
Bertha 44..... 
 
Als kritisch Berdoslid verbaas ik me er telkens weer over hoeveel 
akties er tegenwoordig voor nodig zijn om een voetbalclub als 
Berdos op een beetje verantwoorde wijze te laten draaien. Ik heb het 
eierstruif nog nauwelijks van mijn voorhoofd geveegd, de 
bloembollen nog niet eens in de grond gedaan en de loten van de 
Grote Clubaktie nog niet eens langs de trekkingslijst gehaald of de 
volgende aktie staat alweer voor de deur. Deze keer word ik geacht 
om me op het terrein van de grondspeculatie te begeven door een 

kaveltje voetbalveld te huren en dit door een koe te laten vervuilen. Nu dus een aktie in de 
trant van ‘Waar poept de pad’, ‘Waar piest de poes’ en ‘Waar wipt de woerd’. 
 
Ofschoon de Kiefthoek geen agrarische bestemming heeft, achtte men het toch verantwoord 
om een koe op het A-veld een bolus te laten droppen. Dit alles met het doel de 
penningmeester wat te ontlasten bij de inrichting van de nieuwe opstallen. De slogan 
‘Ontlasting ter ontlasting’ is in dit kader dan ook zeer verklaarbaar. De bedoeling van dit 
evenement is dat een ieder kavels grond ‘huurt’ op het A-veld en dat diegene op wiens kavel 
de koe zijn behoefte doet met een reischeque van vijfduizend gulden voorlopig een tijdje uit 
de stank is. Hiernaast zijn voor diegenen die onbemest uit de strijd zijn gekomen, nog vele 
andere prijzen die op een feestavond op 3 april 1999 worden getrokken. 
 
Ik ben er inmiddels achtergekomen dat na een uitgebreide selectieprocedure Bertha 44 is 
aangewezen om de harten van de kavelhuurders wat harder te laten bonzen. In eerste instantie 
leek het erop dat de de leden van de Koe-Kak-Commissie (KKC) Klaartje 21 voor deze klus 
hadden uitverkoren, maar deze blijkt de laatste tijd zoveel last van opstipatie te hebben dat het 
niet verstandig was deze viervoeter voor deze belangrijke klus in te huren. En voor deze klus 
was een koe nodig die het in zich heeft om een bepaald spanningsveld op te bouwen, maar die 
wel beschikt over een explosief schijtvermogen zodat er op het moment suprème wel iets 
loskomt. 
 
Ikzelf heb altijd de neiging bij evenementen waarbij iets te winnen valt te trachten bepaalde 
zaken naar mijn hand te zetten. U zult hierbij denken dat er niets zo onvoorspelbaar is dan de 
plek waar een koe zijn behoefte doet. Ik heb getracht deze zaak op een wetenschappelijke 
wijze te benaderen waarbij ik ervan uitgegaan ben dat je dierlijk gedrag wel degelijk kunt 
beïnvloeden. Hierbij had ik in het achterhoofd de gedachte dat groen/wit ook te dresseren is, 
dus waarom zou zwartbont dat niet zijn?  Hoe krijgt Circus Renz het anders voor elkaar om 
een leeuw door een brandende hoepel te laten springen? Voorwaarde is echter wel dat je er de 
tijd voor neemt en dus een flink portie geduld nodig hebt. 
 
Om kennis te maken met Bertha 44 moest ik eerst het weiland in. Dit was al een hele klus met 
al die overvloedige regenval van de laatste weken. Toen ik Bertha 44 daar zo zag staan kon ik 
weinig seksepiel ontdekken. Moest dit schrale, nors kijkende en weinig uitstralende wijffie nu 
heel Berdos in extase brengen? Het was me in ieder geval snel duidelijk dat dat deze koe geen 
afstammeling van de beroemde fokstier Herman was, want daarvoor miste deze grazende 
viervoeter duidelijk het een en ander. Ik begon onwillekeurig medelijden met haar vriendjes te 
krijgen die wel heel veel Viagra nodig moesten hebben om ook maar iets op te kunnen 
wekken. Maar goed, ook hier geldt dat de lekkerste wijven doorgaans niet de lekkerste hopen 
produceren, en een lekkere sappige hoop kan best uit een schraal ogend kontje komen. Het 



beestje keek me aan met de gedachte ‘Wat moet je, joh?’. Ik kon me daarom niet aan de 

gedachte onttrekken dat Bertha 44 vrijwillig tot Kiefthoekkakken had besloten. 
 
Mijn missie was echter bedoeld om te bekijken op welke wijze ik het gedrag van Bertha 44 
zou kunnen beïnvloeden zonder problemen te krijgen met de dierenbescherming, Greenpeace 
of het Dierenbevrijdingsfront. Als ik Bertha 44 daar zo zag staan, had ik sterk de indruk dat 
dit dier niet te beïnvloeden zou zijn en bol stond van stijfkoppigheid. Ik besloot daarom maar 
weer om de thuisreis te aanvaarden omdat een poging om Bertha te dresseren een veel te grote 
tijdsinvestering zou vergen. 
 

Ook heb ik nog even gespeeld met de gedachte dat om mijn kavels 
zodanig in te richten dat het zeer aantrekkelijk moest zijn om er een 
hoopje neer te leggen. Natuurlijk moest Bertha er eerst naartoe 
gelokt worden met een stevig hap voer. Ook zal ik het gras eens 
extra maaien om de vergelijking met de bruidssuite van het het 
Hiltonhotel maar enigszins aan te kunnen gaan. Ook zal ik enig 
sanitair op mijn kavels plaatsen om er vooral een beschaafde 
schijtpartij van te maken. 
 

Velen denken nog steeds dat het gebeuren toch een loterij zal worden waarbij geen enkele 
invloed op de gedragingen van onze Bertha 44 mogelijk zal zijn. De neiging is dan groot om 
te besluiten om alles op je af te laten komen. Bij een dergelijk evenement past eigenlijk geen 
kritische houding. Toch vraag ik me af wat er nu precies gebeurt als die hoop op de grens van 
twee kavels terecht komt of als Bertha een aanval van acute racekak krijgt en tientalle kavels 
besmeurt. Krijgen de huurders van de besmeurde kavels dan allemaal een deel van die cheque 
of wordt er geloot? Wat gebeurt er als onze Bertha totaal geen aandrang heeft en 's nachts om 
24.00 uur nog de bevrijdende hoop niet heeft neergelegd? Je kunt niet van de leden van de 
KKC  verwachten dat ze tot ver na middernacht gaan zitten wachten tot de bleide boodschap 
het groene gras heeft bereikt. Ik vrees in dit geval dat de Bergense koekakmaffia na een 
avondje stappen wel weer eens toe zou kunnen slaan en met een simpel strandschepje het 
nachtelijke legsel enkele kaveltjes zal verplaatsen waardoor het kritisch Berdoslid net zijn 
reischeque mist.  
 
Mocht het er van komen dat na de aftocht van de KKC Bertha 44 nog niet aan haar bijdrage 
heeft voldaan, zal ik waakdienst houden. Dit betekent dat ik mijn hangmatje tussen twee 
doelpalen hang en vervolgens elke beweging nauwlettend in de gaten houd om te voorkomen 
dat er onregelmatigheden plaatsvinden. Bij constatering van een nachtelijke eruptie van 
Bertha 44 zal ik meteen de dienstdoende notaris bellen die tot verzegeling van de 
landingsplaats kan overgaan. 
    
Nu we het toch over koeien hebben, kan ik het niet nalaten om even te reageren op een artikel 
uit de Alkmaarsche Courant van woensdag 4 november (voor de volledigheid is dit artikel in 
deze Berdoscoop opgenomen). In dit artikel komt naar voren dat de KNVB District West 1 
door het binnenhalen van meer boetes haar financiële tekorten probeert aan te zuiveren. Naar 
mijn mening mag het opleggen van boetes nooit een doel zijn, maar is het zuiver een middel 
om een bepaald doel te bereiken. Nu is het zo dat als je geen assistent-scheidsrechter op het 
wedstrijdformulier invult je een boete van vijftien gulden opgelegd krijgt. Als alle 
verenigingen dit keurig doen, komt mogelijk de beleidsdoelstelling in gevaar en zullen alle 
verenigingen die verzuimen de namen van de spelers met een hoofdletter te beginnen een 
boete van vijf gulden. Dit is naar mijn mening geen beleid voeren, maar simpelweg de 

 
 



verenigingen als melkkoe gebruiken. Gelukkig lopen er op de Noordhollandse velden nog 
genoeg scheidsrechters rond die (als het even kan) geen gele kaarten meer uitdelen omdat dit 
alleen maar gunstig is voor de boetepot van de KNVB.  
 
Verenigingen die een stukje tegenbeleid willen voeren kan ik adviseren maximaal 14 spelers 
per elftal op te geven als KNVB-lid. Op deze manier bespaar je F.15,71 aan bondscontributie 

per niet opgegeven lid plus die ene gulden per lid die 
de KNVB voor allerlei vage doelen nog eens bij de 

verenigingen wegtrekt. Gezien het feit dat de KNVB 
kennelijk toch niet aan klantenbinding wil doen is dit 

beleid zeker te rechtvaardigen. Ook kun je op deze wijze 
je administratie simpel houden, waardoor de kans op 

boetes afneemt. Ook denkt Berdos volop mee met andere 
verenigingen uit de omtrek die hebben aangegeven dat zij 

de organisatie van het F-pupillenvoetbal in de toekomst in 
eigen hand willen gaan houden om naast een betere 

afstemming ook tot kostenreductie te komen. Wanneer blijkt dat dit een beetje goed loopt kan 
mogelijke uitbreiding naar E-tjes en D-tjes plaatsvinden. Deze opstelling van de verenigingen 
zorgt in ieder geval voor dat belemmeringen binnen het werkproces van de KNVB worden 
weggenomen (ze hoeven een deel van het pupillenvoetbal simpelweg niet meer te 
organiseren) waardoor nu eindelijk eens van aandacht aan andere zaken kan worden 
geschonken. U merkt wel dat er toch nog vormen van privatisering zijn die geld opleveren in 
plaats van geld kosten. 
 
Wanneer Bertha 44 bij Berdos haar taak heeft volbracht, dient de volgende klus zich echter al 
weer aan..................................het volschijten van de boetepot van de KNVB!!!!!   
 
Een kritisch Berdoslid...... 
 
NB Ik heb de kavels H3, H4, H5, H6, H17, H18, H30, H31, H36, H45 en H70 gehuurd. Van 
mijn buren verwacht ik vooral dat ze de rommel op hun eigen kavels houden en van de dames 
en heren voetballers verwacht ik rond deze kavels wat terughoudendheid bij het inzetten van 
slidings. 
 

 
 


