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Van de
voorzitter

Er is al veel gezegd en geschreven over 
de situatie waarin we ons nu bevinden.
Corona drukt een zware stempel in 
de huidige tijd op onze samenleving. 
En op het moment van schrijven ziet 
het er helaas niet naar uit dat dit snel 
verandert.

Voor onze vereniging houdt dit in dat we 
al diverse aanpassingen gedaan hebben 
en op veel flexibiliteit van de trainers, 
leden, ouders, vrijwilligers, sponsoren 
en bestuur hebben mogen rekenen!
Zo zie je dat als vereniging je, ook in 
deze moeilijke tijden, samen heel veel 
op kunt vangen. Samen zijn we sterk. 
Dat hebben we al meer geroepen; de 
vereniging dat zijn wij allenmaal samen 
en dit gaat nu meer op dan ooit!

Ondanks dat de (voetbal-)wereld 
momenteel in een lager toerental draait 
dan normaal, draait de verenigingsmotor 
op volle toeren. We hebben namelijk alle 

zeilen bij te zetten om onze continuïteit 
te bewaken en te zorgen dat we na de 
Corona-perikelen weer met de wind in 
de zeilen verder kunnen als vereniging.
Stilstand betekent vaak achteruitgang, 
dus als vereniging zullen we ook in 
deze situatie in beweging moeten 
blijven. Op de achtergrond gaan zaken 
onverminderd door en worden en er weer 
steeds nieuwe initiatieven opgepakt om 
iedereen betrokken te houden en om 
ons sportpark te blijven verfraaien.

Eén van die zaken die ook door gaan 
is de verenigingsstructuur en haar 
bijbehorende activiteiten. Zoals bekend 
houden we jaarlijks, in november, 
onze Algemene Leden Vergadering 
(ALV) waarin het bestuur (financiële) 
verantwoording aflegt over het afgelopen 
jaar én vooruitblik geeft op het komende 
jaar. Een belangrijk onderdeel tijdens de 
ALV is de bestuursverkiezing. Dit jaar 
hebben we 3 aftreden bestuursleden, 

Bart Reuter

De (voetbal-) wereld staat stil…….

De (voetbal-) wereld draait door…….
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Jack Hoeks, Penningmeester, Jac 
Slenders, Voorzitter Seniorencommissie 
en Rob Vermeulen, Voorzitter 
Sponsoring en PR. Jac Slenders heeft 
aangegeven herkiesbaar te zijn als 
Voorzitter Seniorencommissie. Voor 
de rol van Penningmeester heeft Jack 
Sleddens zich verkiesbaar gesteld. Jack 
dragen we als Algemeen Bestuur dan 
ook voor. 
De goede lezer heeft nu al geconstateerd 
dat we dus nog op zoek zijn naar een 
bestuurslid Sponsoring en PR. Bent u, 
of kent u, iemand die deze commerciële 
functie ambieert? Neem dan gerust met 
mij of een ander bestuurslid contact op. 
Op welke manier we de ALV gaan 
houden is nu nog onzeker. We hopen 
op vrijdag 27 november de vergadering 
“gewoon” fysiek in de kantine te kunnen 
houden. Mocht dit omwille van de dan 
geldende richtlijnen niet mogelijk zijn, 
komen wij bij u op andere manier in 
beeld. Houd hiervoor de berichtgeving 

in de gaten!

Voor de rest van dit seizoen staan er 
nog steeds een paar mooie zaken op 
de rol. Denk hierbij aan de realisatie van 
de LED-veldverlichting (begin 2021), 
realisatie van een overkapping bij de 
kantine (na verkrijgen bouwvergunning) 
vervangen van het dak (incl. boeiborden) 
op de kantine en kleedlokalen (wordt 
begin november mee gestart) en het 
plaatsen van zonnepanelen (aanvang 
2021).

Zo ziet u, de wereld draait toch maar 
mooi door!

Ik wens u allen en gezonde periode toe 
en let goed op uzelf en op de ander!

Met sportieve groet,

Bart Reuter
Voorzitter.
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Lieve Ari
Wees niet bang

De wereld is rond
en dat istie al lang

De mensen zijn goed
De mensen zijn slecht

Maar ze gaan allen
dezelfde weg

Hoe langer je leeft
hoe korter het duurt

Je komt uit het water
en gaat door het vuur

Daarom lieve Ari
Wees niet bang

De wereld draait rond
en dat doettie nog lang

R.I.P Jules Deelder - Carnaval 2021

Dennis Tummers

Van de
redactie





Via deze weg willen wij, het bestuur van 
Stichting 90 jaar RKVV Bergeijk, jullie op 
de hoogte brengen van de resultaten 
ons 90 jarig jubileumfeest.

Allereerst vonden wij het als organisatie 
een grandioos feest! Om nog even 
terug te blikken in de onderstaande 
link nogmaals de foto’s van de avond. 
https://www.rkvvbergeijk.nl/portfolio/
rkvv-bergeijk-90jaar-jubileum-dag/ 
We hebben inmiddels ook de financiële 
boeken opgemaakt en zijn zeer tevreden 
over het eindresultaat. Buiten de vele 
positieve reacties over de avond zelf, 
hebben we ook een positief financieel 
resultaat gerealiseerd. 

In overleg met Stichtingsbestuur en het 
Algemeen Bestuur is besloten om het 
positieve eindresultaat van het jubileum 
volledig in te zetten voor de LED-
verlichting op onze velden. De huidige 
verlichting wordt in samenwerking met 

de gemeente vervangen door LED 
verlichting, naar verwachting in de loop 
van 2019. Op deze manier wordt het 
resultaat omgezet in een structurele, 
groene kostenbesparing! 

Nogmaals hartelijk dank voor iedereen 
die geholpen heeft. Sponsoren, 
vrijwilligers en organisatie bedankt voor 
deze fantastische avond!  
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Een doorsnee zondagochtend bij 

DAMES 1 
Allereerst wil ik Lexi bedanken dat 
ik de eervolle taak heb gekregen om 
een stukje te schrijven over dames 1. 
Maar waar moeten we beginnen? Ik 
denk dat we moeten beginnen bij onze 
nieuwe staf. Vorig seizoen was alleen 
onze trouwe Siem nog over, maar 
gelukkig is Siem niet meer alleen. De 
staf is aangevuld met Frank Cuypers 
(hoofdcoach/trainer), Helmoed Uitjens 
(assistent-coach/trainer), Judith van 
Grotel (positieve mindsetcoach) en 
Rinie van Kasteren (grensrechter). Met 
deze nieuwe staf moeten de dames 
aankomend jaar punten gaan pakken.  
De zondagochtend ziet er met deze 
nieuwe staf toch een beetje anders uit. 
We beginnen altijd met de verzameltijd, 
de vraag is nog maar of iedereen 
op tijd is, hè dames.... Want in welk 
kleedhok zitten we? Iedereen loopt op 
de automatische piloot naar kleedhok 1, 
maar huh daar zit niemand en liggen al 
tassen, waar is iedereen dan? Gelukkig 

hebben we de groepsapp en kunnen we 
daarin zien welk kleedhok we moeten 
hebben. 
Daarna beginnen we vaak meteen 
met de wedstrijdbespreking (of voor 
sommige het ontbijt), wat heeft Frank 
deze keer in petto voor ons en wie 
gaat deze keer een domme opmerking 
maken? Gelukkig is het systeem elke 
week hetzelfde, maar de posities van 
iedereen verschillen nog wel eens. Elke 
week is het maar de vraag wie er fit is en 
wie op welke positie speelt, voor onze 
nieuwe coach is dat af en toe nog aardig 
zoeken. 
Zodra de bespreking is gedaan 
kunnen we gaan omkleden, ofja lees 
slap ouwehoeren en omkleden. Slap 
ouwehoeren over waar iedereen de 
dag ervoor pils is gaan zuipen, wie een 
kingsize kater heeft of een enkeling die 
trots verteld dat ze de dag ervoor op tijd 
in bed lagen, tja helaas zul je dat laatste 
niet van veel dames horen. Daarna 
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komt altijd het moment dat iemand (lees 
Lieve) weer eens iets is vergeten, zijn het 
niet haar scheenbeschermers, dan is 
het wel haar elastiek. Gelukkig weten we 
dit voort en zijn we hierop voorbereid. 
Maar ik denk dat het voor Lieve toch tijd 
wordt voor een eigen opberglocker op 
het sportpark.... 
Daarna komt het moment van het 
aantrekken van onze nieuwe shirts, die 
na de Coronaperiode toch iets strakker 
zitten bij de meeste of komt het doordat 
de maat iets kleiner is uitgevallen? Een 
voordeel van de strakke shirts is, dat 
de tegenstander echt geen shirtje meer 
kan trekken. De eerste paar wedstrijd 
was het uitdelen van de shirts een heel 
gedoe, want wie heeft nu toch nummer 
9, oh dat ben ik zelf en wie nummer 6, 
niemand? Gelukkig hebben we Lynn en 
haar lijstje. Omdat Lynn er klaar mee 
was, werd er 1x duidelijk geroepen 
welk nummer iedereen had, zodat je het 
de rest van het seizoen niet meer kon 
vergeten. Meestal gebeurt dit allemaal 
ook onder het genot van echte kneiters 
uit de muziekbox, helaas heeft de 
teambox het begeven, ik denk omdat 
de box ons valse gezang niet meer 
aan kon horen. Gelukkig hebben een 
aantal dames thuis ook een muziekbox, 
alleen het meenemen hiervan is nog 
niet gelukt. Nadat iedereen omgekleed 
is en Nicole haar zakdoek in haar sok 
heeft gedaan, kunnen we naar buiten 
voor de warming-up. Siem hoort ons 

dan al aankomen door Jasmijn haar 
piepende schoenen en het geouwehoer. 
Gelukkig heeft Siem vaak de warming-
up al klaarliggen, waardoor we meteen 
gefocust kunnen beginnen toch dames? 
De focus is soms nog ver te zoeken, 
omdat meer dan de helft nog aan het 
ouwehoeren is. Daarom moeten Frank, 
Siem en Helmoed ons af en toe nog 
even helpen om te stoppen met het 
geouwehoer. Als dat gelukt is, kunnen 
we gefocust verder aan de warming-up. 
Wanneer de warming-up klaar is, snel 
nog naar het kleedhok om ons wedstrijd 
klaar te maken. Heike smeert dan even 
dampo op haar keel (want dan kan 
ze echt beter ademen hoor!) en Lynn 
smeert de pot vaseline op haar knieën, 
want het zal maar gebeuren dat die 
prachtige knieën van haar kapot gaan. 
Dan volgt ook de laatste peptalk van 
de trainer. Die vaak hetzelfde is, we 
moeten fel beginnen en meteen onze 
tegenstander laten zien dat we er staan. 
Soms lukt dit en soms lukt dit totaal niet.
Nadat we de 1ste helft gespeeld 
hebben, gaan weer het kleedhok in om 
aan te horen wat goed gaat en wat beter 
kan. Ook kunnen we dan beginnen met 
zeiken, want Kris heeft vast weer de 
bitch van de tegenstander tegen (of zou 
dit aan haar zelf liggen?), of het waait 
te hard, of de bal is te hard/zacht of de 
scheids kan er niks van en ga zo maar 
door. Maar van Judith mogen we niet 
meer klagen over dingen die we zelf 



13

niet kunnen veranderen, dus vanaf nu 
proberen we het klagen achterwege te 
laten. Alhoewel dit voor sommige erg 
lastig is..... Ondertussen geniet Else van 
haar banaan en zorgt onze Siem ervoor 
dat iedereen voorzien wordt van een 
lekker bekertje ranja en voor degene 
die willen een Dextro. Vol goede moed 
kunnen we dan beginnen aan de 2de 
helft. 
Na de 2de helft kunnen we dan weer het 
kleedhok in. Dan begint het geouwehoer 
alweer, wie gaat er naar de kantine? Wie 
gaat er naar het 1ste kijken? etc. Vaak 
eindigen we met hetzelfde clubje in de 
kantine of bij de wedstrijd van het 1ste. 
Waar we af en toe nog is terugkijken op 
onze wedstrijd onder het genot van een 
grote ranja en een pilsje/liefmansje of 
wijntje. Helaas is de kantine momenteel 
gesloten en mogen we niet meer bij het 
1ste gaan kijken, wat moeten we nu 
toch gaan doen op zondagmiddag? 

Wat verder nog meer doorsnee is, 
is dat we helaas nog geen punten 
hebben gepakt in de competitie. Na 3 
wedstrijden staat de teller helaas nog 
op 0. Wat jammer is, want we laten met 
vaak zien dat we toch wel een balletje 
kunnen trappen, alleen het maken 
van goals wil nog niet echt lukken. In 
elke wedstrijd wisten we 1x te scoren, 
maarja als de tegenstander meer scoort, 
is die ene niet genoeg. Met de positieve 
mindset in ons hoofd, gaan we ervoor 

zorgen dat we snel van de 0 punten af 
zijn.  

Als laatste rest mij nog om het 
toetsenbord door te geven, wie o wie 
krijgt de taak om dit geweldige stukje 
te overtreffen? Ik ben benieuwd of onze 
kopsterke Loes de volgende keer kan 
vertellen of we al meer gescoord hebben 
en vooral of we punten hebben gepakt! 
Tenminste als we dan nog op het veld 
mogen staan.....

Nanne van Hout
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JO9-2G speelt de 
bal(pen) over

Terlo thuis, altijd lastig

De JO9-2G van Bergeijk stond aan de 
vooravond van een nieuwe derby, dit 
keer thuis tegen “ût ûrste” van Terlo. 
Sowieso presteren onze kanjers de 
laatste tijd buitengewoon goed dus 
ook in de aanloop naar deze wedstrijd 
werd er super getraind en erg naar deze 
derby uitgekeken. Vooral ook door de 
ouders die een derby vaak toch anders 
beleven dan de jeugd op deze leeftijd. 
Vlak voor deze wedstrijd was er een 
nieuwe persconferentie waarbij de 
aangescherpte maatregelen bekend 
werden gemaakt en het spelen met 
publiek, dus ook ouders niet langer was 
toegestaan. Of deze beslissing terecht 
is staat niet ter discussie, jammer is het 
zeker. Maar goed, positieve van het 

verhaal is dat we de wedstrijd konden 
spelen, met de kids vrolijk in de wei. En 
de ouders? Die werden geïnformeerd 
via foto’s, filmpjes, tussenstanden met 
de namen van de kids die scoorden enz. 
Er werd prima gespeeld door onze kids 
die de wedstrijd uiteindelijk met mooi 
voetbal met 6-0 wonnen. Een 

uiteindelijke overwinning op het virus 
wat ons op dit moment in de greep heeft 
lijkt nog niet in zicht, maar laten we ook 
hiervoor ons blijven aanpassen aan 
de situatie die zich voordoet. Op naar 
Casteren uit, altijd lastig...

We spelen de bal(pen) voor de volgende 
BVV’er over naar Thijs Dijkstra (JO8-1G)
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Marco 
Bottram

Onder de (digitale) douche met

Het is dit keer niet vanuit de kantine 
van Sportpark de Bergerheide dat onze 
razende reporter op pad gaat, maar 
deze keer mag de razende reporter 
vanuit thuis op pad. In verband met de 
coronacrisis lag het voetbal een tijdje 
stil. Hoe gaan de trainers van de teams 
hiermee om? Hoe houden ze hun team 
fit en actief? Om hier wat vragen over 
te beantwoorden stuitte onze razende 
reporter op de trainer van JO8-2G…

Algemeen

Hoe heet je?  
Marco Bottram

Waar woon je?

Kleine broekstraat te Bergeijk

Wat is je leeftijd?

Ik ben van plan dit jaar 45 te worden 
dus bouwjaar 1975.

Vrouw en kinderen?

Ja, 1 vrouw en 3 kinderen (Sil, Bram en 
Siem).

Beroep?

Ik werk bij TRIDEC dat als onderdeel 
van Jost World gespecialiseerd is in 
het ontwikkelen en produceren van 
stuursystemen en wielophangingen 
voor de transport sector. Direct na 
school in 1999 ben ik daar begonnen 
en momenteel stuur ik de afdeling sales 
engineering aan.
Wat doe je verder naast je werk?
Het liefst breng ik tijd door met mijn 
gezin, doe graag gezelschapsspellen en 
bezoek regelmatig de familie om samen 
een biertje te drinken. Ik heb mijn hele 
leven veel aan sport gedaan. Op mijn 
7e ben ik begonnen met tafeltennis 
en helaas door een “blessure” heb 
ik besloten om er dit seizoen mee te 
stoppen. Het coronavirus heeft hier 
vroegtijdig een einde aan gemaakt. 
Verder klus en prul ik graag. 

Jouw voetbal

Wat is jou loopbaan als speler? 
Die heb ik niet.

Wat is jou loopbaan als trainer?

Met weinig kennis van voetbal ben ik in 
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2016 ben begonnen als leider van het 
mini’s team van mijn zoon Sil. Gelukkig 
werd die kennis snel wat opgekrikt 
door een interne cursus onder leiding 
van Ron Jansen. Daarna was het 
mini’s team van Bram aan de beurt en 
via het mini’s team van Siem ben ik 
nu onderdeel van het trainerstrio van 
JO8-2G.

Waarom ben je trainer bij Bergeijk 

geworden?

Zoals denkelijk zo velen ben ik trainer 
geworden om het tekort aan trainers 
op te vangen zodra je eigen kind gaat 
voetballen. De overredingskracht van 
Wilbert van Maasakkers heeft hier grote 
parten gespeeld.

Hoe hou jij je team fit tijdens de corona 

tijd?

Stevig doortrainen en hopelijk kunnen 
we wat interne oefenwedstrijdjes 
geregeld krijgen.

Wat is jou sterkste punt als trainer?

Met een overdoses aan enthousiasme 
en gedrevenheid probeer ik iedereen 
aan te sporen om het beste eruit te 
halen. Waarbij ik niet belangrijk vind 
hoe goed je bent maar hoe goed 
je je best doet. Langs de lijn ben ik 

verbaal aanwezig om de spelers te 
enthousiasmeren en een stapje extra te 
laten zetten.

Wat zijn jou mindere punten als trainer?

Zoals je hierboven kunt lezen vind ik 
inzet erg belangrijk waardoor ik moeite 
heb om om te gaan met spelers die 
de kantjes ervan af lopen. Verder is 
mijn voetballend inzicht en kennis nog 
beperkt.

Hoe bereid jij de wedstrijd voor?

Ervoor zorgen dat iedereen goed 
gestrikte voetbalschoenen heeft is een 
van onze aandachtspunten. Tevens is 
de bezetting in de goal ook wekelijks 
een probleem. Als we dat voor elkaar 
hebben dienen we de wissels nog 
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te regelen zodat iedereen ongeveer 
evenveel speeltijd heeft.

Wat verwacht je nog van dit seizoen?

Niets, hopelijk kunnen we de competitie 
volgend seizoen hervatten.

Wat zijn je voorspellingen voor volgend 

seizoen?

Daar heb ik mijn gedachten nog niet 
over laten gaan. Er zijn op dit moment 
nog erg veel onzekerheden. Laten we 
op het beste hopen.
Wie is de beste clubman/vrouw in 

Bergeijk?

Uiteraard vergeet ik een heleboel 
mensen maar het enthousiasme 
van Wilbert van Maasakkers vind ik 
geweldig.

Wie is je favorieten speler/speelster?

Dan moet ik toch een aantal jaren terug 
gaan naar de tijd dat Dirk Smets nog 
voetbalde. Tot aan het randje en soms 
net erover.

Ander voetbal

Favoriete voetbalclub Nederland?

Heb ik geen.

Favoriete voetbalclub Buitenland?

Heb ik ook geen.

Favoriete speler/ speelster?

Als ik een favoriete sporter moet 
noemen ben ik helaas genoodzaakt 
over te stappen naar het tafeltennis 
waar baltovenaar Jan Ove Waldner mijn 
grote favoriet is.

Wat vind je het mooiste stadion?

Barcelona: Camp Nou.

Wat vind je het mooiste voetbalmoment?

Luyksgestel kermis of Groots met een 
zachte G tijdens het EK of WK

VI of Studio Voetbal?

Geen van beiden.

Derde helft

Wat is je favoriete drankje en snack voor 

de derde helft?

Biertje van de tap, snack maakt niet uit 
als er maar Hela curry op zit.

Hoe vaak per week kom je in de kantine?

Een kopje koffie tijdens de 
thuiswedstrijden is het enigen dat me 
naar de kantine brengt.

Wie is je favoriete barman/-vrouw?

Daarvoor zal ik wat meer tijd in de 
kantine moeten doorbrengen.
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En verder

Wat was je mooiste vakantie?

Ik ga in de zomer graag naar de zon, 
denk daarbij aan zuid Frankrijk of het 
Oostenrijkse Karinthië. Belangrijkste is 
dat mijn kinderen het goed naar de zin 
hebben.

Wat is je favoriete film/ TV programma?

Ik heb een brede smaak voor films 
en series. Om enkele voorbeelden 
te noemen: Robin Hood met Kevin 
Costner, All stars 2, Prison Brake en 
Homeland.
TV programma: b.v. Toren-C.

Wat is je favoriete eten?

Zelf gemaakte friet met een biefstuk en 
bloemkool. Er is veel wat ik lekker vind.

Voorkeur voor muziek?

Ik ben een liefhebber van bijna alle 
muziek van Willeke Alberti via DJ Paul 
naar Guns ’n Roses en terug naar Nick 
en Simon.

Over 5 jaar sta ik/ ben ik…?

Hopelijk gezond en gelukkig.
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“Selectiepen”

Vanuit Stijn weer genomineerd om 
een stukje te schrijven met als eerste 
vragen: ‘’Hoe heb ik het jaar ervaren & 
hoe voel ik me tussen de jonkies?’’ We 
zijn gebleven bij de 3de periode van het 
seizoen 2019/2020. Een seizoen waarin 
we afscheid namen van onze trainer 
midden in het seizoen, thuisisolatie, 
spitsen die eigen websites maken om 
hun (trainings)doelpunten bij te houden 
(bij interesse contact opnemen met Piet 
Michielse & Lars Luijten). Corona deed 
zijn intrede in het (voetbal)leven & de 
competitie werd uiteindelijk stilgezet 
/ als niet gespeeld beschouwd. Goed 
voor onze eigen statistieken, want het 
was niet het beste seizoen van Bergeijk 
1. Laten we het daar maar bij houden.

In de tussentijd is technisch directeur 
Mat Cuypers druk bezig geweest om 
het niveau van de selectie weer op te 
krikken (lees AJAX – gehalte). Trainer 
Sven Verstappen, in leer geweest bij 
Erik ten Hag, werd aangesteld om 
het befaamde spelletje van Ajax te 
introduceren. Spelers van lagere elftallen 
kwamen weer terug met als kers op 
de taart de terugkomst van ‘’Tovenaar 
van de Bergerheide’’ Samim Yusofi. 
Uiteindelijk staat er een leuke mix van 

jonkies (die op zaterdag nog samen 
naar instuif Galaxy gaan) & oudjes 
(o.a. veteraan Piet Michielse, die zijn 
aanleunwoning op verzorgingscentrum 
het Hofhuis heeft opgezegd & is gaan 
samen wonen met barvrouw Lisa). Alle 
ingrediënten dus voor een mooi seizoen. 
Die ingrediënten zijn overigens niet een 
pannenkoek met hamburger Gijs! 

Vanaf mei mochten we gelukkig weer 
beginnen, eerst op 1,5 meter om 
vervolgens ook weer partijtje te mogen 
doen. Met natuurlijk een standaard 
grap van opa Piet Michielse: ‘’Voor jullie 
is er niets veranderd als verdediging, 
jullie dekte al op 1,5 meter.’’  Gelukkig 
kan dat bij onze spitsen ook makkelijk, 
sommige hebben zelfs al moeite voor 
lege doelen….. & maar doelpunten 
bijschrijven op de eerder genoemde 
website. In de maanden mei & juni is 
er volop doorgetraind & na 2 weken 
vakantie zijn we in juli wederom gestart 
met het Tiki Taka voetbal. 

Na enkele voorbereidingspotjes tegen 
teams uit hogere klassen waren we 
ingedeeld in de beker bij Bladella, 
ZSC (die naderhand door zanger Rik D 
voor de competitie zijn gemotiveerd) & 

Ruud Willems



24

GSBW. Met een knappe 9 punten zijn 
we uiteindelijk doorgegaan in de beker 
& hebben we in de 2de ronde van de 
Corona Cup geloot tegen Reusel Sport. 

In de competitie hebben we ondertussen 
3 duels gespeeld. We openden met een 
nette 6-0 overwinning tegen HMVV. 
Dit hadden overigens dubbele cijfers 
kunnen zijn & Opa Piet had zichzelf al 
de Gouden Schoen kunnen bezorgen. 
Uiteindelijk is Piet nog wel gaan liggen 
met kramp (daar loopt hij wel 1 op 1 
mee). De 2de wedstrijd werd verloren 

bij Spoordonkse Boys waarna wedstrijd 
3 direct de kraker was tegen de Raven 
(de club van een goei raaf moet vliegen). 
Deze derby werd in de eerste helft al op 
slot gegooid (3-0 rust) om uiteindelijk 
met 4-2 te winnen. Op moment van 
schrijven ligt wederom de competitie stil 
& kunnen we hopelijk snel weer starten.

Als laatste rest me nog de pen door te 
geven. Dat is in dit geval iemand die 
toch veel thuis zit, werken kan ik het niet 
noemen. U raadt het al: Piet Michielse! 

Succes! 
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Achter de laptop op vrijdag 16 oktober, 
de laatste dag om content in te leveren 
voor de BVV’er, bedacht ik me dat ik ook 
nog een stukje mocht schrijven. Dit stuk 
moest natuurlijk gaan over de moeders 
van Dames 2. Want ja, bij de Dames 
2 bedachten al 2 van onze dames dat 
het tijd was om moeder te worden, of 
waarschijnlijk als jullie dit lezen, het al 
zijn. Zoals vermeld in de vorige editie 
van de BVV’er hebben Tessa en Wil 
hun tijd in quarantaine goed benut met 
een nieuwe voetbalfanaat op komst. 
Tessa speelt in dames 2, werd ook wel 
moeder van dames 2 genoemd door het 
team en heeft dit dus ook waargemaakt. 
Daarnaast hebben we natuurlijk ook 
onze Lizzy met Twan die toch hadden 
besloten dat het wel tijd was voor een 
2e voetbalfanaat. 

Vandaag precies 2 maanden geleden, ja 
gelukkig bestaat er sociale media, beviel 
Lizzy van haar 2e zoontje Fin. Ze had 

natuurlijk onze trouwe supporter Lev 
ook al, maar met de komst van de 2e kan 
Bergeijk trots zijn dat ze er een nieuwe 
supporter bij hebben. Onze fanatieke Liz 
wilde natuurlijk zo snel mogelijk weer 
komen trainen, wedstrijden meespelen 
en nadat ze op 28 september goed 
was gekeurd deed ze de dag erna 
gewoon weer mee met de training. Dit 
was wel even wennen voor ons, want 
we hadden er weer een shirtjes trekker 
bij… Ook wedstrijden ging ze meteen 
weer meedoen, enigste nadeel was wel 
dat er niet veel wedstrijden meer zijn 
geweest. Om precies te zijn heeft ze 1 
wedstrijd mee kunnen doen voordat 
alles weer stil werd gelegd door de 
overheid. Bang zijnde dat haar conditie 
nog ver te zoeken was, mocht ze deze 
wedstrijd gewoon 90 minuten spelen. 
Dit ging namelijk ook niet anders, want 
we hadden maar 11 dames… Ondanks 
geen wissels hadden we toch mooi met 
2-1 gewonnen. Met onze Lizzy er weer 

De kersverse 

moeders 
van Dames 2
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bij, zitten we nog te wachten tot wanneer 
Tessa ons team weer komt versterken.
Ik besloot Tessa deze week is een 
berichtje te sturen hoe het nu met dat 
babybuikje van haar ging en of het 
meisje / jongetje er al bijna was. Hierop 
kreeg ik terug dat ze vol spanning aan 
het wachten waren. De baby zou er een 
week geleden (4 okt) namelijk al moeten 
zijn… Wanneer jullie dit stukje lezen zal 
de baby er dus wel zijn, hopen we. Het 
geslacht van de baby is nog niet bekend 
dus dat wordt nog afwachten of we er 
een voelbalster of een voetballer bij 
krijgen. We weten in ieder geval zeker 
dat het een grote fan van ons team gaat 
worden. Tessa wil graag weer komen 
voetballen, maar waarschijnlijk pas 

volgend seizoen omdat Wil en Tessa 
beide vaak om 10 uur moeten spelen. 
Dat wordt op zoek naar een leuke oppas 
die samen met de baby bij de voetbal 
komt kijken! Dus als iemand zich zondag 
’s morgens verveeld, laat het even aan 
Tessa weten. Voor nu blijft Tess er nog 
graag bij voor de positieve coaching in 
ons team, die is natuurlijk ook nodig. 
We hopen je snel weer te zien Tess en 
heel veel succes met luiers verschonen, 
haha. 

Nu is de volgende mama van Dames 2 
aan de beurt om er een voetbalfanaatje 
bij te maken, dus Noortje succes! Deze 
corona tijd is er de perfecte gelegenheid 
voor he Tess?

Lotte Verkuijlen
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Even voorstellen: 

Sven Verstappen
Hoofdtrainer Heren 1
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Mijn naam is Sven Verstappen, 33 
jaar en woonachtig in Eersel. Ik ben 
getrouwd met Joyce van der Meijden. In 
het dagelijks leven ben ik Performance 
Manager bij NEC Nijmegen, hier verzorg 
ik een aantal fysieke trainingen en 
ben ik verantwoordelijk voor de GPS-
, Hartslag- en vragenlijst-data van 
het eerste- en O21 team. Deze data 
analyseer ik en koppel ik terug met de 
trainers en fysiotherapeuten van deze 
elftallen. Dit doe ik om te analyseren wat 
specifiek blessurerisico’s zijn, hoe we 
deze verkleinen en hoe we de fysieke 
gesteldheid van de spelers kunnen 
optimaliseren.

De afgelopen twee seizoenen heb ik 
bij Feyenoord als sportwetenschapper 
gewerkt in de jeugdopleiding. Hier 
heb ik een vergelijkbare rol gehad als 
ik nu heb bij NEC, alleen was dit voor 
de O16 tot en met O23 elftallen. Hier 
informeerde ik de trainers en staf over 
de fysieke gesteldheid van de spelers. 
Hiervoor heb ik bij Willem II en FC 
Utrecht gewerkt als Fysiek trainers/
sportwetenschapper bij het eerste elftal. 
Naast dit werk, ben ik blij dat ik bij RKVV 
Bergeijk hoofdtrainer mag zijn. Voetbal 
is gewoon het mooiste wat er is. Mijn 
passie ligt op spelers beter te maken. 
Daarnaast wil ik mezelf verbeteren in 
het geven van trainingen en coachen 

van wedstrijden. Ik ben daarom blij dat 
RKVV Bergeijk gekozen heeft voor een 
jonge, ambitieuze trainer die spelers 
beter wil maken in de speelwijze die 
we samen voor ogen hebben. Hierin 
hebben we dan ook doelstellingen 
geformuleerd waarin de spelers zich 
moeten ontwikkelen en hiermee de 
speelwijze. Natuurlijk willen we voor de 
bovenste plaatsen meedoen, wat met 
deze groep ook zeker mogelijk moet 
zijn. Daarnaast vind ik persoonlijk dat 
Bergeijk in de 3e klasse thuishoort als 
club zijnde. 
Ik hoop dan natuurlijk ook dat de 
competitie op een later moment wordt 
voortgezet. We hebben tot nu toe een 
goede serie neergezet, met een minder 
resultaat tegen Spoordonkse Boys, een 
medetitelkandidaat in onze klasse. In 
deze wedstrijd en ook in de tweede helft 
tegen De Raven vervielen we terug in 
oude gewoonten, waarbij we te weinig 
druk vooruit op de bal gaven. Het is 
zonde dat de laatste twee wedstrijden 
niet toegankelijk waren voor publiek, 
want uiteindelijk is voetbal vermaak 
en wil je dat er toeschouwers kunnen 
genieten van voetbal. In de huidige tijd 
met corona is het denk ik echter een 
goede keuze om de competitie stil te 
leggen, al had ik wel graag doorgetraind. 
Ik hoop dat we snel weer verder kunnen 
op het veld.  



29

Even voorstellen: 

Frank Cuypers
Hoofdtrainer Dames 1

Hallo allemaal! Middels deze weg wil ik 
mezelf even voorstellen:
Ik ben Frank Cuypers, getrouwd met 
Naima Cuypers-Kaddouri, vader van 4 
kinderen en bonusvader van 2 kinderen.
Baan: projectleider bij Kempen Cladding
Sinds dit seizoen ben ik de nieuwe 
hoofdtrainer van DAMES 1.
Na het vertrek van Gerrit kreeg ik 
begin augustus te horen dat er nog 
geen nieuwe trainer gevonden was. De 
gedachte dat die groep meiden alleen 
met hun leider het seizoen in moesten 
kon voor mijn gevoel niet.
Ondanks dat ik zelf nog voetbal op 
zondag, heb ik het bestuur benaderd 
en waren we er snel uit. Gezien mijn 
voetbalverleden heb ik het vertrouwen 
om de dames nog beter te laten spelen, 
met vooral veel voetbalplezier!

Hierbij kort mijn voetbal verleden:
Gestart op 6-jarige in de E-6.
Na 1 seizoen naar de E-1 en mijn 

jeugdopleiding afgerond in de A1.
Ik was 18 jaar en moest het leger in, wat 
inhield niet trainen (geen auto)
De selectie was destijds van hoog 
niveau, niet trainen was niet spelen. 
Hierdoor haakte ik af en ben zelfs even 
gestopt, maar na een half jaar ben ik 
weer begonnen en wel bij Terlo 1.
Dit duurde ruim een jaar, maar Jack 
hoeks haalde me terug naar Bergeijk 1. 
Vanaf die tijd heb ik bijna 10 jaar in ’t 
urste gespeeld en dit met veel plezier!
Nu speel ik al weer vele jaren bij de 
senioren, eerst bij Bergeijk 8, nu Bergeijk 
7. Ook als trainer heb ik wel enige 
ervaring, ik was ruim 9 jaar trainer van 
de jeugdteams E1/D1 .
Met name door mijn spelervaring ben ik 
van mening dat ik de dames beter kan  
laten voetballen. Dames 1 is een team 
met veel potentie, ze staan niet voor 
niets in de 2e klasse. De wil om voor 
elkaar te willen werken is erg groot.
Echter eist dit niveau dat je compleet 
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moet zijn, hiermee bedoel ik dat je 
slimmer moet gaan voetballen. Tijdig 
kantelen, positioneel goed staan, juiste 
looplijnen, rust aan de bal en veel 
coaching van de speelsters zelf. Weten 
wanneer je wel of niet in moet stappen 
en moet knijpen. Fel en op het randje 
spelen van wat de scheidsrechter toe 
laat, ze zijn nu  te lief, dat moet eruit. Dit 
zijn in mijn ogen de punten waarin ik ze 
als team beter kan maken.
De verstandshouding in de groep is 
prima. Trainingsopkomst is goed echter 
ben ik wel van mening dat er altijd  2x 
per week getraind moet worden, 1 x is 
een vereiste. Trainen hoort er gewoon 
bij op dit niveau, indien dit te weinig 
gebeurt zak je weg als team en is de 
tweede klasse te hoog gegrepen.
Ik ben zelf iemand van karakter en niet 
opgeven, je kunt altijd hard werken ook 

als het niet lukt, als je dit doet hoef je 
jezelf ook nooit iets te verwijten.
Doelstelling voor mij dit seizoen is 
verzorgd voetbal spelen, en handhaving 
in de 2e klasse.
Ik merk zelf dat door de  veranderingen 
het team even tijd nodig heeft voordat 
het beter gaat lopen, maar hierin heb 
ik het volste vertrouwen, gaandeweg 
komen de resultaten vanzelf.
Samen met Siem/Helmut/ en Judith 
(mental coach) hebben we een prima 
staf wat goed klikt onderling. Dit is in 
mijn ogen belangrijk en nodig om het 
team compleet te maken.
Op het moment dat ik dit typ zit de 
volgende lockdown eraan te komen, 
weet niet hoelang dit gaat duren maar ik 
hoop dat we snel weer van start kunnen 
………
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2e klusdag op de 
Bergerheide

Op zaterdag 29 augustus werd voor 
de 2e keer de jaarlijkse klus-dag 
georganiseerd. Nu al een traditie, 
zoals Jan Kuijken het al zei tijdens het 
drinken van ‘n biertje ter afsluiting van 
deze geslaagde dag. Ruim ‘n week 
voorafgaand aan deze dag hadden we 
al met 6 mensen laaghangende takken 
weggehaald en geklepeld met de trekker 
van Loonbedrijf Houbraken. 
Op de klus-dag zelf konden we ‘n 20 tal 
mensen verwelkomen die de hele dag 
of ‘n deel ervan, meehielpen om t groen 
bij te werken en het sportpark een beter 
aanzien te geven. De weergoden waren 
ons gunstig gezind. Geen zware buien 

zoals de dag ervoor en geen extreem 
hoge temperaturen zoals de week 
ervoor.
Toon Luijten kwam met een ‘loadertje’ 
van Loonbedrijf Houbraken aanzetten 
om t zware werk te doen en zijn jongere 
broer Ad zorgde voor de nodige 
tuingereedschappen van de gemeente 
om de klus serieus aan te kunnen 
pakken. Wim van Woerkum zorgde nog 
voor een zelfrijdende klepelfrees van 
Jansen Verhuur waarmee we meteen 
alle ondersteunende bedrijven genoemd 
hebben en die we daarvoor enorm willen 
bedanken. 
Na de start om half negen, werden 

Het Klusteam
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de taken verdeeld en ging ieder 
gemotiveerd aan de slag. Na 2 uurtjes 
zwoegen werd er koffie gedronken met 
een lekkere appelflap die door Rob 
Willems geserveerd werd. Na ‘t tanken 
van de kettingzagen en bosmaaiers 
ging iedereen weer aan de slag. Er 
werden 9 dode bomen met veel moeite 
omgezaagd, een omgewaaide boom van 
n paar dagen eerder verwijderd  en vele 
aanhangers snoeihout afgevoerd, wat 
resulteerde in 2 grote bergen biomassa 
en een hoop stookhout. Overal werd nog 
gras, onkruid en wildgroei weggehaald. 
Ook deze keer was de catering door de 
kantinemedewerkers weer uitstekend 
verzorgd. De koffie, soep, broodjes, 
ranja en t afsluitende pilske smaakten 
voortreffelijk. 
Wij hopen dat de bezoekers van t 
sportpark opmerken hoeveel werk 
er door deze vrijwilligers verzet is en 
iedereen met nog meer plezier van ’t 
park gebruik zal maken. Laat dit ook 

een stimulans zijn voor anderen om ook 
n keer bij een van de komende klussen 
zich aan te melden om ‘n (klein) steentje 
bij te dragen aan het op peil houden van 
de Bergerheide.
Zoals jullie op een van de bijgaande 
foto’s kunnen zien, mogen er ook dames 
zich aanmelden voor dit soort klussen 
en is dit niet alleen voorbehouden aan 
mannen. 
In navolging van deze dag zal er 
waarschijnlijk tijdens de winterstop nog 
ergens ’n klus-dag komen om t groen 
verder bij te houden en komen er ook 
nog andere klussen voorbij. Dit zal 
aangekondigd worden op de site en laat 
aub weten als je ons n keer bij een van 
deze projectjes kunt komen helpen.
Alle klussers: Jan, Jac, Dennis, Rick, 
Bram, Cees, Frans, John, Harm, Lars, 
Twan, Hans, Gerard, Wil, Wim, Noud, 
Ad, Ad, Toon en last but uiteraard not 
least Noortje, heel erg bedankt namens 
de club. 
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Mental Coach 
Dames 1

Judith van Grotel, 35 lentes jong. 
Geboren Riethovense woont dichtbij het 
PSV stadion. Powervrouw die energie 
over heeft om de handen ineen te slaan 
met de voetbaltrainers voor de lancering 
van een pilot bij de DAMES 1 van RKVV 
Bergeijk. Als Mindset Coach.

Een bourgondische Brabantse met 
eigen blooming business. Blond. Alleen 
wat haarkleur betreft. Een NEI Master 
coach die geen therapeut genoemd wil 
worden. Past NEI, NLP en systemisch 
werk toe. Specialist als het aankomt op 
persoonlijke groei. Werkt als De Bewuste 
Bouwvrouw in een mannenwereld en 
windt ze zo om haar vingers. Bezit een 
magisch talent om te verbinden. Juud 
is ontzettend flexibel maar niet lenig. 
Heeft een aanstekelijke lach. Reisde 
heel de wereld over, zelfs voor de liefde. 
Twee keer. Haar chocolade moet puur 
zijn. ‘Go with the flow’ is haar motto. 
Leeft lekker losjes. Op feestjes danst 

ze je onder tafel. Zwemt in natuurwater. 
Alle seizoenen ja. Altijd in voor nieuwe 
avonturen. Nu dus voetbalcoach. Voor 
het mentale gedeelte dan. Buitenspel 
kent ze niet. Aversie voor de kleur blauw. 
Draagt met trots de cluboutfit. Want 
mooi blauw is niet lelijk. Herkenbaar 
voor de meiden. Niet alles past erin. 

Geïnspireerd door Zlatan. Niet in zijn 
succes periode maar juist tijdens de 
donkere dagen. Bij Ajax. Vurig in duel. 
Met té veel woede aan de bal. Vol 
emoties. Mentaal lekker in je vel zitten 
is zichtbaar op het veld. Andersom 
ook, bad feelings, bad football. 
Mentale balans is dus de uitdaging. 
Binnen het damesteam FLOW creëren 
op een ongecompliceerde manier. 
Het onbewuste bewust maken. 
Zelfvertrouwen en teamspirit laten 
groeien. Geen zware psychologische of 
stoffige sessies. Oefeningen mét gevoel 
en humor. Kracht en conditie. Focus 

Judith van Grotel
Column 
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op de doelen. Samen duurzaam bouwen. Inzicht geven. Het beste in de meiden 
naar boven halen. Groeien. Zelf laten ervaren en ontdekken. Soms geheel buiten 
de comfort zone. Spiegelen. Meebewegen. Loslaten. Bye Bye belemmerende 
gedachtes en overtuigingen. Het doel? Empowerment. Samen succesvol sporten. 
Betere prestaties op het veld is mooi meegenomen. 15 stralende gezichten, dat 
is het belangrijkste. Meiden die zichzelf kunnen zijn. Krachtig hun eigen plek 
kunnen innemen. Niet alleen in het team of op het veld. Jong volwassenen die vol 
zelfvertrouwen hun potentieel benutten. Wetende dat alles mogelijk is. Dat vergt 
training. Talent zit erin. Vanaf nu in ontwikkeling. MINDSET is everything!!

“Talent wins games, but teamwork and intelligence wins championships” 
~Micheal Jordan~
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“Wa’s da? Bergeijk 
vijfendertigplusvoetbal? Nog nooit 
van gehoord.” Dat was het antwoord 
dat ik meestal kreeg als ik iemand 
vroeg om mee te doen met de nieuwe 
35+ competitie. Het is eigenlijk heel 
simpel. We spelen 7 tegen 7 op een half 
veld, geen buitenspel, geen slidings, 
onbeperkt wisselen, 5 teams in een 
competitie en dan speel je om de drie 
weken een toernooitje met 4 wedstrijden 
van 15 minuten. “Des mar een uurke 
voetballe. En wanneer speule we dan”. 
De wedstrijden worden op vrijdagavond 
gespeeld. “Das wel schon, dan doe ik 
wel mee. Kenne we daarna nog een pint 
vatte!”

Maar hoe ga je op zoek naar spelers 
als je zelf al negen jaar geen bal meer 
heb aangeraakt in het blauw-geel van 
Bergeijk? Eerst m’n telefoon eens 
doorspitten of er nog wat vergane 
glorie instaat. Bij de letter B kom ik al 
bij de eerste vergane glorie uit: Bram 

Box. Bram is meteen enthousiast 
maar eist wel dat er getraind gaat 
worden. Hij is namelijk al jaren op zoek 
naar zijn conditie. Ik ben zelf ook wel 
nieuwsgierig waar mijn conditie is dus ik 
stem toe. Dat is één, nog een mannetje 
of tien te gaan. Van Box naar Bax. Erik 
“voor-een-Hoegaarden-die-ik-wel-mee” 
Bax, al jaren veel scorend actief bij de 
senioren moet het team aan de nodige 
doelpunten helpen.
Een berichtje in de (schoon)familie app 
levert drie man op. Mark Tummers wil 
wel onder de lat gaan staan. Of ja, zeg 
maar vóór de lat. Mark is namelijk 2,50 
meter lang en komt letterlijk met kop 
en schouders boven zo’n E-goaltje uit. 
Freek Cuijpers heeft ook nog een paar 
voetbalschoenen liggen. Schoenen die 
niets geleden hebben, Freek heeft de 
laatste jaren meer naast dan op het 
veld gestaan. Hendrik Kox wil ook wel 
mee doen. Hendrik Kox? Die van EFC? 
Ja, die! Het is trouwens, ten tijde van 
het schrijven van dit stukje, nog steeds 

Bergeijk 35+ 

WA’S DA?
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wachten op Hendrik in een Bergeijk 
tenue.
Bij de E zie ik “van Empel” staan. Bram 
of Dirk? Geen idee, ik stuur een berichtje 
en het is Dirk en hij doet mee.
Ik scroll verder door mijn telefoon en zie 
dat ik inmiddels al bij de R ben. Ruud 
Slenders en Roel van ’t Zant. Geen 
idee of die (nog) kunnen voetballen. We 
hebben wel jaren geleden samen in het 
derde gespeeld maar dat had weinig 
met voetbal te maken. Onder het motto 
“als’t mer gezellig is” doen ze mee. Van 
de R naar de S van Strik. Niek Strik wel 
te verstaan. Niek heeft verstand (gehad) 
van de kantine dus altijd makkelijk om 
erbij te hebben. 
Toen dacht ik het groots aan te pakken, 
een oproep via Facebook. Een oproep 
die massaal werd gedeeld op het 
wereldwijde web, zeker een keer of vier. 
Deze oproep leverde één sollicitatie op. 
Helaas is deze persoon niet door de 
medische keuring gekomen. De rest 
trouwens ook niet maar dat is een ander 
verhaal…
Zoals bij elke transferperiode komt het 
echte vuurwerk pas tegen einde van het 
sluiten van de markt.
Ik heb nog een blik “ouw urste speulers” 
open weten te trekken met daarin 
Kevin Brugman (minimaal 20 jaar in 
het urste gespeeld, of zoiets), Stef 
Luijten (onvermoeibare wethouder die 
misschien voor wat veteranensubsidie 
kan zorgen) en Mark Hoskam (hebben 

we tenminste één iemand die een trucje 
kan). Met deze drie vedettes erbij moet 
het helemaal goed gaan komen.
In de appgroep kan de voorpret 
beginnen en na de eerste “vergadering” 
wordt er een goede trainingsopkomst 
verwacht. Zeker zo’n 2 tot 3 man! 

Inmiddels zijn we nu 7 wedstrijdjes 
verder met als resultaat:
- Vier gewonnen, één gelijk en twee 
verloren.
- 10 doelpunten voor, 10 doelpunten 
tegen.
- 1 eigen goal van Ruud.
- 4 gescheurde hamstrings.
- 36 slidings van Ruud (dat mag niet 
Ruud)

En verder weten we nu dat:
- Zo’n half veld tóch best groot is.
- We inderdaad geen 18 meer zijn.
- Een goede warming up tóch vrij 
essentieel is.
-3 wissels tóch te weinig is.
- Hendrik nog steeds geen Bergeijk 
tenue heeft aangehad.
- We wel een spelersbus hebben.
- We inderdaad geen 18 meer zijn, of 
had ik dat al gezegd?
- Het wel verrekkes schon en gezellig is 
om weer op het veld te staan.

Nu weer drie weken herstellen en op 
naar de volgende!

Bart Daams



45

Renovatie kleedruimte 
scheidsrechters

Het Klusteam
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De uitstraling van de kleedruimte voor 
de scheidsrechters liep ruim achter bij 
de kleedlokalen, kantine, bestuurskamer 
en andere ruimtes na de diverse 
werkzaamheden van de afgelopen 
jaren. Hierdoor vond ’t bestuur dat dit 
aangepakt moest worden. Mede omdat 
we zuinig moeten zijn op onze vrijwillige 
scheidsrechters en onze waardering 
willen  tonen. Dit resulteerde afgelopen 
mei in de plannen om deze ruimte eens 
flink onder handen te nemen. Alles 
werd uit het lokaal gesloopt om klaar te 
maken voor de grote opknapbeurt. 
Eerst moest in het douchegedeelte de 
vloer gesloopt worden en sleuven hakken 
voor het loodgieterswerk zoals nieuwe 
leidingen voor de douchekoppen, 
afvoerenleidingen en goten. Ook 
werden de plafonds verwijderd. Daarna 
volgde nieuwe wand en vloertegels. Alle 
wanden werden voorzien van ‘n nieuwe 
laag verf en nieuwe plafonds met nieuwe  
verlichtingsarmaturen. Ballenrek en 
radiator werden opnieuw in de lak 
gespoten en banken en kapstokken 
geverfd. Nu ook alle materialen weer 

terug gemonteerd zijn, heeft het geheel 
een totaal ander aanzicht gekregen: een 
scheidsrechterslokaal dat er uitziet als 
nieuw, met een mooi strak betegelde 
doucheruimte. 
Uiteraard konden we ook dit wederom 
niet zonder de hulp van bedrijven en 
vrijwilligers tot een goed einde brengen. 
We willen vanuit de club en bestuur dan 
ook onze dank en waardering uitspreken 
voor Jansen Verhuur, Cremers/
Daams tegelzetters, VTC installateurs, 
Verzantvoort /van Woerkum schilders, 
Burgmans-Alewijns Elektro, Kempen 
Cladding en Schelp voor de nieuwe 
plafonds, Autoschade Bottram voor 
het spuitwerk, van Nuland Elektro, 
Multifix en Bax metaal voor de diverse 
materialen die ze beschikbaar gesteld 
hebben. 
Als laatste onze onnoemelijke dank 
voor de onuitputtelijke inzet van Toon, 
Gerard en Wim, enkele van onze 
supervrijwilligers die hier de nodige vrije 
uren ingestoken hebben om alles weer 
tot n goed einde te brengen.
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Openstaande vacatures

Wij zijn bij onze vereniging voortdurend op zoek naar vrijwilligers die zich willen 
in zetten voor onze club! Gelukkig dragen al heel veel leden op vele fronten hun 
steentje bij, daar zijn we heel blij mee. 

Momenteel zijn we op zoek  naar invulling van de volgende functies/taken:

Leden voor de scheidsrechterscommissie jeugd & senioren

We zijn druk op zoek naar versterking van onze scheidsrechterscommissie, voor 
zowel jeugd als senioren. De hoofdtaken van deze commissie zijn:
- Het opzetten en onderhouden van een kwantitatief en kwalitatief goed 
scheidsrechters- bestand voor zowel jeugd als senioren. 
- Het stimuleren en aanbieden van opleidingen voor scheidrechters en aankomend 
scheidrechters en het begeleiden van (jeugd)scheidrechters tijdens wedstrijden.  
- Het aanwijzen van scheidsrechters bij wedstrijden waarvoor door de KNVB geen 
scheidsrechters zijn aangewezen 
- Het organiseren van informatieavonden voor de scheidsrechters.

Ben je geïnteresseerd?  Mail of bel naar Guus Cuypers, a.cuypers@upcmail.nl of 
0497-57410, Jan Kuijken, Jankuijken@hetnet.nl of 06-50291169, of naar Bart Free, 
communicatie@rkvvbergeijk.nl  of 06-83050424.

Jeugdcoördinator

We zijn voor onze jeugdafdeling op zoek naar een jeugdcoördinator. Deze geeft 
leiding aan de technische jeugdcommissie en is eindverantwoordelijke voor de 
uitvoering van het technisch jeugdbeleid zoals o.a. trainingsstof, trainingsopbouw, 
speelstijl en coaching binnen de diverse leeftijdscategorieën.
Wij zijn op zoek naar iemand met de volgende capaciteiten en ervaring:
- Affiniteit met het omgaan met (voetballende) jeugd;
- Goede communicatieve vaardigheden, contactuele eigenschappen, 
leidinggevende capaciteiten; 

Jan Kuijken
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Ben je geïnteresseerd en/of wil je meer informatie?  Mail of bel naar Mat Cuypers, 
tz@rkvvbergeijk.nl of 06-20195292 of naar Jeroen van Hout, Jeugdvoorzitter@
rkvvbergeijk.nl of  06-25427082 of naar  Jan Kuijken, Jankuijken@hetnet.nl of 06-
50291169

Bestuurslid Commerciële zaken & Sponsoring

Voor ons algemeen bestuur zijn we op zoek naar invulling van de functie 
Commerciële Zaken&Sponsoring. Belangrijke taak is te zorgen voor 
binnenkomende sponsorgelden in de breedste zin van het woord. Dit door aan het 
AB adviseren over het te voeren en uit te voeren sponsorbeleid. Tevens ook door 
het organiseren van verschillende evenementen waaruit de club (nieuwe) gelden of 
diensten kan genereren (‘sales manager’ van de vereniging). In die rol ben je lid van 
het Algemeen Bestuur, waarin je het eerste aanspreekpunt bent voor commerciële 
zaken. 

Ben je geïnteresseerd en/of wil je meer informatie?  Mail of bel naar Bart Reuter, 
voorzitter@rkvvbergeijk.nl of 06-12399917 of naar Jan Kuijken, Jankuijken@hetnet.
nl of 06-50291169

Versterking van de communicatiecommissie

De communicatie commissie is nog op zoek naar versterking op meerdere posities:
Voor ons clubblad de BVV’er:
- DTP-opmaker
- Redacteur (focus: jeugd)

Daarnaast: Clubfotograaf

En voor het opzetten van de activiteitencommissie:

- Hoofd activiteitencommissie
- Commissielid activiteiten focus: <JO13
- Commissielid activiteiten focus: <JO19
- Commissielid activiteiten focus: senioren

Ben je geïnteresseerd en/of wil je meer informatie?  Mail of bel naar Jan Kuijken, 
Jankuijken@hetnet.nl of 06-50291169, of naar Bart Free, communicatie@
rkvvbergeijk.nl, 06-83050424.
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In oktober van vorig jaar startte RKVV 
Bergeijk een G-team. Jari, Rens, 
Stef, Sem en Thom zijn de jongens 
van het eerste uur! Ondertussen is 
het team uitgebreid met Siebe en 
Tigo. In totaal dus zeven talenten, die 
elke maandagavond vanaf 18.15 uur 
fanatiek trainen. Ook de technische 

staf breidde zich het afgelopen jaar 
uit en bestaat uit: Fred Das, Anton 
Kleemans, Martijn Bakker, Willem 
van der Aa en Robert van Hal. 
Hierdoor zijn er altijd genoeg trainers 
aanwezig. Op zondag 12 oktober 
was er een voetbalmiddag met alle 
G-teams uit de regio. De spelers van 

Één jaar gehandicapten 
voetbal bij RKVV Bergeijk!

Martijn Bakker
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DOSKO, EFC, Bladella en uiteraard 
RKVV Bergeijk zouden aanwezig zijn. 
Het team van RKVV Bergeijk werd 
nog in het nieuw gestoken dankzij 
de nieuwe Stersponsor van onze 
voetbalvereniging ‘Anders van Smaak’, 
maar helaas gooide corona roet in het 
eten en werd de middag geannuleerd. 
Hopelijk kan de voetbalmiddag snel 
worden ingehaald!

Nieuwe sponsoren

Ondanks dat we in een economische 
onzekere tijd zitten, is het onze 
vereniging toch gelukt om nieuwe 
sponsoren aan onze geel blauwe-club 
te verbinden. We heten sinds afgelopen 

zomer de volgende sponsoren van 
harte welkom: Anders van Smaak, 
BTV Totaaltechniek, Mooi!, Ruud 
Daams Tegelwerken, Houbraken en 
Fonville Schoonmaakbedrijven. Deze 
en uiteraard ook de circa 140 andere 
sponsoren danken wij voor hun 
ondersteuning: dankzij alle sponsoren 
kunnen wij de leden en de vereniging 
verder ontwikkelen! Heeft u ook 
interesse in een sponsorschap? Neem 
dan gerust contact op met Martijn 
Bakker (06-44802507). Op de foto zien 
we de nieuwe shirtjes van het G-team. 
Zij voetballen in het shirt met ‘Anders 
van Smaak’ op de voorkant.
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Als eerste wil ik Noortje Luijten 
bedanken dat ik de eer heb 
gekregen om de jongere generatie te 
vertegenwoordigen. Dat geeft mij een 
mooie kans om de fans van Dames 2 te 
vertellen over het einde van het vorige 
seizoen, het begin (of nu ook het einde) 
van dit seizoen, over onze nieuwe 
aanwinsten en verliezen en natuurlijk 
een update over het trainerschap van 
Aad en Wil. Maar eerst even voorstellen 
natuurlijk. Femke Bax, 21 jaar oud dus 
ik val onder de jongere generatie, ik 
begin nu aan mijn vierde seizoen bij de 
dames maar voetbal al sinds de F-jes 
bij Bergeijk. Op het begin was het wel 
even wennen als nieuwe lichting bij de 
dames maar ik zit er nu goed op mijn 
plek.
We zullen bij het begin beginnen. Het 
vorige seizoen is, zoals iedereen weet, 
eerder geëindigd dan we hadden 
gehoopt. Ondanks dat, kan ik jullie 
met trots vertellen dat we als vijfde 
zijn geëindigd. We zijn van een achtste 
naar een zesde naar een vijfde plek 
gestegen, we hadden dus zeker ons 
doel kunnen halen om derde te worden. 
Met deze drijfveer zijn we dan ook 

het nieuwe seizoen begonnen. Uit 
drie wedstijden hebben we 6 punten 
gehaald, Reusel sport (1-3), Hapert (5-
6) en EFC (2-1). Fem Hakkens is er dan 
ook bijna zeker van dat ze topscoorder 
van de club is. Helaas moet ik je 
teleurstellen Fem, je staat op een mooie 
gedeeltelijke tweede plek. Deze plek 
deelt ze echter wel met onze andere 
buitenspeler, Noortje van den Dungen. 
Dat wil natuurlijk wel iets zeggen over 
ons scorend vermogen dit seizoen. 
Door naar het volgende: onze nieuwe 
aanwinsten. Het zijn waarschijnlijk voor 
vele van jullie bekende en ook oud-
bekende van de club, voor sommige 
was het een verassing en andere 
hadden ze al veel eerder terug verwacht 
maar Bente Bloks en Romy Cuijpers 
zijn weer te vinden op de voetbalvelden 
van Bergeijk! Romy zullen jullie in de 
voorhoede zien en Bente komt onze 
verdediging versterken. Afgelopen 
zondag heeft ook Lizzy Veldman haar 
eerste 90 minuten van het seizoen weer 
gespeeld. Dan kan het geen toeval zijn 
dat we deze wedstrijd tegen EFC met 
2-1 gewonnen hebben. We hebben 
Lizzy gemist op het veld, maar ze was 

DAMES 2
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er altijd langs de lijn om ons aan te 
moedigen. 
Nu zullen jullie denken dat we wel 
veel spelers hebben voor een team, 
maar helaas hebben we ook afscheid 
moeten nemen van enkele spelers. 
Kim Cuypers heeft ons helaas moeten 
verlaten vanwege een knieblessure die 
ze niet op het veld maar in de kroeg 
had opgelopen. Ook Tessa Maas (een 
van de moeders van het team) doet 
al een tijdje niet meer mee omdat ze 
zwanger is. Iets waar de dames selectie 
al langere tijd over speculeerde, maar 
Tessa liet er altijd maar weinig over 
los. Hopelijk zien we Tessa snel weer 
als links half op het veld, want het is 
voor de trainers soms nog lastig om 
deze plek in te vullen. En als klap op 
de vuurpijl zijn we Femke Dorner en 
Danique Loos kwijt aan dames 1. Dus 
jullie begrijpen wel dat het elke zondag 
ochtend spannend is of we 11 meiden 
hebben. Gelukkig helpen dames 1 en 
de meiden O19 ons altijd uit de brand 
als we er niet genoeg hebben!
Noortje heeft jullie de vorige keer 
verteld over de nieuwe manier van 
coachen, die Aad en Wil uit aan het 
proberen zijn. Even een opfrissertje: 
ze willen positiever gaan coachen. 
Dit doen ze vooral op aandringen van 
het team. Om ons team duidelijk te 
maken hoe belangrijk het is dat zij ons 
coachen tijdens de wedstrijd hadden zij 
besloten om tijdens de wedstrijd tegen 

Hapert helemaal niks te zeggen. Ik zal 
jullie vertellen hoe dit experiment is 
verlopen. We kwamen in de eerste 15 
minuten al met 0-4 achter te staan. Dus 
Aad en Wil zagen het al helemaal fout 
gaan, maar vooralsnog zeiden ze niets. 
Na de vierde goal werd Bergeijk wakker 
geschud en nog voor het einde van 
de eerste helft stond het alweer 4-5. 
Ook in de rust werd er door de trainers 
niets gezegd dus nadat we elkaar tips 
hadden gegeven, begonnen we aan 
de tweede helft. Een tweede helft die 
stukken beter begon als de eerste 
doordat wij de 5-5 maakte. Helaas 
verloren we in de laatste minuten als 
nog met 6-5. Maar terug naar het 
experiment, was het nu gelaagd of 
niet? Ook daar wilde Aad en Wil niets 
over zeggen. Gelukkig duurde het 
experiment maar een wedstrijd, want 
we hebben onze trainers langs de kant 
nodig om te winnen.
Helaas hebben we zondag de laatste 
wedstrijd gespeeld voor de komende 
tijd. Ik hoop dat we snel weer mogen 
voetballen samen en nog leuke 
momenten gaan meemaken. Als laatste 
mag ik dan de pen nog doorgeven 
zodat we jullie op de hoogte kunnen 
blijven houden, daarom mag van mij 
Adriaan Koolen het volgende stukje 
schrijven. Kan hij jullie zelf vertellen 
over zijn nieuwe manier van coachen.

Femke Bax
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Na het seizoen 2020-2021 met extra 
motivatie te hebben afgetrapt viel het 
de eerste wedstrijd meteen tegen. We 
moesten spelen tegen het gehucht dat 
als je goed inzoomt tevoorschijn komt 
op de kaart, namelijk de Weebosch. 
Daar waar we met veel moeite de 
wedstrijd begonnen en vrij snel met 1-0 
achter kwamen, lukte het ons om in de 
80e minuut alsnog de gelijkmaker te 
maken. Het ging hard tegen hard, veel 
overtredingen van beide partijen maar 
uiteindelijk is de stand gelijk gebleven. 
Dit bleek bij ons goed in de smaak te 
vallen want de opvolgende wedstrijd 
hebben we eveneens gelijk gespeeld. 
Ditmaal tegen Terloonbedrijf 3. Het 
team dat bekent staat voor geen hout 
te kunnen voetballen maar wel altijd 
vol passie en alcoholdampen het veld 
betreden op zondagochtend. De eerste 
helft verliep vrij vlot, daar waar we de 1-0 
scoorde. De 2e helft daarentegen verliep 
wat slechter. Het voetbal was eruit bij het 
8e en zelfs het team dat zo slecht staat 
aangeschreven scoort de gelijkmaker. 
Maar.. dit is niet het ergste. De mascotte 

van Terlo 3 rent het veld op, en ja.. in een 
bijzonder pak, namelijk een pak in de 
vorm van het mannelijk geslacht. Na 90 
minuten gevoetbald te hebben, gaf de 
scheidsrechter het eindsignaal. Bergeijk 
8 speelt gelijk tegen Terlo 3. Een week 
later speelden we uit tegen ZSC. Ditmaal 
zonder publiek wat meteen terug te 
zien was in het voetbal van Bergeijk 8. 
De 0-1 werd vrij vlug gemaakt doordat 
ZSC een penalty veroorzaakte. We 
maakten er uiteraard maar al te graag 
gebruik van. Na 80 minuten gespeeld te 
hebben zag onze keeper het niet meer 
zitten en6 dook in plaats van op de bal, 
er faliekant naast. Je kunt het al raden.. 
na het eindsignaal was de uitslag in de 
vorm dat voor ons meer dan bekend is, 
namelijk 1-1. Dit was dan ook de laatste 
wedstrijd voor de Corona stop van dit 
seizoen. Daar waar we ons mentaal 
moeten voorbereiden op een betere 2e 
seizoenshelft…

De pen geef ik door aan Glenn Hoeks.

Bergeijk 8

Cas Goorman
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Allereerst zal ik mij even kort voorstellen. 
Mijn naam is Jesse Maas al 5 jaar 
speler van Bergeijk 4. Tenminste we zijn 
begonnen als het 5de daarna zijn we het 
3de geworden en inmiddels alweer een 
aantal jaar het 4de. 
Mij is gevraagd of ik een stukje wilde 
schrijven voor het clubblad. Dankjewel 
frans/snarf voor deze nominatie. 
Eigenlijk wilde ik het clublied van Ajax 
kopiëren en plakken dan was ik nou 
klaar geweest. Voor deze keer zal ik iets 
meer moeite doen. 
Op het moment van schrijven hebben 
we net een paar dagen geleden gehoord 
dat de competitie in ieder geval voor 4 
weken wordt stil gelegd. Alweer. Schijnt 
iets te maken te hebben met een virus 
dat begint met een c. Na 4 wedstrijden 
in de competitie die wel gespeeld zijn 
staan we nou op een 5de plaats. Dit 
had een gedeelde 1 plaats kunnen zijn 
als we afgelopen zondag tegen EFC 
onze kansen hadden afgemaakt. Maar 

als we aan het einde van het seizoen 
nog steeds 5de staan dan tekenen we 
ervoor. Dit zou betekenen dat we een 
week lang feest kunnen vieren alsof we 
kampioen zijn geworden. Omdat we al 
jaren roepen dat in de top 5 eindigen 
‘’kampioen’’ voor ons betekent maar 
dit tot grote teleurstelling nog steeds 
niet is gelukt. We hebben onze doelen 
al vanaf het begin bijgesteld omdat 
we wisten dat we met onze kwaliteiten 
niet officieel kampioen gaan worden. 
En omdat we niet vies zijn van een 
feestje uiteraard. Tegen die tijd kan een 
kampioensfeestje misschien betaald 
worden van de boeten pot. Er zijn er al 
een aantal binnen ons team die graag 
hoofdsponsor willen worden nadat ze 
weer te laat zijn, spullen niet bij hebben 
of gewoon niet komen opdagen. Ik 
noem verder geen namen. We hopen 
dan ook dat we weer snel op de velden 
kunnen staan zodat we deze keer ons 
doel wel kunnen halen. En wie weet zie 

Bergeijk 4
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je ons dan een week lang op de platte 
kar door Bergeijk rijden. Voor het zover 
is zal er eerst nog gevoetbald moeten 
worden. Gelukkig kunnen we ons wel 
100% focussen op de competitie 
omdat we alle drie de bekerwedstrijden 
hebben verloren. Op de een of andere 
manier is het ons ook nog niet gelukt om 
een ronde verder te komen in de beker 
waardoor we de bekerwedstrijden zien 
als 3 oefenwedstrijden aan het begin 
van de competitie. Wel zullen we nog 

Jesse Maas

hard moeten werken/trainen op het 
afwerken op goal. Dit is nog niet onze 
grootste kwaliteit gebleken. Als we dit 
onder controle krijgen worden we zeker 
kampioen. 

Dan wil ik nou van de gelegenheid 
gebruik maken om de pen door te geven 
aan onze coach Sjoerd Michiels wellicht 
kan hij de volgende keer vertellen of 
we onze doelstelling eindelijk gehaald 
hebben. 
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Ook Bergeijk 3 kon na het geslaagde, 
maar helaas door corona afgekapte 
afgelopen voetbalseizoen niet wachten 
om terug de Wei in te gaan, en de 
voetbalschoenen weer onder te binden. 
Enkele voormalig sterspelers van 
Bergeijk 3 hebben er in de voorbereiding 
van dit seizoen voor gekozen om hun 
talenten elders ten tonele te spreiden. 
Met hervonden ambitie hebben Jesse 
van Dooremolen, Jorn Willems, Mark 
van Woerkum en Mathijs Lemmens er 
dit seizoen voor gekozen om voor de 
selectie te gaan. We zullen hun inbreng 
binnen en buiten het veld missen en 
willen de heren bij deze, bedanken voor 
bewezen diensten. Ook wensen wij ze 
dit seizoen graag veel succes toe bij de 
selectie. 
Om het ontstane personele gat op te 
vangen werd het scoutingsapparaat van 
Bergeijk 3 flink aan het werk gezet en 
zijn de volgende spelers aangetrokken: 
Giel Theuws en Nick van den Boogaard 
voor het betere verdedigende werk in de 
defensie, spelverdeler Roel Eisenkolb 
voor op het middenveld, en Koen ‘Baby’ 

Willems voor op de flanken. Ook de 
technische staf werd begin dit seizoen 
versterkt met het aantrekken van Kai 
van Dooremolen als ervaren assistent-
coach en adviseur van ons jonge 
coachings-trio. Net voor het sluiten van 
de transferwindow werd als klap op de 
vuurpijl ook Nick Bronkhorst losgeweekt 
bij de selectie. (eigenlijk zoiets als het 
halen van Mario Götze bij PSV, maar 
daarover later meer.)
De ambitie van Bergeijk 3 lag mede 
door deze investeringen dit seizoen 
onveranderd hoog: Het gaan voor het 
hoogst haalbare en dus voor de Double: 
1e in Beker en Competitie. Dit was goed 
terug te zien tijdens de eerste trainingen 
dit seizoen waarbij de trainingsopkomst 
zeer goed was. De trainingen steken 
door de noeste arbeid van ons 
coachings-trio en inbreng van Kai dit 
seizoen ook zeer goed in elkaar. De 
enigste tegenslag die we tijdens deze 
goede beginfase moesten verwerken 
was dat de pas aangetrokken Nick 
van den Boogaard al tijdens zijn eerste 
training flink geblesseerd raakte. Hij 

Bergeijk 3
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toonde zich naderhand desalniettemin 
zeer betrokken door bij elke training en 
wedstrijd aanwezig te zijn, zo zien wij 
dat graag!
Na enkele weken voorbereiding was 
de tijd aangebroken om de krachten 
van onze vernieuwde samenstelling 
is te meten in een echte wedstrijd. 1 
september was het zover: Een derby 
thuis op onze Bergerheide tegen Ter 
Loo 2.  Op deze donkere dinsdagavond 
merkten we dat we na de lange 
seizoens-stop toch wat balgevoel en 
wedstrijdritme misten waardoor het 
spel wat stroperig liep. Desalniettemin 
waren we de bovenliggende partij en 
kwamen we al in de eerste helft op 
een 1-0 voorsprong door een fraaie 
vrije trap van ondergetekende ;). In de 
tweede helft gingen we op zoek naar 
meer doelpunten, maar was het enigste 
opmerkelijke feit deze wedstrijd nog een 
curieuze blessure van onze Laurens die 
ongelukkig op zijn ellenboog viel. Al bij 
al geen slecht begin, ter Loo werd met 0 
punten naar huis gezonden, en het ritme 
in de derde helft werd in de kantine wel 
snel hervonden. Ook bij Laurens bleek 
het naar omstandigheden mee te vallen, 
hij kon, na een bliksembezoekje aan het 
Maxima de derde helft ook nog even 
meepakken.
De zondag erop stond een bekerwedstrijd 
uit tegen Dommelen 4 op het program, 
om 10u. We misten deze wedstrijd wat 
vaste manschappen en laat het nou net 

zo zijn dat 10u wedstrijden sowieso 
al niet zo onze specialiteit zijn... Meer 
woorden zullen we er niet aan vuil 
maken, we gingen die ochtend met 
2-0 de boot in. Voorafgaand aan deze 
wedstrijd hadden we al besproken om 
bij de Volte te gaan lunchen als een 
soort teambuilding activiteit. Door het 
verlies eerder op de ochtend waren 
we natuurlijk extra gemotiveerd om 
de derde helft wèl te winnen, en werd 
de ‘lunch’ doorgetrokken tot laat in de 
avond. Achteraf is het niet duidelijk 
geworden of wij die dag van de derde 
helft hebben gewonnen of de derde helft 
van ons…
Nadat de kater van (het verlies) de week 
ervoor was weggetrokken mochten we 
aantreden uit tegen EFC 5. We speelden 
die dag goed aanvallend voetbal met 
hoge druk naar voren, het spel dat 
we graag willen spelen, en tikten de 
tegenstander van het kastje naar de 
muur. We vergaten echter te scoren… 
Iets wat onze tegenstander volgens de 
aloude voetbalwetten, zeer efficiënt, wel 
deed. Ze profiteerden van een foutje bij 
ons achterin en één goed geplaatste 
counter. Deze twee wapenfeiten 
maakten een einde aan onze beker 
aspiraties van dit seizoen. Maar flexibel 
als we zijn “tussendoor een zondagje vrij 
is ok wel lekker, en die beker moette niet 
willen..” werd het verlies al snel naast 
ons neer gelegd. Volgens het motto 
“gewonne of verlorre gedronken zal er 
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worre!” Werd er ook deze week door 
een gedeelte van de spelersgroep een 
bezoekje gebracht aan de Volte. Deze 
keer was er geen twijfel over mogelijk 
dat naast de eerste en tweede helft, 
ook de derde helft een aantal van onze 
spelers deze week te machtig was.
20 september ging voor ons de 
competitie van start thuis tegen Beerse 
Boys 6. Deze wedstrijd markeerde het 
debuut van onze Nick Bronkhorst. 
Die volgens een tactische meesterzet 
van de technische staf voorin werd 
geposteerd. Deze zet pakte goed uit, 
we speelden een goede eerste helft 
waarin d’n Bronk in de spits met twee 
doelpunten uitblonk. Helaas raakte hij 
vroeg in de tweede helft geblesseerd en 
verslapte ons spel. Met als uiteindelijk 
resultaat een 2-2 remise, iets wat de 
verhoudingen in het veld over de hele 
wedstrijd uiteindelijk ook wel eer aan 
deed.
De week erop stond een uitwedstrijd 
tegen Rood Wit op de kalender. We 
speelden wederom een goede wedstrijd, 
maar konden ons overwicht in het veld 
pas begin tweede helft omzetten in 
een goal. Halverwege de tweede helft 
kregen we helaas een counter om 
de oren die in de 1-1 inluidde. Deze 
tegengoal wakkerde het vuur in onze 
speler nog wat extra aan, en we gingen 
weer op jacht naar de winnende treffer. 
Deze had na een groffe overtreding op 
Koen Willems in de vijandige zestien ook 

moeten komen, maar de ons al de hele 
wedstrijd niet zo goed gezinde scheids 
oordeelde helaas anders. Eindresultaat 
1-1.
11 oktober mochten we wederom de wei 
in uit tegen Hoogeloon 3. Zoals al vaker 
dit seizoen waren we de eerste helft de 
bovenliggende partij, en kwamen we 
op 0-1 voorsprong door een goal van 
Adriaan van Heeswijk. Helaas begonnen 
al in de eerste helft bij verschillende 
spelers wat (conditionele) klachten 
en pijntjes ons parten te spelen, wat 
resulteerde in drie wissels voor rust. 
De daaruit volgende positiewisselingen 
kwamen ons spel in de tweede helft 
niet ten goede. We hanteerden te vaak 
de lange bal, konden hun opbouw niet 
meer goed onder druk zetten, en door 
geklungel achterin liepen we tegen 
een tegendoelpunt aan. Door nog 
twee scheidsrechterlijke dwalingen 
(een pingel tegen, na een tackle van 
Giel Theuws, waar zelfs Sergio Ramos 
jaloers op zou zijn. En een goal na 
een overtreding op dezelfde Giel) kon 
de uitslag nog oplopen tot 3-1. Laten 
we zeggen dat het ons die zondag 
niet meezat, iets wat de coach van 
de tegenstander na de westrijd ook 
beaamde.
We zitten op dit moment in een rare 
tijd, door corona is de competitie, 
opnieuw (tijdelijk) stil gelegd. Ik heb 
het gevoel dat we met Bergeijk 3 op 
het juiste spoor zitten, we hebben dit 
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prille seizoen met vlagen laten zien dat 
we heel behoorlijk kunnen voetballen. 
We hebben een mooi groepje bij elkaar 
gesprokkeld en zolang dat alle neuzen 
de goed kant op staan, we voetballen in 
onze kracht, lees: over de grond, en de 
makkelijke oplossingen zoeken, kunnen 
we het menig tegenstander dit seizoen 
heel lastig maken. Ook zal het ons in 
het vervolg helpen als we conditioneel 

nog wat beter worden en op zaterdag 
die laatste paar biertjes iets vaker laten 
staan. Maar allé, plezier in het spelletje 
is het aller belangrijkste en dat zit bij 
Bergeijk 3 wel goed! Ik hoop dat we dit 
seizoen spoedig weer kunnen hervatten 
en dat we nog menig punt! /(pint) kunnen 
pakken dit seizoen.

Tot de volgende!

Twan Lavrijssen
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Eric van der Meijden   Trainer/leider en oud-voorzitter
Teun van der Meijden   JO9-1 
Siem van der Meijden   JO6-1  

Familie

Van der Meijden

De favorieten van:

‘De favorieten van’ is een korte vragenlijst 
met ‘favorieten’ van familieleden actief 
binnen onze voetbalclub.

Voetbalclub 
Eric,Teun en Siem: PSV

Voetballer Internationaal

Eric, Teun en Siem: Virgil van Dijk

Voetballer Eredivisie

Eric, Teun en Siem: Donyell Malen

Voetballer Bergeijk

Eric, Teun en Siem: Jop(ioni) Lavrijsen

Vakantieland

Eric, Teun en Siem: Frankrijk

Hobby

Teun en Siem: voetballen
Eric: hardlopen, zwemmen, beetje 
fietsen 

Muziek

Eric, Teun en Siem: Coldplay

Game

Teun en Siem: Minecraft + Slither

Eten

Teun en Siem: poffertjes/ frietjes

Drinken

Eric: Duitse biertjes

Film / serie

Teun en Siem: Toy Story, jeugdjournaal

Auto / Motor

Noodzakelijk kwaad

Toen ik jong was wilde ik worden...

Eric: boswachter

Als ik ouder ben ben ik...

Teun: profvoetballer
Siem: soldaat
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Karantèneproat

Leeg Hakken(s)

Maak kennis met de Baas van Bergeijk. 
De Baas van Bergeijk is ook wel bekend 
onder zijn alias Max Hakkens. 
Tijdens een gezellig teambarbecue 
afgelopen zomer deed de Baas van 
Bergeijk zijn intrede. Wat een gezellige 
avond met een klein drankje had 
moeten worden eindigde voor Max al 
snel boven een papiercontainer. Als je 
tussen de drie containers moet kiezen 
misschien nog wel  de beste keuze ook 
nog. Vervolgens moest Max natuurlijk 
ook nog naar huis. Max woonde zowat 
om de hoek, maar hij heeft er al mee al 
toch vijf uur en een kwartier over gedaan 
om thuis te komen. Blijft een eind met al 
die bochten in de weg. Wat een flesje 
Schrobbelèr al niet kan veroorzaken. 
Na zo’n knotsgek avontuur kon een 
gepersonaliseerde fles natuurlijk niet 
ontbreken. En bij Bergeijk 4 zijn ze, 
behalve na een teambarbecue, niet te 
beroerd om dit dan te organiseren zoals 
je kunt zien op de foto hiernaast. 
Proost, Max!
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in die paar weken dat het seizoen oud 
is, al twee keer te verslapen. Nou Bram, 
Corona heeft dus ook zo z´n voordelen. 
Zondag lekker uitslapen. En Robin, 
gewoon wat minder drinken jongen. 
Ook bij jou beginnen de jaren te tellen. 
Ook bij Bergeijk 5 bleek er een steevaste 
langslaper te zijn. Echter kun je 
verslapen bij Mathijys Moeskops ook in 
tweeën opdelen. Ver-slapen. De plekken 
ver van huis waar die jongen allemaal al 
in slaap is gevallen… Onbeschrijfelijk. 
Gezien zijn wekelijks snapchat kan hij 
er eigenlijk niets aan doen en blijft het 
wekelijks de schuld van Jan. Hertog 
Jan. 
 
Goalgetter Dennis van den Broek

Sinds dit seizoen is Dennis van den 
Broek weer te bewonderen op sportpark 
De Bergerheide. Na een tweetal 
buitenlandse avonturen vond hij het weer 
tijd voor een terugkeer bij zijn club waar 
het allemaal begon. Voorheen kenden 
we Dennis allemaal van zijn perfect 
getimede sliding maar sinds dit seizoen 
is daar de kopbal aan toegevoegd. Al 
na twee competitie wedstrijden was het 
raak! Uit een afgemeten voorzet trok 
Dennis zijn hoofd in en viel de bal bijna 
stil op zijn vogelnest van krullen. De 
bal vloog tegendraads in het net en de 
eerste goal van Dennis was een feit.  We 
hopen dat Dennis dit jaar nog meerdere 
keren kan juichen en ons kan helpen aan
een top 5 notering. 

Myjer, J. (2003): Wakker worden, wakker 

worden

Iedereen overkomt het wel eens. De 
ene wat meer dan de ander. De een 
één keer per jaar, de ander iedere week. 
Verslapen. 
Op maandag tot en met vrijdag hebben 
we er eigenlijk geen last van. De werk- 
of schooldag wordt er hoogstens wat 
korter van. Maar op zondag, dan kost 
het je geld. En je basisplaats. 
Daar weten de gebroeders Bax ook over 
mee te praten. Met name Bram. Waar 
zijn broer Robin het na één keer geleerd 
had kreeg Bram het voor elkaar om zich,
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Zoals in deze video te zien is  verbaasde 
Frank de Boer zich daar ook over en 
werd door hem en zijn staf persoonlijk 
besloten om zich met z’n allen toch aan 
de RIVM-maatregelen te gaan houden.
 
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=kAlzdzk0O60

De jarigen! 

De tijd van het jaar is weer aangebroken. 
De bladeren vallen weer van de bomen, 
het weer wordt natter en de dagen korter. 
Wanneer dit het geval is weet je dat 
oktober weer is aangebroken. Oktober, 
de maand waarin de gebroeders Box 
weer een jaartje ouder worden. 
Allereerst werd Tom ‘Bonzo’ Box op 4 
oktober weer getrakteerd op een extra 
kluifje! 
Bonzo mocht zijn 27e dierendag vieren 
en net als altijd stroomde de felicitaties 
gedurende de dag binnen. Naar verluidt 
hing er dit jaar zelfs een spandoek voor 
zijn deur: “Bonzo 27 jaar, bij passeren 
drie keer blaffen!”

Op moment van schrijven gaat het nog 
een aantal weken duren voordat er vanaf 
18 jaar weer mag worden gevoetbald. 
Op dit moment heeft het kabinet 
besloten dat enkel de jeugdwedstrijden 
nog door zullen gaan. 
Het betaalde voetbal wordt nog wel 
gespeeld. Zo ook de (oefen)wedstrijd 
Nederland-Mexico. 
Opvallend was dat deze wedstrijd toch 
gespeeld mocht worden gezien het 
virus.

https://www.youtube.com/watch?v=kAlzdzk0O60
https://www.youtube.com/watch?v=kAlzdzk0O60
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Een paar dagen later was het de beurt 
aan Bonzo’s broer. Dick had op 7 
oktober niet meer genoeg aan één taart, 
omdat de dertig kaarsjes die voor zijn 
leeftijd nodig waren er gewoonweg niet 
meer op pasten. Dan weet je dus dat je 
echt oud begint te worden. 
De vriendenclub van Dick had 
eigenlijk een groot ossenfeest* willen 
organiseren. Helaas gooide ook hier de 
voetballer van het Mexicaanse elftal roet 
in het eten. 
Maar helemaal niks doen was uiteraard 
geen optie. De spandoeken waren al 
klaar en werden pontificaal aan de 
voorgevel gehangen. De vrienden 
maakte zich in eerste instantie nog 
zorgen over wat de hoogbejaarde 
overbuurvrouw wel niet van de tekst zou 

moeten denken. Gelukkig hielp Dick’s 
buurman, R. Willems, hen al snel van de 
zorgen af. Zoals R. zei: “Die kanne da 
toch niet lezen, te kleine lettertype!”
Om Dick toch nog te kunnen trakteren 
op n’n Os werd een grote opblaasbare 
in zijn voortuin gestationeerd. Er werd 
nog snel even een snapchat naar Dick 
gestuurd met een kleine glimp van de 
Os en de voortuin, zodat hij zich de rest 
van de dag kon voorbereiden op wat 
komen ging. 

Bonzo en Dick namens de redactie nog 
eens van harte en nog vele (dieren)jaren! 

*Voor een nadere uitleg omtrent een 
ossenfeest kijk op: https://nl.wikipedia.
org/wiki/Ossenfeest

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ossenfeest
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ossenfeest
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