood, Zwart zijn de kleuren.
Berkdijk van de Kegelaer.
Rood, Zwart zijn de kleuren.
Altijd zijn wij bij elkaar.
Rood, Zwart zijn de kleuren.
Wij zullen er alles aan doen.
Want ons Berndijkse clubje
Wordt weer kampioen.
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Een ode aan de derby: ‘de Ketsheuvelse Klassieker’

Een derby, welke voetballer kijkt er niet naar uit? Twee clubs uit dezelfde stad of 
gemeente waarbij de rivaliteit eraf spat.

In Italië heb je de clash tussen Inter en AC Milaan of tussen Lazio en AS Roma. In Engeland 
heb je Liverpool – Everton of bijvoorbeeld Chelsea –Arsenal. Stuk voor stuk beladen duels, 
waar de voetballers, maar vooral de supporters een heel seizoen naar uitkijken. 
Maar niet alleen in het betaald voetbal heb je beroemde derby’s. Ook in het amateurvoetbal 
lopen dorpen leeg voor beladen duels tussen clubs uit hetzelfde kerkdorp. Zo geschiedde ook 
18 jaar geleden in ons mooie Kaatsheuvel, waar sportpark de Kegelaer en sportpark de 
Eikendijk volstroomden met belangstellenden voor ‘de Ketsheuvelse Klassieker’. Op 17 
november 2002 dromden duizenden mensen samen langs de lijnen van het excentrieke 
sportpark de Kegelaer voor de wedstrijd tussen Berkdijk en DESK. Gezonde spanning, 
bloedfanatieke supporters en tot op het bot gemotiveerde spelers. Alle ingrediënten waren 
aanwezig voor wat je noemt een derby. Beide teams waren er op gebrand om te winnen.

Opstelling V.V. Berkdijk en V.V. DESK, wedstrijd 17 november 2002. (bron: Brabants Dagblad)

Tijdens het startsignaal van de 
scheidsrechter schalden er honderden 
luchthoorns van de supporters over het 
sportpark om hun spelers aan te moedigen. 
Berkdijk, onder leiding van trainer Theo 
Netten, begon niet zo goed aan de wedstrijd. 
Desk, op dat moment koploper, was 
technisch vaardiger dan Berkdijk en 
bepaalde dan ook het spel. Tot een doelpunt 
resulteerde dat echter niet. Na de rust kwam 
Berkdijk als herboren de kleedkamer uit. De 
werklust die Berkdijk toentertijd zo 
kenmerkte wierp zijn vruchten af. In de 
tweede helft kopte Bart Netten de 1-0 binnen 
en dit was gelijk ook de eindstand. 

Het Brabants Dagblad pakte de dag erna 
groot uit met de overwinning van Berkdijk. 
Journalist Kees Klijn schreef destijds: “In de 
deuropening van de kleedkamer kijkt 
aanvoerder Patrick van Wanrooij met zijn 

Krantenartikel uit 2002 (bron: Brabants Dagblad)
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allerbreedste lach naar de supporters van DESK, die gistermiddag ineengedoken hun auto 
opzoeken. Een stille tocht, want hun club heeft verloren. Verloren van Berkdijk, die andere club 
in Kaatsheuvel”. 

Diezelfde Patrick van Wanrooij staat komend seizoen weer op het veld voor een nieuwe editie 
van deze geweldige derby, ditmaal als leider. Want, ‘de Ketsheuvelse Klassieker’ is

terug van weggeweest. Berkdijk, dat sinds vorig seizoen al een 1e elftal op de zaterdag heeft, 
gaat het opnemen tegen DESK, dat overgestapt is van het zondagvoetbal naar de zaterdag. 
Wij, van Berkdijk, maar vast en zeker ook DESK, hopen dat ook dit seizoen de luchthoorns 
weer zullen schallen over beide sportparken. Ondanks de onzekere hedendaagse tijd, hopen 
wij weer veel supporters en belangstellenden te verwelkomen om te genieten van een 
ouderwetse sportieve derby: ‘de Ketsheuvelse Klassieker’.

Uit de oude doos

André Emmers, ons oudste lid, had 
nog een mooie foto van vroeger. 
Eentje waarop een Berkdijkpin 
pronkt op zijn colbert. Zijn er nog 
mensen die zo'n pin hebben? Dit 
seizoen zal hij 80 jaar lid zijn en 50 
jaar veteraan.

Heb jij ook nog iets voor de oude 
doos? Laat het ons dan weten.
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De trainer van Berkdijk 1 (zondag)

Pieter Elias  
Gehuwd met Jolanda en een zoon Reggy van 23 jaar                          
Wonend te Tilburg  

Na diversen jeugelftallen getraind te hebben, is hij begonnen bij Broekhoven uit Tilburg 2 jaar, 
WSJ uit Tilburg 2 jaar, SVG uit Tilburg 6 jaar en nu is hij gestart bij Berkdijk. 

Voor Pieter is Berkdijk een bekende club !
Zowel als voetballer (WSJ) en als trainer heeft hij er veel tegen gevoetbald .
Met Hans Doorakkers( al die jaren mijn assistent ) had hij het er wel eens over dat ze bij 
Berkdijk nog wel ooit trainer zouden willen zijn.
  
Anders dan anders is het wel, zegt Pieter, normaal begin je als nieuwe trainer in augustus met 
de voorbereidingen. Nu is Pieter eigenlijk meteen begonnen met trainen en zo heeft hij de 
groep al leren kennen! Wat hij vooral merkt aan deze groep dat ze er veel zin in hebben en 
gretig zijn om de afgelopen twee seizoenen weg te poetsen. Hij heeft een goed gevoel met 
deze spelersgroep om behouden te blijven in de 4 de klas en om van daaruit dan een stabiele 
4de klasser te worden. 
Wat Pieter ook merkt, is dat er een goede organisatie is. Hij goed is opgenomen door mensen 
die er ook de schouders onder zetten (Marco, Dennis, Richard).

Pieter: “Als we dat met elkaar op een 
positieve manier kunnen 
bewerkstelligen dan ben ik er van 
overtuigd dat oude tijden weer gaan 
herleven en dat de tegenstanders met 
angst weer naar het sportpark De 
Kegelaer komen. Als trainer wil ik 
graag met een gretige/leergierige 
groep werken en af en toe een prijs 
pakken. Ik hou van structuur en 
organisatie en draag daar graag een 
steentje aan bij. Ik zal altijd deze 
voorwaarden opzoeken. Ik ben wel 
tevreden met de indeling! Al is het een 
sterke poule met veel bekende clubs 
voor mij. Ik kijk vooral uit om ook eens 
de derby tegen Blauw Wit’81  mee te 
maken op een sportieve manier.”

Hans Doorakkers en Pieter Elias

Maak kennis met
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De trainer van Berkdijk VR1

Remi van Mourik
Gehuwd met Monique en vader van 5 kinderen
Wonend te Hank

Vanaf komend seizoen is hij de trainer voor ons nieuwe team Berkdijk vrouwen 1. Naast 
trainer bij R.k.v.v. Berkdijk is Remi ook hooftrainer bij TSC (JO17-1) en assistent trainer bij 
NAC Breda.

Remi is al menig jaar als 
voetbaltrainer actief bij diverse 
voetbalclubs. Voor Remi is voetbal, 
ondanks de passie, drive en het 
streven naar maximaal resultaat, 
ook nog steeds een stukje 
ontspanning. Hij wilt een enthousiast 
team coachen en vorm geven. Het 
begeleiden van een sympathieke en 
fanatieke groep dames met veel 
potentie is wat hij bij onze club komt 
doen.

Vorig seizoen hadden de dames van 
Berkdijk al de intentie om een 
Damesteam te beginnen, inmiddels 
hebben ze een aantal keren 
getraind en hebben ze gekeken of 
de dames, met inmiddels dames 
vanuit de gehele regio en Remi een 
klik hadden. En het team is nu een 
feit. Komend seizoen gaat Remi aan 
de slag met een team van ongeveer 
20 fanatieke dames, en er blijven 
geïnteresseerde dames 
aankloppen. 

Ze hebben een aantal serieuze trainingen achter de rug, het team heeft al vorm gekregen. 

Ze starten in de 4e klasse op zondagochtend. In augustus hebben ze verschillende 
vriendschappelijke wedstrijden. Vanaf eind augustus start het voetbalseizoen en de dames 
hopen dat jullie dan ook gezellig komen kijken op de Kegelaer.
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De trainer van Berkdijk 1 zaterdag

Toon Stokkermans
In een relatie
Wonend in Kaatsheuvel

Na een voor zondag 1 sportief gezien 
teleurstellend seizoen kwam er door de 
coronacrisis toch nog een happy end met 
handhaving in de 4e klasse, wat inhoudt dat 
volgend seizoen wederom een standaard 1e team 
op zowel zaterdag als zondag actief zal zijn. Dit 
seizoen zal Toon als trainer de overstap maken 
samen met Patrick van Wanrooij en Ruudje 
Verduijn naar de zaterdagtak van de vereniging. 
Een overstap naar een team met daarin voor hem 
vele bekende spelers waarmee hij al eerder heeft 
samengewerkt. De huidige trend in het voetbal is 
dat veel jeugd toch kiest voor voetballen op 
zaterdag. Veel traditionele “zondag verenigingen” 
hebben naast de zondag tak al een 
zaterdagteam, of hebben al de keuze gemaakt 
voor het zaterdagvoetbal. Een ontwikkeling die 
vraagt om visie en het maken van bestuurlijke 
keuzes in het beleid.

Voor komend seizoen verwacht Toon met het 
team een sportieve ontwikkeling door te maken, 
alsmede een bijdrage te leveren aan het
zaterdagvoetbal bij R.k.v.v. Berkdijk zodat er in de nabije toekomst een stabiele zaterdag tak 
zal staan. Naast de groeiende zaterdagtak is er volgend seizoen ook een damesteam bij 
Berkdijk, en ook zijn er inmiddels trainingen voor de allerjongsten de Kabouters genaamd. 
Positieve ontwikkelingen bij Berkdijk dus waar iedereen trots op mag zijn.

Komend seizoen is er genoeg te zien en te beleven bij onze vereniging. Een jubileum jaar, dat 
niet zomaar aan ons voorbij zal gaan, een Dames team erbij op zondag en natuurlijk het 
Zaterdag 1. Er staan enkele mooie derby’s op de agenda komend seizoen zoals tegen SSC, vv 
Dongen en met als uitschieter natuurlijk de Kaatsheuvelse derby tegen DESK. Deze absolute 
kraker werpt zijn schaduw natuurlijk al vooruit. Je merkt dat het leeft bij de spelers en 
supporters uit beide kampen. Laten we hopen dat de coronacrisis geen roet in het eten gooit 
en dat alle voetballiefhebbers uit Kaatsheuvel kunnen gaan genieten van deze bijzondere 
wedstrijden. Een seizoen dus om naar uit te kijken.”
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Activiteitenkalender

De activiteitencommissie zit ook niet stil en denkt na over activiteiten waarbij we de 
maatregelen die door de overheid, de veiligheidsregio en de gemeente opgeleggen in acht 
nemen. Mocht het onverhoops zijn dat dit niet kan, dan zullen we de activiteit annuleren. 

Bij het verspreiden van dit blad is de seizoensopening reeds geweest, ook de eerste 
vriendschappelijke wedstrijden. De voorlopig vastgelegde data voor de activiteiten zijn:
 
Jeugddag 22-08-2020
1e clubavond  25-09-2020
herfstvakantie – clinic voor de jeugd in de week van 17 tot en met 25-10-2020
2e clubavond 30-10-2020
sinterklaas 21-11-2020
3e clubavond  27-11-2020
4e clubavond – foute kerstparty 18-12-2020
nieuwjaarsborrel 03-01-2021
Darttoernooi 09-01-2021

Voor alle activiteiten moet ingeschreven worden wegens een beperkt aantal zitplaatsen. Dit 
kan via de mail of op de lijst die in de kantine komt te hangen.

Vriendschappelijke wedstrijden

Datum: Team: Aanvang: Wedstrijd
Thuis Uit

11/08/20 Zo1 20.00 uur Berkdijk Zo1 PCP
15/08/20 Zo2 13.00 uur Berkdijk Zo2 FC Tilburg
16/08/20 Vr1 11.00 uur Berkdijk Vr1 Uno Animo Vr2
18/08/20 Zo1 19.30 uur Berkdijk Zo1 SVG 1
18/08/20 Za1 20.00 uur Berkdijk Za1 VCB 1
20/08/20 Zo1 19.30 uur Berkdijk Zo1 Willem II Za1
22/08/20 JO19 12.00 uur Berkdijk JO19 sv Capelle JO19
22/08/20 Zo1 14.30 uur Berkdijk Zo1 SSC'55 Za1
23/08/20 Za1 KLM toernooi bij Blauw Wit'81
23/08/20 Vr1 11.00 uur Be-Ready Vr1 Berkkdijk Vr1
25/08/20 Za1 20.00 uur Neerlandia Zo1 Berkdijk Za1
26/08/20 JO19 19.30 uur Berkdijk JO19 WSC JO19 2
27/08/20 Za2/Zo2 19.30 uur Berkdijk Za2 Berkdijk Zo2
02/09/20 Vr1 19.30 uur TSC Vr 1 Berkdijk Vr1
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KNVB Beker Zondag 1

Indeling

Blauw Wit'81
DVCC
Oosterhout
Berkdijk

KNVB Beker Zaterdag 1

Indeling

Klundert
Dongen
SV Capelle
Berkdijk

Competitie Zondag 1

Indeling

Riel
Berkdijk
Audacia
GSBW
Gesta
Gloria UC
Viola
Chaam
Jong Brabant
Were Di
Blauw Wit'81
VCB
SV Reeshof
OVC'26

Competitie Zaterdag 1

Indeling

SSC'55
Dongen
Olympia'60
SCO
Oosterhout
Desk
Willem II
RFC
Berkdijk
FC Tilburg
Sv O.S.S. 1920
SV de Braak
Margriet
SV Top

KNVB Beker VR 1

Indeling

Berkdijk
WSJ
VCB
VV Trinitas Oisterwijk

Elftal begeleiding

Staf Zo1 :

Pieter Elias
Trainer
Richard Netten
Leider
Marco van de Ven
Verzorger/Leider
Dennis Netten
Teammanager
Sjaak van Ree
Grensrechter/Keeperstrainer

Staf Zo2

Jack van den Hout
Trainer
Raoul van der Mierden
Leider
Rick van Loon
Grensrechter

Staf Zo3

René van Osch
Leider
Erik Damen
Speler/elftalbegeleider

Staf Dames Zo1

Remi van Mourik
Trainer/coach
Leider
Vacant
Grensrechter
Vacant

Elftalbegeleiding

Staf Za1
Toon Stokkermans
Trainer
Tim van Riel
Elftalbegeleider
Patrick van Wanrooij
Verzorger/Leider
Rens de Vries
Teammanager
Ruud Verduin
Keeperstrainer
Bart Kroot
Grensrechter

Staf Za2
Frank Kivits
Trainer
Ton van den Bosch
Leider/Grensrechter

Staf JO19
Remco van Loon
Trainer
Chris van Ark
Ass. Trainer/Leider
Jonathan Reichhart
Grensrechter

Staf JO15
Frank Kivits
Trainer
Luuk Luijten
Trainer
Gerard Hulterman
Leider
Martin van Bladel 
Leider
Rick van Loon
Grensrechter

Staf JO12
William Nieuwenhuizen
Trainer
Remco de Vaan 
Leider

Staf Kabouters
Matthy Laros
Trainer/Coach
Tommy van Wanrooij
Trainer/Coach

Staf Ini Mini's
Adri Govers
Trainer/Coach
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