
D'n Berkdijker
Blijf op de hoogte!

Per kwartaal gaan we een nieuwsbrief uitbrengen waarmee we jullie op de hoogte 
houden van wat er gebeurd op d'n Berkdijk. Deze nieuwsbrief staat nu nog vol 
met oude en nieuw informatie m.b.t. Het Covid-19 virus. In de volgende hopen we
ook weer te kunnen vermelden over wedstrijden en activiteiten op d'n Berkdijk. 
Mochten er mensen zijn die leuke input hebben, meld je dan bij Angelina of 
Susan, liefst via mail pr@vvberkdijk.nl

Niemand wint er op de Kegelaer.
31 maart 2020

Dus ook het Corona-virus niet.

Voorlopig staan we echter wel op een fikse achterstand. De scheidsrechter heeft
voor de RUST gefloten, waarbij we nu de tijd voor bezinning en hergroepering 
krijgen.

Bezinning om te beseffen dat we ons aan de regels van het RIVM moeten houden. 
We zullen het Virus buitenspel moeten zetten, zodat het niet meer gevaar in 
onze verdediging kan stichten. Hergroepering en te zien dat wel elkaar steunen 
en tips voor elkaar hebben.

Op facebook zijn diverse filmpjes geplaatst van onze leden, waarmee we deze 
rustperiode bezig kunnen blijven. Geweldig om te zien dat we zoveel talent 
binnen onze vereniging hebben. Keep up the good work.

Ondertussen nevelt de KNVB zich nog in onduidelijkheid. Niemand weet nog waar 

het naar toegaat. Hopelijk komt er na 6 April wel snel duidelijkheid. Dan weten
we ook als Berkdijk waar we ons op moeten richten aangaande het komende 
seizoen.

Wat hadden we graag afgelopen weekend beleeft met de PubQuizz en aansluitend de
thuiswedstrijd tegen buurman SSC. De weergoden zouden ons goed gezind zijn 
geweest. Zoals ze dan zeggen wat in het Vat zit verzuurd niet. En dat is ook 
waar we ons op moeten richten.

Deze rustperiode aanpakken om met de nabije toekomst bezig te zijn en voor 
hopelijk snel weer activiteiten te organiseren. Activiteiten die de clubsfeer 
en saamhorigheid verder gaan uitbreiden en versterken.

De 2e helft moet nog gaan beginnen. We gaan de strijd aan: Niemand wint er op 
de Kegelaer!!!!

Luc van de Kar
Interim-voorzitter 
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D'n Berkdijker

En dan is er “Duidelijkheid”! 
3 april 2020

We blijven gewoon Zondag 4e Klasse.

Zoals bekend heeft de KNVB besloten om de lopende competities niet uit te 
spelen. Dit betekent met 10 punten achterstand gewoon weer in de 4e Klasse 
instromen en met 10 punten voorsprong op de drempel van, toch geen 
kampioenschap en geen promotie.

De vruchten voor VV RWB Waalwijk zijn zuur, voor ons hebben ze een zoete 
nasmaak. Dit betekent in het nieuwe seizoen weer derby’s tegen V.V. Blauw-Wit 
'81, V.V. Waspik en RWB. Maar het betekent ook dat we de zo nodige versterking 
voor komend seizoen zeker moeten realiseren. Gelukkig zijn de eerste 
vorderingen hoopgevend.

Hoe nu verder de rest van het seizoen? Vanuit het bestuur zijn we druk doende 
om alle gevolgen van het door de KNVB genomen besluit in kaart te brengen. Tot 
28 April zeker geen activiteiten en dan maar afwachten en bekijken wat de 
mogelijkheden daarna zijn. 

Duidelijk is wel dat we de kantine omzet missen terwijl bepaalde vaste laste 
gewoon doorlopen. We vragen dan ook begrip voor het feit dat we de contributie 
gewoon door laten lopen de komende maanden. 

Maar het belangrijkste is de gezondheid van alles en iedereen. Die dient voorop
te staan. Toon je solidair en loyaal aan de geldende regels. Samen staan we 
sterk richting de toekomst.

Loyaliteit, Solidariteit en saamhorigheid zijn de waarden waar we als club 
gezamenlijk voor staan.Wij winnen wel op de Kegelaer!

Onze dankbaarheid is groot, Bestuur Rkvv Berkijk
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D'n Berkdijker
Geen voetbal, geen samen zijn, geen gezelligheid.
En toch volop bedrijvigheid bij V.V.Berkdijk.
20 april 2020

Afgelopen weken is er flink gewerkt. In groepjes, op gepaste wijze.
Super dank voor de jongens van onze JO19 die samen met Kees Nieuwenhuizen het 
dak van de kantine en kleedkamers leeg hebben geruimd. Een flinke klus die ze 
toch maar geklaard hebben. Super bedankt jongens!!

Het dak is gemaakt door het bedrijf Jansen uit de Moer. Super samengewerkt, 
mooi werk afgeleverd. Bedankt! En ook voor de zeer prettige samenwerking!

Verder hebben we gedurende de afgelopen 3 maanden verlichting aangelegd op ons 
B Veld. Hiervoor bedanken we Jan van Riel, Tinny de Jong, Kees Engel, André 
Pooters, Cor Ver boven, Ad Netten, Dennis Netten, Jos Vugts, Richard Netten en 
Mark Maas.
Top gedaan iedereen!

We kunnen nu niet voetballen en wat drinken in de kantine maar we zitten niet 
stil. Op de achtergrond wordt er hard gewerkt, ook aan het komende seizoen. 

Blijf gezond, blijf fit en wie weet tot snel!!!
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D'n Berkdijker
We mogen weer!
8 mei 2020

De regels zijn wat versoepeld en we mogen weer een balletje trappen. Maar er 
zitten wel wat haken en ogen aan.

Voor de jeugd tot en met 12 jaar valt alles mee, die zouden zo aan de slag 
kunnen, maar dan zonder ouders aan de kant. Voor de rest van de leden zitten er
nog flinke beperkingen/restricties aan.

Met het Bestuur en een aantal vrijwilligers hebben we naar de regels en 
richtlijnen gekeken en deze naar Berkdijk vertaald. De trainers kregen op 
zaterdag 9 mei uitleg en instructies. Er zal Informatie worden verdeeld onder 
de trainers, en via de trainers zal vanaf 9 mei de informatie verspreid gaan 
worden onder de leden.

In de week van 11 mei mag de jeugd de velden weer op. Spelers zullen dus via de
trainers instructies krijgen. We vragen zeer uitdrukkelijk aan iedereen om je 
aan de richtlijnen en afspraken te houden. Vanaf 18 mei willen we de senioren 
weer laten starten.

De regels zullen blijven veranderen de komende periode. Wij zullen die op de 
voet blijven volgen. Alle aanpassingen zullen via het bestuur met de trainers 
gedeeld worden, die dit weer delenmet de leden.

We hopen en gaan er van uit dat iedereen zich aan de regels zal houden.
Gebeurt dit niet, dan zullen we maatregelen moeten treffen, wat kan leiden tot 
het stoppen van de trainingen.

Kantine, kleedkamers en toiletten zijn gesloten. Materiaalhok is voor een 
beperkt aantal personen toegankelijk. Niet verzamelen ruim voor trainingstijd 
en niet blijven napraten. Het zal even wennen zijn, maar hou je aan alle 
regels.
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D'n Berkdijker
Gezocht!

Leuke verhalen en foto's van vroeger! Heb jij nog wat nostalgie in huis 
dan willen we dit graag gebruiken voor de volgende nieuwsbrief.
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