
Berdosveiling 
 
Als kritisch Berdoslid heb ik met belangstelling kennis genomen van de plannen om in februari 
aanstaande een Berdosveiling te houden. Omdat ik van huis uit vrij nieuwsgierig ben, heb ik 
me maar eens in het veilinggebeuren gestort om te bekijken wat men de kopers allemaal te 
bieden heeft. Evenementen Ben was doorgaans alleen op de jeugdpagina’s van de Berdoscoop 

terug te vinden, maar de laatste tijd lijkt het erop dat zijn werkterrein is uitgebreid en hij ook 
steeds vaker bij de senioren te vinden is. Op dit moment is Ben broedende (bij Ben  kan dit ook 
buiten het broedseizoen) op een vrij groot ei. Dit ei heeft te maken met de reeds eerder 
genoemde Berdosveiling die in februari gehouden zal worden. Met toestemming van Ben heb 
ik enkele kavels die misschien de moeite waard zijn uit het zeer grote aanbod gehaald. Er is 
nog veel meer, maar de mij toebedeelde ruimte is te beperkt om hier verder op in te kunnen 
gaan. Een klein tipje van de sluier mogen we wel oplichten.   
 
Kavel 1 
Deze kavel is tot stand gekomen met medewerking van de speelsters van het damesteam van 
Berdos die allemaal een echte oudhollandse cake gebakken hebben. Op het veld bakken de 
dames er weinig van waarvoor ze zich graag wilden revancheren. Diegenen die prijs stellen op 
een cake die is voorzien van allerlei geestverruimende middelen moeten we teleur stellen, maar 
door de luchtigheid van enkele van de aangeboden caken, kan met enige fantasie worden 
opgemerkt dat de spacecake niet ontbreekt. 
 
Kavel 16 
Ook enkele dames van oud Berdosleden hebben gemeend een duit in het zakje te moeten doen 
door het beschikbaar stellen van de breipennen waarmee menige groen met witte Berdossjaal 
is gebreid. Totaal zijn zo’n veertig breipennen aangeboden. Voor diegenen die niet kunnen 

breien en voor wie het voetballen blijkbaar ook steeds zwaarder wordt, is het ook mogelijk de 
pennen in de voetbaltas mee te nemen zodat er eindelijk eens een paar punten uit deze tas 
steken. 
 
Kavel 21 
Voor de elftallen voor wie het beter uitkomt dat hun wedstrijdje eens een keer wordt afgelast 
is dit zeker een kavel waarop geboden moet worden. De Brandweer van Bergen heeft, na 
bemiddeling van de Berdosbouwpaus aangeboden binnen tien minuten het gehele speelveld 
onder water te zetten waardoor dit veld uitsluitend per waadpak toegankelijk is en door iedere 
consul onbespeelbaar verklaard zal worden. Vooral in situaties waarbij schoonmoeder jarig is, 
de kinderen ziek zijn of het team gewoon even een zondag geen zin heeft, is dit de ideale kavel 
om op te bieden. Een telefoontje naar de commandant en alles wordt geregeld. 
 
Kavel 29 
Ook Chief Tours BV laat zich niet onbetuigd. Voor de acht hoogste bieders is er een geheel 
verzorgde dagtrip naar.............Jong Holland. Op de aldaar aanwezige drafbaan zal maar liefst 
driemaal per Chiefmobiel (het aantal paardenkrachten is niet in één stal samen te brengen) met 
hoge snelheid de finish worden gepasseerd. Na afloop is er onbeperkt patat eten in de 
Alkmaarder Hout. 
 
Kavel 33 
Uiteraard mag de aanwezigheid van een prominente voetballer uit het betaalde voetbal niet 
ontbreken. Wij zijn dan ook zeer blij dat niemand minder dan Bert Stokkingreef van SC 



Veendam bereid is gevonden mee te werken aan de Berdosveiling. Bert zal voor de hoogste 
bieder een avondje ‘Lange Leegte’ aanbieden compleet met VIP-behandeling, rondleiding door 
het stadion en uiteraard een bezoek aan de topper in de Toto-divisie tussen SC Veendam en 
RBC. Voor mensen die met het openbaar vervoer naar huis willen, wordt opgemerkt dat er in 
Oost Groningen na 21.00 uur geen treinen en bussen meer rijden.  
 
Kavel 34 
Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van Berdos in 1982 zijn vele videobanden 
volgeschoten. Van al dit materiaal is een band gemaakt. Er is echter veel materiaal dat nog 
nimmer in het openbaar vertoond is en dat zeker de moeite waard is om eens te bekijken. Voor 
de hoogste bieder is een collectie van 14 videobanden beschikbaar met nog nooit vertoonde 
beelden van onder andere leden en oud-leden die hun hele voetballoopbaan bij Berdos hebben 
doorgebracht en die nog nooit kampioen zijn geweest. 
 
Kavel 35 
Veel voetballers van boven de 40 hebben nooit dat gevoel van de pupil van de week gehad 
omdat dit verschijnsel in hun pupillentijd simpelweg niet bestond. Voor de hoogste bieder zal 
een compleet Pupil van de weekprogramma worden georganiseerd met rondrit (inclusief 
bezoek aan oma), wedstrijdbespreking, aftrap, snoepestafette, handtekeningen, diploma 
enzovoort. 
 
Kavel 38 
Voor de thuiswedstrijden van Berdos 1 zorgt Hans Oudshoorn ervoor dat op verschillende 
plaatsen in het dorp affiches worden opgehangen. Voor de hoogste bieder heeft Hans op de 
bagagedrager van zijn bromfiets een perfecte stek in de aanbieding. Het is de bedoeling dat de 
uitverkorene een rijtoer door Bergen krijgt aangeboden. Hierbij zullen alle locaties worden 
bezocht waar posters worden opgehangen. Als extra bonus mag deze persoon uit de enorme 
collectie van Hans een affiche uitzoeken voor boven het bed. De keuze hierin is groot want 
Hans heeft affiches van Berdos-AFC’34 en van Berdos-Oudesluis en alles wat daar tussen zit. 
Deze kavel is echt een aanrader voor de echte Berdosaanhanger. Mocht na afloop van de rijtoer 
massage noodzakelijk zijn, dan is hiervoor professionele hulp beschikbaar. 
 
Kavel 49 
Een topper bij deze veiling wordt toch wel gevormd door de aanwezigheid van 3 kaarten van 
de Spice Girls (Yehhhhhhhhhhhhhhhhh). De animo voor deze kaarten zal (ook van buiten de 
vereniging) zeer groot zijn. Het is daarom aan te raden op tijd aanwezig te zijn. We gaan er 
natuurlijk vanuit dat diegene die de kaarten in de wacht weet te slepen deze kaarten ook zelf 
houdt, maar als dit niet zo is, is het verstandig bij verzending een postzegel van 80 cent te 
plakken. 
 
Evenementen Ben heeft mij, als kritisch Berdoslid, verzocht ook voor een kleine bijdrage zorg 
te dragen. Nu kan ik zonder al te veel problemen mijn allereerste kicksen van de wilgentak af 
halen maar ik ben bang dat dit niet veel oplevert temeer daar pas na mijn voetbalcarrière is 
gebleken dat ik steeds op twee linker schoenen heb gespeeld. Nee, het moet spectaculairder!!!! 
Ik heb daarom, als uiting van een stukje vrijmoedige baldadigheid, het idee  geopperd  als een 
soort uitsmijter op te treden. De achterliggende gedachte hierbij is dat ik me nogal eens kritisch 
uitlaat over allerlei zaken binnen de vereniging. Het zal best eens zo kunnen zijn dat er bepaalde 
figuren met revanchegevoelens rondlopen. Ik heb daarom het idee geopperd op deze 
revanchegevoelens in te moeten spelen. 
 



Het hoofdbestanddeel van een uitsmijter is nog steeds het ei. Met een ei kun je doorgaans leuke 
dingen doen. Naast het feit dat eieren uitstekend geschikt zijn voor de verwerking in salades 
en hapjes, kun je er ook mee gooien!! Omdat mij gebleken is dat de koptechniek van de meeste 
Berdosspelers nogal te wensen overlaat, zal ik als slotact op de Berdosveiling (als het ingezette 
bedrag tenminste op tafel komt) een stoomcursus EIERKOPPEN geven. Hiertoe zal ik mijn 
hoofd door een rond gat steken en trachten de (op maat) aangegooide rauwe eieren terug te 
koppen. Uiteraard is het hierbij de bedoeling dat de eieren heel blijven, maar ik heb het 
goudgele vermoeden dat dit niet helemaal zal gaan lukken met name omdat ik ongetraind de 
uitdaging aan zal gaan. 
 
De motieven om deze uitdaging aan te gaan zijn zuiver van financiële aard (het gaat deze keer 
niet om het spel maar uitsluitend om de knikkers). Het is immers niet bepaald een edele 
gedachte mijn immer kritische blik te laten vertroebelen door eierdoppen en eierstruif .Maar 
omwille van een ruimhartige financiële bijdrage ten behoeve van het goede doel, ben zelfs ik 
bereid mijn principes overboord te zetten en mijn welwillende medewerking te verlenen. 
Omdat deze uitdaging een enorme geestelijke belasting zal vormen en ik ook lichamelijk wel 
de nodige tikjes op zal lopen, zal een minimale inzet van twaalfhonderdvijftig gulden gehaald 
moeten worden, als dit niet lukt is het jammer en gaat het feest niet door!!! 
 
Toezeggingen voor bijdragen kunnen bij mijn manager Evenementen Ben worden gedaan. Ben 
zal er ook voor zorgen dat de kippen in de omgeving van Bergen wat extra worden gekieteld 
zodat de eierproductie bij deze kakelbeesten goed op gang zal komen.  
 
Om de animo voor deze sluitingsact een beetje op te krikken is ook reeds een slogan bedacht: 
 
Wie het goede doel wil steunen, kiest eieren voor zijn geld!! 
 
Hopelijk zullen velen de weg naar de Berdoskantine in februari weten te vinden. 
 
Een kritisch Berdoslid..... 


