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Voorwoord

De vierde editie en de eerste van dit jaar. Ook deze keer hopen we jullie te vermaken met onze vaste rubrieken. Als 
extra hebben we een interview met wethouder van o.a. sport Frank van Wel. Ook heeft onze interimvoorzitter een 
stuk geschreven voor deze krant.
 
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.
 
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
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Een woord van het bestuur

HOE POSITIEF uit de CORONA-Crisis te komen??

En toch hoop je, vaak tegen beter weten in, dat de Lockdown snel wordt opgeheven en we allemaal ons
“normale” leven weer op kunnen pakken. En natuurlijk geldt ook voor onze clubke d’n Berndijk. 

Vaak hebben we ons als bestuur afgevraagd, hoe anders zou het er nu uit hebben gezien als de nieuwe lockdown
in November niet was geweest. De start van het nieuwe seizoen was veelbelovend. Een succesvol damesteam,
opstart van een vrouwen veteranenafdeling en toeschouwers hadden de loop naar de Kegelaer gevonden. 

Echter de realiteit is anders en de afgelopen maanden waren erg stil. Desondanks hebben we als vereniging en
bestuur  niet  stil  gezeten.  Gelukkig  valt  dat  veel  mensen op en krijgen we complimenten vanwege de grote
regelmaat dat er stukjes over onze club in de Duinkoerier staan. Positief is dat meer verenigingen ons voorbeeld
volgen met artikelen, verslagen en het in de spotlight zetten van de vrijwilligers. Positief is ook dat trainingen, met
in acht name van de regels, in veel gevallen zijn doorgang heeft gevonden. En waar we dachten dat de animo
snel gedaald zou zijn, immers wat heeft het voor zin om in kleine groepjes en met 2-tallen bezig te zijn(?), is de
opkomst hoog gebleven. Mooi om te zien dat  de spelers  toch actief  bezig willen zijn en dat  we dat  kunnen
realiseren.

Januari en Februari zijn bij uitstek de maanden om te evalueren en de plannen voor het komende seizoen vorm te
geven. En dat hebben we ook gewoon gedaan. Natuurlijk is er een groot inkomensverlies, maar voor de rest zijn
we toch positief. Het onderhoud is prima in orde en de dug-outs op het hoofdveld zijn onder handen genomen.
Nadeel is wel dat de wisselspelers straks niet meer willen invallen met zulke fijne stoelen. Positief zijn we ook
over onze selectie-elftallen. Natuurlijk hadden we graag iets meer punten behaald, maar we zijn ervan overtuigd
dat dat ook was gebeurd. Desk had aan Zaterdag 1 een zware dobber gehad (immers niemand wint er op de
Kegelaer) en Zondag 1 had met tegenstanders uit het zgn rechterrijtje zich zeker op eigen kracht in de 4e klasse
gehandhaafd. Reden voor ons als bestuur om de lopende contracten met de trainers te verlengen.
 
Trainer  van de  zaterdagselectie  Toon Stokkermans had  aan  het  begin  van het  seizoen de  opdracht  om de
zaterdagafdeling verder uit te bouwen. We zien in de regio dat veel clubs de omschakeling naar zaterdag maken
en  daar  denken  we  als  vereniging  in  mee.  En  ondanks  de  crisis  zien  we  dat  steeds  meer  vorm  krijgen.
Verwachting is dat we komende seizoen mogelijk al 3 senioren-elftallen inschrijven. De inbreng van Toon was
daarin onontbeerlijk, het ziet er voor de zaterdag positief uit. 

Grootste positieve punt van zondag 1 was en is de opkomst en er staat met Pieter Elias duidelijk een “Baas” langs
de lijn. En een goede baas is hard doch rechtvaardig en dat is met Pieter gebleken en ook dat we dat als club
nodig hadden. Resultaat is een nu hechte groep die voor elkaar opkomt, minder rode en gele kaarten. Reden
temeer om dit het komende seizoen met Pieter te vertalen naar aansprekende resultaten op het veld. Waarmee
aangegeven dat we ook als Zondagvereniging onze toekomst willen behouden. Dus op zondag voetballende
verdwaalde en in de steek gelaten spelers(sters): jullie zijn van harte welkom op ons sportpark komend seizoen.

En  wie  de  jeugd  heeft,  heef  de  toekomst.  En  ook  daar  zijn  we  als
vereniging  positief  gestemd.  JO19,  JO15  en  JO12  hebben  die  paar
wedstrijden uitstekend gepresteerd. En met de aanwas van 23 kabouters,
waarvan een gedeelte komend seizoen al wedstrijdjes mag gaan spelen,
zien we ook hier een positieve ontwikkeling. Daarnaast is er een goede
samenwerking met de Gemeente en ontplooien we meer activiteiten voor
de gehele jeugd van Kaatsheuvel. 

Momenteel zijn we in afwachting van de uiteindelijke beslissingen van de
KNVB. Duidelijk is al wel dat de lagere elftallen helaas niet meer de wei in
mogen. We zijn aan het bekijken of we met omliggende vereniging iets op
kunnen zetten met onderlinge wedstrijdjes. Voor zondag 1 en zaterdag 1
zal  de beslissing binnenkort  vallen.   Mogelijk  mogen zij   de geplande
halve competitie uitspelen. Ook hierin zijn we positief gestemd, al is het
tegen beter weten in:  we zijn er klaar voor.

Bestuur vv Berkijk
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Maak kennis met:

CV Ut Stroatje

Onze CV is ontstaan bij  Café de Kierewiet.
Toen het café dicht zijn we een jaar naar ’t
Snooker gegaan als residentie. Hier konden
we onze draai niet vinden. Omdat de meeste
van  onze  carnavalsvereniging  lid  zijn  van
“dun  Berkdijk”,  kwam  het  idee  om  “dun
Berkdijk”  er bij  te betrekken.  Toen dat  rond
was,  kwam  ook  al  gauw  de  naam:  “Ut
Stroatje”.

We hebben al een paar jaar mee gedaan aan
de optocht,  met  prachtige  wagens en vorig
jaar was er het idee om als loopgroep mee te
doen.  Maar  door  het  slechte  weer  ging  de
optocht vorig jaar helaas niet door.

Vorig jaar was er wel weer carnaval bij “dun
Berkdijk”. Dat was weer als van ouds; super
gezellig! Vrijdag de opening van de carnaval.
Op  maandag  de  kindermiddag  en  het
stampottenbuffet.  De  andere  dagen  bij  Bij
Anton.

Eind vorig jaar gingen we er al  van uit
dat er dit jaar geen carnaval gevierd zou worden i.v.m. corona. Hopelijk volgend jaar weer en we denken er
aan om dan ook als loopgroep te gaan. De interactie met de mensen langs de kant is zo leuk! Dat heb je met
de wagen al, maar als loopgroep nog meer. Dus hopelijk dat we dat volgend jaar kunnen waarmaken!

Uit de oude doos

04-06-1956 Echo van het Zuiden 15-05-1959 Echo van het Zuiden
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Interview met:

Wethouder Frank van Wel 

Het verenigingsleven en de gemeente zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De één kan niet zonder de 
ander en vice versa. Ook Berkdijk heeft al sinds haar oprichting een goede verstandhouding met de 
gemeente Loon op Zand. In het kader van deze goede samenwerking interviewt Sven Damen (lid Berkdijk) 
de wethouder van de gemeente Loon op Zand, Frank van Wel.

Wie bent u? Wat zijn precies uw 
taken/verantwoordelijkheden bij de 
gemeente?

Ik ben Frank van Wel, 34 jaar jong en woon in Loon 
op Zand. Ik ben getrouwd en heb 2 prachtige jonge 
kinderen. Ik ben ruim 10 jaar gemeenteraadslid 
geweest voor de VVD en nu inmiddels wethouder in 
onze mooie gemeente Loon op Zand. In deze functie
ben ik verantwoordelijk voor de vakgebieden 
Economie, Toerisme, Financiën, Werk en Inkomen.

Heeft u zelf een band met een vereniging of 
bent u ooit actief geweest bij een 
vereniging?

Ik heb gevoetbald bij Uno Animo, van jongs af aan 
tot ongeveer 4 jaar geleden. Sindsdien ben ik 
rustend lid bij Uno Animo. Ik heb altijd met veel 
plezier gevoetbald maar was altijd beter in de derde 
helft. Er kwam een tijd dat ik het wel prima vond. 
Toen ben ik jeugdtrainer geworden maar dit vergde 
te veel tijd. Ook ben ik nog geruime tijd als 
clubscheidsrechter actief geweest en heb zelfs 
wedstrijden gefloten voor de KNVB. Dat vond ik ook 
erg leuk omdat je op veel verschillende plekken 
kwam en zo maakte je van alles mee. Soms ging het
er erg serieus aan toe. Als ik terugdenk aan mijn tijd 

als voetballer, dan mis ik het bierbuikenvoetbal, met al zijn gezelligheid, nog wel eens.

Ik ben benieuwd waar u aan denkt als u aan Berkdijk denkt…. Wat weet u precies van Berkdijk?

Heel af en toe ga ik nog wel eens kijken bij het 1e van Uno Animo. Ook bij DESK en bij Berkdijk ben ik wel eens langs geweest 
om een potje voetbal te kijken. Wanneer ik aan Berkdijk denk dan is het eerste wat me te binnen schiet de gezelligheid in de 
kantine en het werkvoetbal op het veld. Berkdijkers zijn in het algemeen echte doeners. Doordeweeks hard werken, dit trekken 
ze dan ook door naar het weekend. Hard werken op het veld en daarna ook hard genieten in de kantine.

Welke maatschappelijke rol dient een vereniging te vervullen volgens de gemeente?

Sport is niet alleen heel gezond en leuk, maar het zorgt ook voor een stukje opvoeding. Je leert er hoe je met elkaar moet 
omgaan, in teamverband spelen. In de jeugd wordt er toch al een stukje normen en waarden bijgebracht. Een vereniging zoals 
Berkdijk speelt daarin dus een essentiële rol. De sportvereniging dient te zorgen voor een veilig sportklimaat en kan bij 
eventuele misstanden aan de bel trekken. Een vereniging zoals Berkdijk moet dingen kunnen signaleren, maar biedt 
bijvoorbeeld ook een luisterend oor aan hun leden. Er wordt voor elkaar gezorgd en op elkaar gelet. Het wegvallen van jullie 
voorzitter en hoe hier op gereageerd is laat wel aan de buitenwereld zien hoe jullie clubje in elkaar steekt. Schouders er onder 
en flexibiliteit. Geweldig!

Wat kunnen verenigingen zelf doen om de continuïteit zoveel mogelijk te waarborgen in deze Corona tijd? 
Heeft u tips?

Dit vergt, net als in het bedrijfsleven, enorm veel creativiteit van de verenigingen. Als we bijvoorbeeld kijken naar enkele 
binnensportverenigingen, dan zie je dat zij nu proberen om zoveel mogelijk buiten op pleintjes hun sport te beoefenen. In onze 
gemeente heerst een gezonde onderlinge concurrentie tussen verschillende sportverenigingen, maar wanneer het wat slechter 
gaat, dan weten we elkaar allemaal te vinden. Mochten er ideeën of vragen zijn dan kan elke sportvereniging contact opnemen 
met Joyce de Weijer. Zij is de sportambtenaar van de gemeente Loon op Zand. 
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Onlangs heeft de gemeente een sportakkoord ondertekent. Wat houdt dit precies in?

Dit is een overeenkomst tussen verenigingen onderling om het sportaanbod hier in de gemeente te versterken. Dit doen we 
door nieuwe initiatieven op te zetten zoals bijvoorbeeld activiteiten organiseren op scholen of voor bijvoorbeeld ouderen via de 
KBO. Bij Uno Animo is er sinds een tijdje de mogelijkheid voor ouderen om mee te doen aan ‘Walking Football’. Dit is een 
project speciaal voor ouderen om sociaal en sportief bezig te zijn. Sportaanbieders hier in de gemeente moeten vitaal zijn. Dit 
wil zeggen dat zij flexibel moeten zijn en iedereen in de gelegenheid moeten stellen om te kunnen sporten. In het sportakkoord 
staan 3 thema’s centraal:

1. Inclusief sporten: Een leven lang plezier aan sporten. Ook voor gehandicapten en minderbedeelden.
2. Een duurzame sportinfrastructuur: De accommodaties en faciliteiten moeten duurzaam en veilig zijn.
3. Een positieve sportcultuur: Plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos.

In dit sportakkoord staat iets over een ‘nog op te zetten sportraad’. Wat houdt dit precies in en wat hebben
leden van Berkdijk hier aan?

De Sportraad gaat de verbindende factor zijn tussen sport- en beweegaanbieders, scholen en andere maatschappelijke 
instellingen. Elke vereniging mag zich hier voor aanmelden en iemand afvaardigen. Voor Berkdijk is dit Angelina Klaassen. De 
Sportraad gaat bewaken dat alle eerder genoemde thema’s worden vervuld. Het is wel belangrijk dat dit echt vanuit de 
verenigingen zelf komt. De gemeente is hierbij ondersteunend.

In de begroting voor 2021 staat een totaalbedrag van bijna 58 miljoen euro genoteerd als zijnde uitgaves. 
Hiervan is iets meer dan 5 miljoen euro begroot voor sport, cultuur en recreatie. Kunt u aangeven waar dit 
geld precies voor bedoeld is? Wat merken verenigingen zoals Berkdijk of de leden hier in de praktijk van?

Dit geld wordt onder andere besteed aan de exploitatie van de Werft en de Wetering. Ook het beheer en onderhoud van 
verschillende buitensport complexen is een grote kostenpost. Daarnaast krijgt elke vereniging, per aangemeld jeugdlid, een 
subsidiebedrag. Tenslotte kunnen verenigingen nog aanspraak maken op het flexibel sportbudget. Dit is een subsidie voor 
verengingen met een innovatief idee. Hiervoor wil de gemeente vaak wel een steuntje in de rug geven. Oja, ook de 
buurtsportcoaches, die heel belangrijk zijn, worden betaald vanuit deze begroting.

Wij, van Berkdijk, vinden dat iedereen zou moeten kunnen sporten. Ook bijvoorbeeld mensen met een 
kleinere portemonnee die dit moeilijker kunnen betalen. Wij zijn dan ook de goedkoopste voetbalclub in de
regio. Wat doen jullie er vanuit de gemeente aan om dit zoveel als mogelijk te stimuleren?

Juist, ook wij, van de gemeente vinden dat iedereen zou moeten kunnen sporten. Daarom is er bijvoorbeeld de ‘Samen Loont-
pas’. Dit is voor mensen met een wat kleinere portemonnee en hiervoor kun je je aanmelden bij het Servicepunt Loon op Zand. 
Dit kunnen de mensen eventueel ook samen met de vereniging doen. 

Stel dat Corona nog even onder ons blijft. Hoe kunnen we er dan voor zorgen dat onze burgers sportief en 
gezond blijven? Bovendien ontstaat er nu ook meer eenzaamheid onder de bevolking. Zijn er nog leuke 
initiatieven vanuit de gemeente of andere instanties?

Mijn sporthart huilt. Ik vind het echt verschrikkelijk. Lege sportvelden, lege parkeerplaatsen. Maar gelukkig houdt iedereen zich 
wel netjes aan de regels. Wij hebben, als gemeente, subsidie van het Rijk aangevraagd. Dit wordt besteed door bijvoorbeeld 
ContourdeTwern om activiteiten voor jongeren te organiseren, zodat ze toch een soort van uitlaatklep hebben. Wij proberen de 
verenigingen te stimuleren om zoveel als mogelijk, volgens de regels, buiten te sporten. We hebben er bijna allemaal last van. 
Probeer dan toch om, als vereniging, met slimme ideeën het hoofd boven water te houden. En met ons, en met elkaar in 
contact te blijven. Want samen komen we hier doorheen. Ik heb er alle vertrouwen in dat leden niet hun lidmaatschap gaan 
opzeggen. Inwoners van onze gemeente hebben er allemaal begrip voor. Daar zijn wij sterk in. We helpen elkaar allemaal. 
Daarom is het verenigingsleven in onze gemeente ook zo sterk! 2021 wordt het jaar dat we de draad weer op gaan pakken met
zijn allen!
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Jack van Lier van Assurantie Advies Centrum Jack van Lier BV

Mensen maken het bedrijf. Kunt u zichzelf voorstellen?
Jack van Lier, getrouwd en vader van 3 mooie dochters. Ik woon in Loon op Zand en heb hier sinds 2003 mijn 
eigen assurantiekantoor. Mijn hobby’s zijn hardlopen en motorrijden. Tevens ga ik graag kijken wanneer mijn 
dochters aan het voetballen zijn, dit is dan wel bij onze plaatselijke club.

Hoe zou u uw bedrijf kort omschrijven?
Wij zijn een klein kantoor, laagdrempelig, klanten kunnen in principe altijd langskomen, al is het met de corona-
pandemie even iets lastiger en maken wij graag even een afspraak met onze klanten, zodat er niet onverhoopt 
teveel mensen ineens in ons kantoor aanwezig zijn. 

Wat zijn de belangrijkste 3 producten of diensten van uw bedrijf?
Verzekeringen, zowel particulier als zakelijk en hypotheken.

Waar is het bedrijf gevestigd?
Wij zitten aan industrieterrein De Hoogt 5a in Loon op Zand. Wanneer je via De Hoogt ons dorp binnen komt 
rijden, dan kom je automatisch langs ons kantoor gereden.

Wat heeft u er toe aangezet om Berkdijk te sponsoren?
Ik vind sport belangrijk en dat maakt dat ik graag een bijdrage lever aan clubs die zich op dat vlak inzetten, met 
name ook voor de jeugd.

We leren graag van specialisten. Heeft u een (vak)tip of advies voor onze leden?
Verzekeren doe je voor ‘het geval dat’, je kunt bijna alles verzekeren, maar dat is niet altijd nodig. Daarom vinden
wij een persoonlijk gesprek over wensen en risico’s heel belangrijk. Sluit daarom niet lukraak je verzekeringen 
af , maar laat je altijd goed informeren door een adviseur.

Persoonlijk contact is belangrijk. Met wie en hoe kunnen onze leden contact opnemen?
Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0416-363836 of via de mail info@jackvanlier.nl. Onze website is 
www.jackvanlier.nl.

Interview met:

http://www.jackvanlier.nl/
mailto:info@jackvanlier.nl
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75 jaar Berkdijk

Komt er nog een feest? 

Wat een bijzonder jaar voor Berkdijk moet worden, is nu nog maar afwachten.

Natuurlijke hoopt iedereen dat wat in de planning staat ook door mag en kan gaan. Alles valt en staat met de
maatregelen van de overheid. De feestcommissie is er klaar voor en wachten op de “go”. De leden zijn er klaar
voor en hebben wel zin in een leuk vooruitzicht. 

Met z'n allen hopen we in ieder geval op een feestelijke start van de zomer of van het nieuwe seizoen.

In aanloop naar het 75 jarig bestaan zijn hier nog wat foto's van vroeger.

Wie herkent de foto en zichzelf?
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Wist je dat…

Er langs de velden afvalbakken staan? Let op... ze zijn groen en vallen daardoor misschien minder op, 

maar ze staan er echt.

Er mensen zijn die deze dus niet vinden en dan het afval langs het veld of in de bosjes gooien?

De trainers Pieter en Toon voor de selectieteams hun contracten hebben verlengd?

Pieter en Toon weer aan de bak kunnen om de teams te trainen voor het kampioenschap?

Remi van Mourik ons helaas gaat verlaten?

De dames nu op zoek zijn naar een nieuwe trainer?

Nieuwe leden welkom zijn?

Er geregeld iets in de Duinkoerier staat over Berkdijk?

Deze krant ook digitaal te lezen is voor de niet Ketsheuvelse en Loonse mensen?

Wij daar leuke verhalen voor zoeken?

En interviews van spelers?

De trainers deze interviews hebben gehad?

Wij alleen van Zaterdag 1 wat hebben ontvangen?

Er meer nieuwssite om artikelen vragen van Berkdijk?

De dug-out en de nieuwe stoelen wel heel mooi zijn geworden?

Niemand straks nog in het veld wilt staan daardoor?

We op zoek zijn naar nieuwe (hoofd)sponsoren?

Het soms lijkt alsof onze spelers eredivisie spelers zijn, qua kleding?

Het wel tof is dat dit toch maar geregeld kan worden mede door de sponsoren?

Dat we een fanshop hebben op de website?

Daar leuke spullen besteld kunnen worden en dat er nog meer op gaat komen?

Sponsoren daar ook iets kunnen aanbieden?

Er nog een Algemene Leden Vergadering moet komen?

Dit gepland staat voor april?

Het deze keer anders zal gaan dan normaal ?

Iedereen hierover nog bericht wordt?

Wij niet van iedereen het mailadres hebben?

We nog wel meer gegevens missen?

Dat binnenkort die gegevens opgevraagd worden?

Het bestuur de gezelligheid op en rondom het veld en in de kantine mist?

Wij vast niet de enige zijn?

We er naar uit kijken dat er weer gevoetbald kan worden?

Maar natuurlijk ook dat het terras weer vol zit!
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