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Voorwoord

Alweer de 5de editie. Een ronde hebben we overgeslagen, maar daarom hebben we nu meer te vertellen. Na bijna 
een jaar geen wedstrijden en geen publiek, mogen we nu eindelijk weer. Beetje bij beetje komt de oude gezelligheid 
zoals we die kennen bij d'n Berkdijk weer terug. Het nieuwe seizoen zijn we weer gestart met een klein feestje die 
weer ouderwets gezellig was.

Mochten jullie nou tips, roddels, nieuws voor de redactie hebben, stuur dit dan via de mail naar pr@vvberkdijk.nl
 
Veel leesplezier.

Namens de redactie
Angelina Klaassen
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Drukker: Tirage Art
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Activiteitenkalender

Alle activiteiten op deze kalender zijn onder voorbehoud.

24 september 2021 Clubavond – Pokertoernooi
26 september 2021 Derby Blauw-Wit'81
15 oktober 2021 Businessborrel
Herfstvakantie Voetbalclinic/bootcamp
29 oktober 2021 Clubavond – Muzikale 

Bingo
06 november 2021 Derby SSC'55
11 t/m 14 november 2021 Viering 75 jarig bestaan
20 november 2021 Sinterklaasmiddag
26 november 2021 Clubavond – 
17 december 2021 Clubavond – Foute kerst
 

https://www.facebook.com/vvberkdijk
https://www.instagram.com/rkvvberkdijk
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Een woord van het bestuur

Kan de Bal weer rollen? 

Na een gedwongen rustperiode van bijna een jaar door alle Corona-perikelen lijkt het erop dat het voetbalseizoen
2021-2022 van start kan gaan. Als de vooruitzichten en voorspellingen zo blijven dan gaat de bal weer rollen
zoals we voor ogen hebben. Met fitte en gezonde spelers (-sters), toeschouwers langs de lijn en supporters die
weer welkom zijn op het complex. En niet in de laatste plaats met een opengestelde kantine, zodat we ook de 3e

helft  weer  kunnen  vieren.  Dus  allemaal  nog  even  volhouden  met  de  geldende  regels  opdat  we  vanaf  20
September echt van start kunnen.

Ondertussen hebben we als bestuur en tal van vrijwilligers niet stil gezeten en zijn de voorbereidingen in volle
gang.  De  belangrijkste  initiatieven  daarin  zijn  de  groei  van  de  kabouterafdeling  en  de  wisseling  van  onze
hoofdsponsors.   Via  deze weg bedanken wij  SHOE-RAMA en PDK voor hun steun de afgelopen 3 jaar  en
verwelkomen wij  Autobedrijf  M.  Klijn  (De mini-Specialist),  DAMU-metaalzetterij,  AJ de Beer Auto’s,  Bouwmat
IJzervlechtbedrijf  en Netten Gevelrenovatie als de nieuwe Hoofdsponsors. Dit  betekent dat de zaterdag 1 en
zondag 1 selectie, met welkome gerealiseerde versterkingen, de komende 3 jaar er weer op en top bijlopen.
Heren sponsors bedankt voor jullie steun en we gaan er met zu’n allen iets moois van maken.

En iets  wat  zeker  mooi  is,  is  de groei  van onze kabouterafdeling.  Door  een prima geslaagde Vriendjes-  en
vriendinnetjes dag, is het aantal leden in de leeftijdscategorie 4 tot 8 jaar fors toegenomen. Hierdoor zijn wij in de
gelukkige  omstandigheid  om  3  teams  in  te  schrijven  komend  seizoen.  Daarnaast  zijn  er  nog  een  10-tal
allerkleinsten,  waar we ook in de trainingsstaf  welkome versterking hebben gerealiseerd.  Hopelijk  leggen we
hiermee de basis voor een gezonde toekomst.

Over de toekomst gesproken, ook hier zijn we als bestuur druk mee bezig. Is de algemene tendens nog steeds
meer richting zaterdagvoetbal? Gelukkig hebben we hier ook al op in kunnen spelen door JO19 door te schuiven
naar O23 op zaterdag. Hiermee kunnen onze jongens de komende tijd bepalen waar ze zelf hun toekomst leggen.
Betekent dus in de praktijk dat de Kegelaer zowel op zaterdag als op zondag goed bezet zal zijn. En dit geld niet
alleen voor het weekend maar ook voor de donderdagavond. Door een trainerswissel bij de Dames gaat ook zij
op deze avond trainen. Het zal passen en meten worden met de velden. Ondertussen zijn we druk doende met
uitbreiding van de Trainingsverlichting.  

Al met al zijn we druk doende om eea in goede banen te leiden. En met “we” bedoel ik niet alleen het bestuur,
maar zeker ook al onze vrijwilligers. Iedereen nog bedankt voor zijn/haar steun afgelopen seizoen. Want zonder
jullie support en steun kan de club niet voortbestaan. Hopelijk kunnen we ook komend seizoen weer een beroep
doen op jullie. En daarnaast doen we een beroep op iedereen binnen de vereniging: kijk niet alleen wat de club
voor jullie  doet, kijk ook eens wat jullie  voor de club kunnen doen!!!!  Iedereen veel suc6 en plezier komend
seizoen Laat ons Rood-Zwart hart in ieder geval Sportief kloppen en de club wederom positief in de schijnwerpers
schijnen. 



De hoofdsponsors/teamsponsors

SELECTIE ZONDAG EN ZATERDAG

     
 Zaterdag 2

Zondag 2

Bulham Timmerwerken
van Maurik Bouw- en Timmerwerken
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Maak kennis met:



Vrouwen 1

Snackbar 'Lucky Corner' Voegersbedrijf Laros, Gevelrenovatie Netten
O23

O16 en O14

Kabouters, JO7-1 en 2 en JO8
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Jessy de Louw
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Interview met:



7

Jessey de Louw van Drankenhandel Walther de Louw & Zn.

Mensen maken het bedrijf. Kunt u zichzelf voorstellen?
Hallo, mijn naam is Jessey de Louw. Ik ben sinds 1 juli 2020 bij mijn vader, Walther de Louw, begonnen in de zaak
waar ik verantwoordelijk ben voor de sales. Het leukste aan mijn werk vind ik het ontmoeten van nieuwe mensen 
en het laten zien van nieuwe producten of mogelijkheden waarmee we de klant kunnen helpen.

Hoe zou u uw bedrijf kort omschrijven?
Drankenhandel Walther de Louw, ook bekend als WDL drank, is dé servicegerichte drankengroothandel die zijn 
klanten flexibel en snel wil helpen aan alle dranken, toebehoren en benodigdheden voor de bar. Daarin streven we
dat wij een servicegerichte speciaalzaak zijn, waar niks te gek is en we graag de kennis en kunde delen met onze 
klanten. Dit doen we al langer dan vandaag de dag en we zijn hier dan ook BARGoed in sinds 1962! 

Wat zijn de belangrijkste 3 producten of diensten van uw bedrijf?
Drank; uiteenlopend van frisdrank, bier, wijn tot en met sterke drank. En alle toebehoren die ervoor zorgen dat 
deze drankjes zich goed laten presenteren: van tapinstallaties en koelingen tot en met glaswerk en bijpassende 
viltjes. Tot slot en zeker niet onbelangrijk verkopen we sinds de Covid-19 uitbraak een hygiënelijn die alle 
producten van desinfecterende handgel en pleisters tot en met pleerol  � �oftewel alles wat de (horeca) 
ondernemer nodig heeft. Ook hiervoor geldt dat we voor alles ook toebehorende producten leveren. Dus de wc-rol 
dispenser in gratis bruikleen voor onze wc-rollen.

Waar is het bedrijf gevestigd?
We zitten in Waalwijk naast de Karwei en achter de Piet Klerx, op de woonboulevard dus! Vanaf hier kunnen we in 
no-time naar R.K.V.V. Berkdijk rijden voor de levering van de benodigde dranken!

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?

Wij zouden heel graag in contact komen met collega-sportclubs van Berkdijk om ook hun te kunnen bevoorraden 
met drank of veiligheid en hygiëne. Ook zijn bedrijven voor hun bedrijfskantine van harte welkom als klant. Graag 
willen we meer sport en bedrijfskantines laten profiteren van de service van Drankenhandel Walther de Louw!

Wat heeft u er toe aangezet om Berkdijk te sponsoren?
Sinds jaar en dag zijn wij de mensen van Berkdijk dankbaar dat wij de drankenleverancier mogen zijn! Daarom 
dragen we graag een steentje aan de club door ook te sponsoren!

Waarom zouden onze leden juist voor uw bedrijf moeten kiezen?
U vraagt, wij draaien. We zijn een lokale kleine familiare drankenhandel en dat maakt ons flexibel en snel. 
Bovendien dragen wij samen met onze klanten zorg voor de perfect serve, want er gaat niets boven een heerlijk 
koud biertje!

Wat zou u bij onze leden onder de aandacht willen brengen?
BARgoed bezig zijn in de horeca of kantine? Altijd bevoorraad zijn, nooit mis grijpen en dus nooit nee hoeven te 
verkopen?  Altijd op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen in de branche? Neem dan gerust contact met ons op. 
Wij helpen graag en uiteraard ga ik, Jessey de Louw, graag persoonlijk kennismaken. Vertel gerust ons verhaal bij 
uw favoriete restaurant of café of in één van de andere sportkantines waar u wel eens komt! 

We leren graag van specialisten. Heeft u een (vak)tip of advies voor onze leden?
Hou jij van feestjes of partijen? Steun dan de horeca in deze tijden nu zij het zo hard nodig hebben! En ook 
belangrijk om te weten voor thuis is dat bier echt minimaal 24 uur koud moet liggen van te voren � �

Persoonlijk contact is belangrijk. Met wie en hoe kunnen onze leden contact opnemen?
Voor degene die nog het nummer van Walther de Louw in de telefoon hebben staan, deze graag vervangen met 
mijn nummer: Jessey de Louw 06-83145791 en ze kunnen mij uiteraard bellen en ook Whatsappen. Mailen kan 
ook naar: jessey@WDLdrank.nl of bestellen@WDLdrank.nl 

Interview met:

mailto:bestellen@WDLdrank.nl
mailto:jessey@WDLdrank.nl
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Van de activiteitencommissie

Vriendjes en vriendinnetjesdag
Zaterdag 26 juni om 8 uur stond de eerste groep vrijwilligers klaar om de opblaasbare spellen, 
springkussen, versiering klaar te maken en de spellen uit te zetten. Eindelijk was het zover, de 
vriendjes- en vriendinnetjesdag. Onder genot van een worstenbroodje werd er al hard gewerkt door de 
vrijwilligers.

Om half 10 kwamen de eerste kinderen al aan. Iedereen werd in een Landenteam gezet en ging dan 
het hoofdveld op om met zijn team onder begeleiding van minimaal 2 vrijwilligers diverse spellen te 
doen. Met daar nog de nodige drink pauzes, een appel en een ijsje, was het een drukke ochtend. Maar 
alle kinderen waren super blij, spontaan en sportief bezig. Iedereen deed mee! Panna, voetbal bowling, 
dribbelen, springkussen, partijtje, een meter die laat zien hoe hard je schiet, een reuze beker om in te 
schieten, diverse spellen voorzien vanuit de eigen vereniging of gehuurd.

Tijdens de pauze zijn de trainers van de kabouters door de kinderen en ouders nog in het zonnetje 
gezet en hebben ze een bedankje voor afgelopen seizoen ontvangen. Wat een super mooi en 
ontroerend gebaar!

Tussen de middag mochten de kinderen verdeeld in 2 groepen friet met snack eten. Er werden ook nog 
3 heuse wedstrijdballen verloot en ieder kindje kreeg nog een gevuld tasje mee. Moe gingen de 
kinderen tussen half 1 en 1 uur naar huis.

Berkdijk in de Wijk, een geslaagd project.

Zoals iedereen weet mogen we van onze Ad tijdens de zomerstop niet meer op de velden. Logisch want
dan wordt er gewerkt aan die prachtige velden waar nu op gespeeld en getraind wordt. Maar omdat er 
maar weinig gevoetbald was afgelopen seizoen, bedacht voetbalvereniging Berkdijk om andere velden 
zoeken om nog wat te kunnen voetballen en om het nog gezelliger te maken, was iedereen van 
dezelfde leeftijden als de spelers, die wilde voetballen welkom. 

De beste lokaties waren binnen Kaatsheuvel waren De Maas, Het President Kennedyplein, Het 
Wilhelminaplein en het Prins Mauritsplein. Zo was het ook verdeeld over 4 wijken van Kaatsheuvel, wat 
ook de bedoeling was, het heet niet voor niks Berkdijk in de wijk. Op deze plaatsen waren grote 
grasvelden, waar een leuk toernooi op gespeeld kon worden.

Omdat dit de eerste keer was, kon er in de middag door de kinderen tot en met 12 jaar gevoetbald 
worden en in de avond waren de oudere kinderen welkom. De middagen waren druk bezocht, behalve 
de 21ste aangezien er toen musicals en verjaardagfeestjes waren, hier had de organisatie even niet bij 
stil gestaan. De avonden waren minder, alleen op het President Kennedyplein was het een succes. De 
grotere jongens wisten het niet (meer) of hadden iets anders. Het laatste voetbaltoernooi was op het 
Prins Mauritsplein. Ondanks het dreigende weer en dat het de eerste week van de schoolvakantie was, 
waren toch nog veel kinderen gekomen om een balletje te trappen. 

Er werden steeds velden uitgezet en teams gemaakt in 2 leeftijdsgroepen, vanaf de tweede keer. De 
eerste keer op de Maas was een leerervaring en daarop werd het aangepast.  Iedere leeftijdsgroep 
speelde op minimaal 1 veld. Zo waren er steeds teams aan het voetballen en zaten er teams langs de 
kant op hun beurt te wachten. Tussendoor konden ze wat drinken en hun verloren suiker aanvullen met 
lekkere snoepjes. 

Berkdijk kan met trots terug kijken op deze actie en het is zeker de moeite van het herhalen waard. De 
activiteit wordt geevalueerd en voor volgende keer is de hoop dat het nog beter georganiseerd wordt.
Dank aan iedereen die deze dagen hebben meegeholpen.
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Berkdijk in de Wijk

Vriendjes- en vriendinnetjesdag
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Elftalbegeleiding 

Staf Zo1 :
Pieter Elias Trainer/coach 06-13797132
Hans Doorakkers Ass. Trainer 06-39899391
Patrick Hoevenaar Ass. Scheidsrechter 06-41667774
Marco van de Ven Verzorger/Leider 06-22742996
Dennis Netten Teammanager 06-54762532
Jordy Doorakkers Materiaalman 06-37475735
Sjaak van Ree Keeperstrainer 06-51183590

Staf Dames Zo1
Mark de Laat Trainer/coach 06-38987351
Vacant Leider
Vacant Ass. Scheidsrechter

Staf Zo2
Jack van den Hout Trainer/coach 06-50430321
Raoul van der Mierden Ass. Trainer/Leider 06-48560560
Rick van Loon Ass. Scheidsrechter

Staf Zo3
René van Osch Leider 06-48167601
Erik Damen Speler/elftalbegeleider 06-18757780

Staf Za1
Toon Stokkermans Trainer/coach 06-30001449
Tim van Riel Elftalbegeleider 06-83576871
Patrick van Wanrooij Verzorger/Leider 06-13718015
Rens de Vries Teammanager 06-20071054
Ruud Verduin Keeperstrainer 06-34476082
Bart Kroot Ass. Scheidsrechter 06-51266057

Staf Za2
Frank Kivits Trainer/coach 06-36228555
Ton van den Bosch Leider/Ass. Scheidsrechter

Staf JO23
Remco van Loon Trainer/coach 06-46941565
Dennis Smits Ass. Trainer/Leider  
 Grensrechter

Staf JO16
Luuk Luijten Trainer/coach 06-40976839
Vacant Ass. Trainer  
Gerard Hultermans Leider 06-22991556
Maarten van Bladel Leider
Rick van Loon Ass. Scheidsrechter

Staf JO14
William Nieuwenhuizen Trainer/coach 06-41308102
Remco de Vaan Leider 06-53905497

JO8
Piet de Kok Trainer/Coach 06-54381763
Hans Doorakkers Leider 06-39899391

JO7-1
Matthy Laros Trainer/Coach 06-21813233
Tommy van Wanrooij Trainer/Coach 06-41365302

JO7-2
Mitch IJpelaar Trainer/Coach 06-36585139
Ruud in 't Groen Trainer/Coach 06-15907949

Staf Mini's
Peggy Smits   06-30398718
Sylvia Laros Trainer 06-43010225
Patrick van Biezen Trainer/Coach  

Veteranen Dames
Kitty Werther Trainer/Coach 06-53656062

Veteranen Heren
Hans van Tilborgh  06-18255993
  

jm.elias@home.nl
doorakkers2011@hotmail.com

m.van.de.ven@home.nl
dekierewiet@hotmail.nl

jljree@home.nl

Frank-Kivits@live.nl

vaan_william@hotmail.com
giovanni-remco@hotmail.com

  

larosafbouw@hotmail.com
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Uit de oude doos
We zijn al even bezig met de oude doos. Af en toe krijgen we nog foto's toegestuurd, waar we zeer blij
mee zijn. Maar oude verhalen vinden we ook leuk, zeker bij foto's. 

Deze foto ontvingen we via André Emmers, ons oudste en het langste lid van de vereniging.

Oud voorzitter Henk Mes
Deze jonge man startte met voetballen toen hij 29 was onder leiding van trainer Snoeren. Met zijn 34ste
ging hij bij de vereniging in het jeugdbestuur als secretaris, samen met Kees Engel, die voorzitter van 
het jeugdbestuur was. In 1997, het jaar dat hij 50 werd, werd Henk, na 4 jaar secretaris van het bestuur,
voorzitter van de club. In 2015 vond Henk het genoeg en droeg hij het stokje over aan Alex Maas die 
toen interim-voorzitter werd.

Foto gemaakt tijdens het 70 jarige bestaan door Peter v.d. Kolk
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