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Voorwoord

De derde editie van dit jaar. Een vreemd jaar. Waren we net blij dat we weer konden voetballen, ligt het nu weer stil. 
Gelukkig mogen we nog wel trainen, zij het in aangepaste vorm voor de senioren. 

In deze editie komen we nog terug op wat Covid-19 voor gevolgen heeft voor het voetbal, maar ook hebben we een 
interview met een sponsor, een vrijwilliger en een trainer. Een stukje geschiedenis mag ook niet ontbreken en we 
blikken vooruit op ons 75 jarig bestaan. 
 
We hopen dat jullie veel leesplezier zullen beleven. 
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Activiteitenkalender

Helaas is het door Corona niet mogelijk om alle activiteiten 
door te laten gaan.
 
Schoentje zetten 23 11 2020 ‑ ‑
Schoentje halen 
en Pietentraining 27 11 2020‑ ‑
Nieuwjaarsborrel 03 01 2021‑ ‑
onder voorbehoud
Darttoernooi 09 01 2021 ‑ ‑
onder voorbehoud

Voor alle activiteiten moet ingeschreven worden wegens 
een beperkt aantal zitplaatsen. Doe dit via de mail 
ac@vvberkdijk.nl

https://www.facebook.com/vvberkdijk
https://www.instagram.com/rkvvberkdijk


 

De trainer van JO19, Remco van Loon

Reeds enkele jaren hebben we een JO19 team. Vorig seizoen is dit team vernieuwd en fris aan seizoen 2019/2020
begonnen onder leiding van Chris en Dennis. In de winterstop heeft er een wisseling plaats gevonden binnen de
leiding van dit team. Winter 2019/2020, Remco wordt Berkdijk binnen gehaald om samen met Chris de JO19 een
impuls te geven. JO19, die dat betreffende seizoen als vriendenteam een super start heeft gemaakt bij Berkdijk.
Een team met vrienden, fanatiekelingen en enthousiasme voor het voetbal en de gezelligheid er om heen. 

De eerste uitdaging voor Remco als hoofdtrainer
was  om  het  haastige  en  het  rommelige
voetballen uit  het  team te  krijgen.  Het creëren
van  rust,  het  aanbrengen  van  structuur  en
zorgen voor een goede basis. Samen met Chris
is die basis inmiddels een heel eind gelegd en
wordt er vanuit het trainen naar de wedstrijd toe
gewerkt. Dit door de juiste oefeningen tijdens de
training aan te bieden en meer te trainen op de
werkelijkheid.  Sinds  afgelopen  maand  staat
Remco er alleen voor. Maar nog steeds staat hij
voor  deze  doelstellingen  en  daarmee
uitdagingen.

Met de nodige uitdagingen binnen het team lukt
het  Remco  om  samen  met  dit  team  leuk  te
trainen,  serieus te  trainen en dit  om te zetten

naar serieuze en fanatieke wedstrijden.  Hij  laat  de jongens (onbewust)  meedenken in  het  potje  voetbal  door
tussendoor te vragen waarom ze iets zo doen of uitvoeren, of door te vragen hoe ze het zelf zouden aanpakken.
Dit werkt bij dit team, ze denken mee, en gaan voor elkaar door het vuur. Mooi om te zien hoe dit team in een klein
jaar al een positieve verandering heeft meegemaakt en een mooie ontwikkeling.

Remco is nu ook bewust bezig op de ontwikkeling van spelers en hoopt door de juiste training en stimulans dit
seizoen leuk mee te draaien in de competitie. De basis is gelegd, wordt nog wat steviger in de schoenen gezet en
uitgebouwd. Zo kan Remco die basis door  gaan zetten in ervaring en kan er straks gekeken worden naar een
doorstroom binnen Berkdijk voor de spelers van JO19.

Diverse spelers helpen reeds binnen Berkdijk op verschillende manieren. Ze fluiten bij de JO12 een wedstrijd, ze
spelen mee met Zaterdag 1 of Zondag 1 of Zondag 2 en soms met Zondag 3. Dit alles is goed voor de ontwikkeling
van de jongens en de motivatie om door te gaan.

Remco houdt zich bezig met de ontwikkeling van de jongen, niet alleen op voetbal gebied maar probeert ook 1 op
1 gesprekjes te hebben met de jongens, even langs de lijn, via app of telefoon, om het geheel als team in balans te
houden.  Remco zou  graag zien  dat  de  gehele  jeugdtak,  de opbouw ervan  en  de  manier  van  trainen,  wordt
aangepakt. De  jeugd heeft de toekomst. Tot 8 jaar is het spelender wijs leren, maar vanaf 8 jaar mag ze wat
constructiefs geleerd worden. Een mooie uitdaging voor de club om samen met het Technisch Hart en een of meer
andere trainers, dit op te pakken. 

Remco ziet toekomst in de club, en voelt zich er thuis. Hij hoopt nog menig seizoen mee te draaien en mee te
mogen werken aan een mooie, sportieve jeugdtak van V.V. Berkdijk. 
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Maak kennis met



En toen was het stil...

Dinsdagavond  13  oktober  2020  19:00  uur,  de  zon  is  exact  8  minuten  geleden  onder  gegaan.  Het  NOS-
sportjournaal, waarin de uitslag van de 10e etappe in de Giro wordt belicht, is zojuist afgelopen. Peter Sagan wist
de lastige rit naar Tortoreto te winnen. De presentator sluit het sportjournaal af met een korte voorbeschouwing op
de belangrijke wedstrijd van Oranje tegen Italië in de ‘Nations League’. Conclusie van de voorbeschouwing: het
zou een lastige klus gaan worden in Bergamo.

Het halfuur wat  dan volgt  blijkt  een nog lastigere klus te worden voor alle voetbaldieren onder ons.  Minister-
President Rutte vertelt namelijk in een persconferentie, met zijn inmiddels bekende opstelling inclusief gebarentolk,
dat het amateurvoetbal wederom aan banden wordt gelegd. Een nieuwe steek in het hart van iedere liefhebber of
beoefenaar van het amateurvoetbal. De kantines waren al gesloten en voor de kleedkamers en douches golden al
strenge maatregelen voor gebruik. Maar met deze nieuwe maatregel wordt de hele sport opnieuw stilgelegd. Wat
betekent dit  nu precies voor Berkdijk? Maar misschien nog wel belangrijker,  wat betekent dit  voor jullie  (onze
leden)?

Voor  Berkdijk  betekent  het  bovenal  dat  het  zijn  belangrijkste  functie  en  doel  voorlopig  niet  kan  voortzetten.
Namelijk:  het  faciliteren  van  sport  en  plezier  voor  zijn  leden,  en  alle  sociale  aspecten  daar  omheen.  Het
maatschappelijk belang wat Berkdijk, als vereniging, heeft is groot. Berkdijk kan helaas voorlopig niet meer de
ontmoetingsplek en ‘extra huiskamer’ zijn voor jullie. Het feit dat er nu geen kantineopbrengsten worden behaald is
dan slechts een bijzaak.

Voor jullie, als leden, betekent het stilleggen van het amateurvoetbal nog veel meer…
De  jeugdleden  kunnen  voorlopig  nog  wel
onderling  trainen  maar  kunnen  niet  meer
voetballen tegen hun vriendjes van Desk, Blauw-
Wit of Uno Animo. De selectieteams gaan van 3
keer  per  week voetballen  naar  een  hele  hoop
vrije avonden en een vrije zaterdag of zondag.
De lagere elftallen kunnen voortaan op zondag
uitslapen en hebben zowaar tijd over om iets met
vrouw en kinderen te gaan doen. Jaja, het heeft
ook voordelen. De privé relaties zijn nog nooit zo
goed geweest bij  Berkdijk door de hoeveelheid
aan ‘quality-time’ die nu aan het gezin besteed
wordt.  Echter,  op  zondagochtend  een  ‘bakske
koffie meej nun tosti’ in de kantine is toch wel
iets wat we allemaal erg missen. Om 11:00 uur
het  koude  mistige  natte  veld  op,  het

gehaktballetje na de wedstrijd, het flesje bier in de kantine, het samenzijn…

De KNVB is  zich  nu ongetwijfeld  aan het  buigen  over  verschillende  scenario’s  voor  het  amateurvoetbal.  Het
Brabants Dagblad kwam op 22 oktober jl. met de volgende 4 scenario’s:

1. Herstart 21/22 november:
Dit scenario kan inmiddels de prullenbak in omdat de geldende maatregelen inmiddels zijn verlengd tot minimaal
december.
2. Herstart 16/17 januari (met kampioens- en degradatiepoule)
Hierin  pakken  we  de  draad  weer  op  en  spelen  we  de  1e competitiehelft  af,  waarna  er  een  kampioens-  en
degradatiepoule wordt gevormd waarin de clubs nog 1 keer tegen elkaar spelen.
3. Herstart 16/17 januari (competitie volledig uitspelen)
Bij deze herstart in het nieuwe jaar wordt de competitie volledig uit gevoetbald en wordt er extra gespeeld met
Pasen en Hemelvaartsdag.  De inhaalwedstrijden worden doordeweeks gespeeld  en de competitie  is  dan pas
afgelopen ergens halverwege juni.
4. Herstart 6/7 maart
Mocht echt alles tegenzitten met het Coronavirus en kan er heel de winter niet gespeeld worden dan rest de optie
nog om na de Carnaval pas weer te beginnen. De competitie kan dan echter niet meer in zijn geheel uitgespeeld
worden.  Er  zal  dan waarschijnlijk  maar  een  halve  competitie  gevoetbald  worden  zonder  periodetitels  en  een
eventuele (aangepaste) nacompetitie.
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De beruchte ballen van de Berkdijk moeten we nu missen



De kans is groot dat de KNVB beslist dat één van de bovenstaande scenario’s het vervolg gaat worden voor het
Nederlandse amateurvoetbal. Of komen ze soms met iets anders op de proppen en spelen we bijvoorbeeld in de
zomer van 2021 door? We weten het nog niet en daarom kijken we allemaal uit naar misschien wel dinsdagavond
22 december 2020 19:00 uur. We hebben dan de kortste dag van het jaar net achter de rug en de zon is dan exact
2 uur en 30 minuten onder. Het NOS-sportjournaal, waarin de overwinning van Raymond van Barneveld op het WK
Darts, wordt belicht, is zojuist afgelopen. De presentator sluit het sportjournaal af met de loting van de ‘Final Four’
in de Nations League. Nederland heeft gewonnen van Polen en is door naar de halve finale! Hierna volgt een
persconferentie  van  Minister-President  Rutte,  in  zijn  welbekende  opstelling,  waar  hij  vertelt  dat  de
amateurvoetbalcompetities  hervat  kunnen  worden  in  januari.  Een  zucht  van  verlichting  voor  iedere
voetballiefhebber….
Laten we het hopen en de moed er in houden! 

Tot  die  tijd  kunnen  wij  slechts  het  volgende
advies geven:
Sluit  jezelf  niet helemaal af van de wereld en
blijf  in beweging! Blijf  (volgens de regels) met
elkaar  afspreken  en  ga  wandelen,  joggen  of
doe wat andere oefeningen. Help elkaar en bel
of  app  eens  een  keertje  extra  naar  degenen
waarvan je denkt dat ze dat nodig hebben.
Dan zien we elkaar allemaal zo snel mogelijk
weer bij d’n Berkdijk!

Met sportieve rood-zwarte groeten,
Sven Damen

75 jarig bestaan: Berkdijkfeest in de steigers

2021 wordt een bijzonder jaar voor R.K.V.V. Berkdijk, want dan bestaat de club 75 jaar. We gaan er dan ook
alles aan doen om het een onvergetelijk jaar te maken. We hopen de coronaperikelen mooi achter ons te
kunnen laten en een lang weekend het beste van de club te laten zien op De Kegelaer.

Van donderdag 17 tot en met zondag 20 juni zal iedere Berkdijker kunnen genieten in en rond de eigen kantine.
Want waar we met het 70-jarig bestaan van de club nog een grote
tent voorzien hadden, zal de kantine nu het centrale punt zijn voor
alle festiviteiten. 

Over de muzikale invulling is buiten DJ Sjef en Disco Club Q nog
niets  bekend,  wel  weten we welke thema-avonden er gehouden
zullen  worden.  Donderdag  openen  we  met  de  Veteranenavond,
door  middel  van  een  toernooi  waaraan  verschillende
veteranenteams het opnemen tegen de stal van aanvoerder André
Pooters.
Op vrijdagavond komen de eerste elftallen – zowel onze zaterdag-
als  zondaglichting  –  in  actie  tijdens  een  toernooi  tegen  andere
eerste  elftallen uit  de regio,  terwijl  we op zaterdag een toernooi
gepland hebben met alle andere seniorenteams van de club.

Op zondag zal er een speciale jeugddag plaats vinden, om de jongens en meisjes die minstens de komende 25
jaar  van de club gaan kleuren alvast  in  het  zonnetje  te  zetten.  Wil  jij  de club een handje  helpen tijdens het
feestweekend? Steun ons en sponsor het feestweekend van het 75-jarig bestaan!
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De betere tijden



 
Interview met: Rico van Rico Cars 

1. Mensen maken het bedrijf. Kunt u zichzelf voorstellen?
Rico Cars is opgericht in 2015 en is sindsdien actief in de branche Handel in en reparatie van personenauto’s en
lichte bedrijfsauto’s. Wij richten ons op gebruikte auto’s. 

2. Hoe zou u uw bedrijf kort omschrijven? 
Ons bedrijf kenmerkt zich door persoonlijke aandacht, kwaliteit en uitstekende service en dat tegen zeer scherpe
prijzen.  Wij zijn gespecialiseerd in kleine,  zuinige,  jonge auto’s  die relatief  weinig kilometers hebben gereden.
Doordat wij verschillende merken, bouwjaren en prijsklassen hebben, zit er altijd wel een occasion tussen die bij de
klant past. Bovendien beschikken wij over een eigen werkplaats voor het rijklaar maken, service en onderhoud van
de occasions. Daarnaast regelen wij de tenaamstelling ter plaatse voor onze klanten. Mocht u op zoek zijn naar
een betrouwbare, scherp geprijsde occasion, dan bent u bij Rico Cars aan het juiste adres! 

3. Wat zijn de belangrijkste 3 producten of diensten van uw bedrijf? 
- In- en verkoop van gebruikte auto’s 
- Exportdienstverlening 

4. Waar is het bedrijf gevestigd? 
Rico Cars is gevestigd aan de Noorsestraat 3, 5171PP te Kaatsheuvel
 
5. Onze vereniging is een groot netwerk en misschien kan dit netwerk u helpen. Met welk bedrijf of welk
persoon zou u graag in contact komen en waarom? – soort bedrijf of personen 
Het is altijd leuk om met bedrijven in dezelfde branche in contact te komen om onze kennis te delen. 

6. Wat heeft u ertoe aangezet om Berkdijk te sponsoren? 
Mijn neefje had met een aantal vrienden het idee om een vriendenteam op te starten bij de Berkdijk. Zogezegd, zo
gedaan. Natuurlijk moest er ook een trainingspak, tas en tenue voor elk teamlid komen. Ik zag dit als een unieke
kans. Het is een nieuw team waarvan de verwachtingen onbekend zijn en hoe de prestaties zullen zijn. Hierdoor
ligt zo’n team extra onder de aandacht en trekt veel bekijks. Dit is natuurlijk ideaal voor mij als bedrijf. Daarnaast
heb ik ook het gehele Berkdijk-jo19 heel blij kunnen maken. Hier doe je het toch uiteindelijk voor?! 

7. Waarom zouden onze leden juist voor uw bedrijf moeten kiezen? 
Zoals ik al eerder heb vermeld zijn wij gespecialiseerd in kleine, zuinige, jonge auto’s die relatief weinig kilometers
hebben gereden. Daarnaast is ons bedrijf gekenmerkt door persoonlijke aandacht, kwaliteit en uitstekende service
tegen zeer scherpe prijzen. Een winwin situatie. Daarnaast is het geheel vrijblijvend om contact met ons op te
nemen voor  meer  informatie,  een  bezichtiging  of  een  proefricht.  Iedereen  is  van  harte  welkom tijdens  onze
openingstijden en de koffie staat altijd klaar! 

8. Wat zou u bij onze leden onder de aandacht willen brengen? – promotie/actie/iets anders 
Voor de leden van Berkdijk heb ik een leuke actie. Bij aankoop van een auto zal de tenaamstelling geheel gratis
zijn, de auto netjes gepoetst zijn en bij aflevering worden geleverd met een volle tank brandstof! Super toch?! 

9. We leren graag van specialisten. Heeft u een (vak)tip of advies voor onze leden? 
Ik heb een aantal tips voor de leden van Berkdijk bij het kopen van een auto. Informeer altijd of er nog voldoende
APK op de auto zit. Let vooral op dat de auto NAP is gecontroleerd en dat de onderhoud historie toonbaar is. 

10. Persoonlijk contact is belangrijk. Met wie en hoe kunnen onze leden contact opnemen? 
Via onze website www.ricocars.nl zijn mijn contactgegevens te vinden onder het kopje Contact & Route. Daarnaast
ben ik regelmatig te vinden bij evenementen en wedstrijden bij de Berkdijk. 



 



Uit de oude doos

Echo van het Zuiden, 5 oktober 1948

Wist je dat…

– Ronald Sterrenburg (zondag 2) 
onlangs vader is geworden van een 
prachtige dochter Nowi.
– Percilla (Dames 1) onlangs moeder 
is geworden van een prachtige 
dochter Fleur.
– Verschillende clubleden inmiddels 
regelmatig buiten gaan hardlopen (in 
groepjes van max 4).
– Er achter de schermen weer flink 
geklust wordt bij Berkdijk. Zo worden 
de toiletten opnieuw betegeld en 
komen er nieuwe deuren in de 
kleedkamers en nieuwe dug-outs.
– Er in de herfstvakantie een leuke 
maar ook zware bootcamp is 
georganiseerd voor onze jeugdleden 
met dank aan Remi.
– Zondag 2 in december weer een 
inzamelingsactie houdt voor de 
voedselbank in Kaatsheuvel. Hou 
hiervoor de facebook van Zondag 2 in 
de gaten.
– Er inmiddels meer dan 20 kabouters 
zijn die wekelijks op woensdag 
trainen.
– Berkdijk sinds kort ook een 
veteranen-dameselftal rijker is. Zij 
bestaan overwegend uit 35-plussers 
en trainen recreatief op de 
woensdagavond.
– Voor deze editie eigenlijk een 
interview met één van onze veteranen 
gepland stond maar dit niet door kon 
gaan door Corona.
– Het Dames 1 elftal voor de ‘Corona-
stop’ het gezelligste elftal was tijdens 
de derde helft in de kantine.
– Zaterdag 1 voorzien is van mooie 
polo’s voor na de wedstrijd door de 
nieuwe sponsor Bouwmat 
Ijzervlechtbedrijf BV
– Zaterdag 2 voorzien is van nieuwe 
trainingspakken mede door 
sponsoring van Bram van Riel 
Metselwerken
– Zondag 2 voorzien is van nieuwe 
trainingspakken mede door 
sponsoring van Bulham Tegelwerken 
en door van Maurik Bouw- en 
Timmerwerken
– Dames 1 voorzien is van nieuwe 
trainingspakken door sponsoring van 
Netten Gevelrenovatie.



Zonder vrijwilligers kan een club niet bestaan.

Marco van de Ven aan het woord:

Zo’n tweeën half jaar geleden werd ik gebeld door
Alex  Maas,  met  de  vraag  of  ik  verzorger  wilde
worden van vv Berkdijk. Mijn roots liggen bij deze
club,  heb  er  vanaf  mijn  10e  gevoetbald,  moest
door werk vroegtijdig stoppen, ben van 2010 t/m
2012 jeugdtrainer geweest van de F en E jeugd,
dus voor mij voelt het steeds weer als thuiskomen.
Daarnaast  kwam  er  ook  nog  bij,  dat  Alex  in
gesprek  was  met  mijn  zoon  Thom,  die  bij  Uno
Animo speelde en gevraagd was om voor Berkdijk
acte  de  préséance  te  geven,  dus  1+1=2.
Vanzelfsprekend eerst overleg met het thuisfront,
want  mijn  vriendin  Simone  moet  er  wel  achter
staan. Omdat zij ook is grootgebracht bij Berkdijk,
was de keuze snel gemaakt en kon een nieuwe
episode bij deze mooi club beginnen.

Nu  bijna  3  jaar  later  jaar  later  is  er  veel  gebeurd.  2018-2019  was  een  moeilijk  seizoen,  bleven  door
omstandigheden in de vierde klasse, maar er moest wel iets gebeuren voor het seizoen 2019-2020. In januari 2019
zijn Alex Maas, Patrick van Wanrooij, nieuwe trainer Toon Stokkermans en ik bij elkaar gaan zitten. We hebben
heel veel gesprekken gevoerd met spelers om zo een voltallig eerste elftal op de been te krijgen. Dat is deels
gelukt, maar door het plotselinge overlijden van Alex in mei 2019, hebben we niet kunnen realiseren wat we voor
ogen hadden. Toch zijn we niet bij de pakken neer gaan zitten en hebben we een Technische Commissie opgericht
die zich bezighoudt met alle voetbalzaken binnen onze vereniging. We hebben een beleidsplan geschreven welke
we  gaan  toepassen  en  waarvoor  we  komende  jaren  veel  profijt  van  zullen  ondervinden.  We  willen  onze
(jeugd)trainers en (jeugd)leiders bijscholen, ze ondersteunen met voldoende trainingsmaterialen en iedereen van
een mooi voetbaltenue voorzien, zoals dat alleen bij Berkdijk kan. Op alle fronten wordt hard gewerkt om ons
Berkdijk in positieve zin op de kaart te zetten. Sponsoren dragen ons een warm hart toe en zonder hun, kunnen we
niet realiseren wat we voor ogen hebben.
 
We zijn trots op al onze elftallen, zowel de selectieteams, de lagere elftallen als de jeugd. Dat blijkt ook weer eens
op de manier waarop we afgelopen maanden hebben getraind, met alle maatregelen in acht genomen kan ik de
teams alleen maar complimenteren. Maar ook de velden die er prachtig bijliggen door toedoen van Ad Netten en
Sjef  Verboven.  Communicatie  tussen  bestuur,  technische  commissie,  activiteiten  commissie  is  verbeterd.  Alle
gelederen  binnen  de  club  zijn  hard  bezig  om er  iets  moois  van  te
maken. Dat siert de club. 

Ook deze moeilijke tijd waarin Corona boven alle ranglijsten uitsteekt,
blijven we op de achtergrond hard werken. Zo hebben we de dug-out
stoelen  van  White  Boys  weten  te  bemachtigen  en  met  wat
aanpassingen kunnen we over een tijdje beschikken over nieuwe dug-
outs waar menig voetbalclub jaloers op is. Onze activiteitencommissie
heeft voor de jeugd een mooie bootcamp dag opgezet, niet alleen voor
spelers van onze club, maar voor alle kinderen uit Kaatsheuvel die in
de herfstvakantie eens op een andere manier willen bewegen. Helaas
door de nieuwe ‘Lock down’ van het amateurvoetbal zijn onze teams
gebonden aan de regels van de KNVB en RIVM. Als club staan we
achter  deze  maatregelen  en  hebben  we  als  TC  ook  een  duidelijk
signaal afgegeven naar onze teams om voorlopig nog niet te trainen
met uitzondering van onze jeugdteams. Mooie is dat de trainers van de
senioren hun collega’s van de jeugdteams ondersteunen. Dat geeft aan
hoe onze club in elkaar steekt; Met elkaar en voor elkaar. We zijn er
nog niet, we moeten nu doorpakken. We moeten zuinig zijn op onze
jeugdspelers, dat zij voor de club behouden kunnen blijven. We willen
nog  steeds  uitbreiding  van  onze  jeugdteams,  vandaar  dat  onze
activiteiten commissie druk bezig is om de jeugd van Kaatsheuvel en
omstreken kennis te laten maken met onze fantastische club.



We zijn ook gezegend met een hoop vrijwilligers, die elke dag hun steentje bijdragen om alles in goede banen te
laten leiden. Op zaterdag en zondag wanneer onze teams is actie komen, is het altijd fijn om een hapje en een 
drankje te nuttigen in onze kantine, welke aanvoelt als een tweede huiskamer met warme mensen achter de bar en
in de keuken. De velden liggen er als biljartlakens bij.

De prestaties van onze teams spreken boekdelen. JO12 en JO15 staan bovenaan de ranglijst, JO19 hebben een
stap gemaakt van vierde klasse naar de tweede klasse en laten zien dat zij ook daar hun mannetje staan. En dat
moet ook wel, want de aller kleinsten staan te trappelen om het van deze jongens later over  te mogen nemen. Zo’n
twintigtal  kabouters lopen op het  sportpark rond en ook de mini’s  van 3 en 4 jaar  mogen tegen een balletje
schoppen, dankzij trainers Matthy, Tommy en Adri. Zaterdag 2 draait goed mee in de competitie. Zondag 2 staat
bovenaan, zondag 3 in de middenmoot. De enige teams die tot nu iets of wat tegenvallen zijn onze selectieteams
van Zondag en Zaterdag, maar de trainers Pieter en Toon doen er alles aan om het tij te keren. 
We zitten dus als club in de lift en dat moeten we zo zien vast te houden en proberen door te pakken. We hebben
alle vrijwilligers nodig, we hebben alle leden nodig en ja wij zijn een apart clubke uit ’t Stroatje, maar dat maakt het
ook weer speciaal om daar deel van uit te mogen maken. We zijn niet op ons mondje gevallen en hebben altijd een
woordje klaar, maar hebben allemaal en klein hartje als het om onze club gaat.

Ik kijk er naar uit als we weer mogen gaan voetballen, met leuke derby’s in het vooruitzicht. En ondanks dat we
genoodzaakt zijn ons aan de coronaregels te houden, hoop ik op de verantwoording van iedereen , maar vooral
een mooi, gezond en sportief voortzetten van dit seizoen voor al onze leden! 

Marco van de Ven

Vrijwilliger Ad Netten

Op ons verzoek heeft Ad Tiny laten zoeken naar oude foto's van hem en Berkdijk. Ad is vergroeid met onze club en
is  er  ook  niet  meer  weg te  denken.  De foto's  zijn  zonder  commentaar,  maar  er  zijn  wellicht  mensen die  ze
herkennen en de herinneringen delen of willen delen met ons.

Bericht van de activiteitencommissie

Ondanks de Coronamaatregelen is het ons toch gelukt om een aantal activiteiten te organiseren. Zo was er de
seizoensopening, de jeugddag, de clubavond met pubquiz en de voetbalclinic in combinatie met bootcamp. Helaas
zijn  we  door  de  overheid  gedwongen  de  kantine  te  sluiten.  Dit  betekent  geen  binnenactiviteiten,  geen
buitenactiviteiten voor boven 18 jaar en ouder, het gemis aan saamhorigheid en geen omzet voor de club. 

Maar met veel plezier laten we jullie nog even mee genieten met wat we nog wel hebben kunnen regelen, dus hier
een klein overzicht.

15 augustus 2020, Seizoensopening senioren. 
De  dag  werd  gestart  met  het  maken  van  teamfoto's  en  trainen  van  de  selectie.  Om  12.00  was  de
vriendschappelijke wedstrijd van Zondag 2 tegen FC Tilburg en na afloop was het gezellig naborrelen op het terras.

 
 



22 augustus 2020, Jeugddag
Al vroeg moest de jeugd aanwezig zijn en kregen de allerkleinste een clinic van Matthy en de grotere een 4x4 van
Frank.  Lekker  eten,  meelopen  het  veld  op  bij  de  wedstrijd  van  Zondag  1  tegen  SSC'55,  buikschuifbaan,
bubblevoetbal en nog veel meer leuke dingen waren er te doen.

29 september 2020, Clubavond – Pubquiz
De eerste clubavond dit seizoen werd afgetrapt met een pubquiz gemaakt door Sven. Alleen deelnemers mochten
komen. Er werden verschillende ronden gespeeld, waarvan 1 voetbalronde. De avond was zeer goed opgezet,
geslaagd en gezellig. De winnaars ontvingen consumptiemunten van Berkdijk.

23 oktober 2020, voetbalclinic en bootcamp
Een door Remi en Angelina opgezette dag, Remi verzorgde de clinic en bootcamp, Angelina alles er omheen. In de
leeftijd van 8 tot 15 deden zowel jongens als meiden van de club en niet van de club heel actief mee. Met hulp van
Luuk, Rick en Remco hebben de kinderen goed getraind en een super leuke middag gehad.




