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Van de
voorzitter

Bart Reuter

Beste voetbalvrienden,
Gelukkig zijn weer als van ouds van start

uitdagingen liggen binnen het invullen

gegaan met een nieuwe competitie!

van alle taken. Vele handen maken licht

Na 1,5 jaar met zware beperkingen onze

werk en geef gerust aan als je je in wilt

favoriete sport uitgeoefend te hebben,

zetten voor de vereniging maar wellicht

konden we vanaf september weer volop

niet direct een rol voor je weggelegd

genieten van het spelen en supporteren

ziet, er is zoveel te doen op zo veel

van onze favorieten!

verschillende gebieden, kortom er voor
iedereen wel een taakje beschikbaar!

Natuurlijk is het weer wennen, er zijn
nog altijd beperkingen, maar die lossen

De opening van dit seizoen was speciaal

we gezamenlijk met elkaar op!

te noemen, we zijn van start gegaan
met een spetterend openingsweekend!

Zoals aan het begin van elk seizoen

Vrijdag met het kaderfeest gestart,

kennen we onze uitdagingen, nog

zondag hebben we voor de senioren

niet alle teams hebben voldoende

een “Groot Bergeijk Openingstoernooi”

leiders/trainers, we kunnen nog extra

georganiseerd, wat zeker voor herhaling

kantinepersoneel

zodat

vatbaar is en op zondag was de dag voor

we eenvoudiger alle diensten kunnen

de jeugd waar diverse voetbalspellen

invullen, we kunnen nog handjes voor

(Skills zowel op het veld als digitaal

de klusdag gebruiken enz.

geoefend werden).

gebruiken,

Tijdens het kaderfeest huldigen we altijd
Zo zie dat wanneer je start de grootste

het “kaderlid van het jaar”. Dit jaar was
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wel een speciale uitverkiezing omdat

om met voldoende vrijwilligers de club

het niet om één lid ging maar een groep!

“aan de gang” te houden zodat iedereen

Volledig terecht is dit jaar de titel van

op zijn of haar manier met een goed

“kaderlid van jaar” gegaan naar: Het

gevoel aan onze club denkt en ook

Klusteam!

ervaart. Het lijkt met het jaar lastiger te

Gedurende de gehele corona periode

worden om met voldoende mensen de

zijn zij doorgegaan met het op orde

club te “runnen”, dus ik doe vanaf deze

houden van ons sportpark en is ons

positie graag een beroep op jouw inzet

“withok” uitgebreid, de overkapping

en medewerking!

aan

de

kantine

gerealiseerd,

LED

verlichting om de velden geplaatst en

RKVV Bergeijk, dat zijn wij namelijk

zonnepanelen op het dak van de kantine

allemaal samen!

geplaatst (de laatste 2 zaken in goede
samenwerking met de gemeente). Heel

Iedereen heel veel plezier voor dit

het Klusteam, nogmaals gefeliciteerd en

nieuwe voetbaljaar!

dik verdiend!
Ik hoop dat we allemaal het nieuwe

Met sportieve groet,

seizoen kunnen beleven zoals we ons
dat wensen, vooral met veel plezier,

Bart Reuter

goede samenwerking, mooie resultaten

Voorzitter

en bovenal respect naar elkaar!
Ik hoop ook dat we erin blijven slagen
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Van de
redactie

Dennis Tummers

Het is weer tijd voor met een dekentje op

Is dat niet de verkeerde motivatie?

de bank te luisteren naar gregoriaanse

Alhoewel, de besmettingscijfers lopen

kerkmuziek op NPO Radio 4 en je te

weer op. Meer dan dubbele cijfers

verwonderen over de wereld waarin wij

over de laatste weken! Misschien is het

leven.

uiteindelijk toch maar goed, dat mensen

Mijn Oxxio-appje klapte deze week

zich laten vaccineren om ‘het gedoe’.

bijna uit haar voegen van de extra cijfers

En gelukkig lijkt het in de meeste

die op het scherm getoond moesten

voetbalkantines nog niet zo’n vaart te

worden. Dubbele cijfers, in vergelijking

lopen met de Corona-app…

met een paar maanden eerder. En dan

Over dubbele cijfers gesproken, wij,

is het nog slechts herfst! Oplossingen?

van Bergeijk 5, tikte van de week de 17

Dan nog maar een dekentje extra op

doelpunten in één wedstijd aan, in een

de bank, de worstenbroodjes in de

gewonnen derby van jewelste tegen

magnetron in plaats van de oven en de

Terlo 5. Nom d’une pipe, die mannen

verwarming, van energiearmoede, maar

kunnen drinken (en slecht voetballen)!

op 20 graden in plaats van 22.

We zijn trouwens net teruggekomen

Enfin, toch verbaas ik me er nog over, die

van een weekendje weg met ons

Corona-app. Wat een gedoe. En wat een

voetbalteam. We voeren richting het

tweestrijd in onze samenleving! Ik hoor

achterland van Oost Nederland, naar

echter van steeds meer ‘anti-vaccers’

het altijd mooie Grolloo, gelegen op de

die toch de oversteek maken en ‘vaccer’

Rolderrug in de provincie Drenthe. Dat

worden, omdat ze het gedoe met het

vond de organisatie gepast om in tijden

appje van dien minder irritante aard

van energiearmoede ruim 500 kilometer

vinden dan het telkens moeten testen.

te reizen. Naar een dorp van letterlijk
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één rotonde lang. Gelukkig mochten
we op zondag ook weer terug naar
huis. Johan Derksen hebben we niet
gezien, maar wel een mevrouw met een
borstverkleining die graag een sigaretje
opstak en over het leven filosofeerde.
Voor meer informatie verwijs ik u door
naar Matthijs Moeskops. Inderdaad, het
neefje van…
Op meerdere fronten hoop ik dat de
dubbele cijfers niet zullen doorzetten,
zowel van de Corona-besmettingen
als mijn energierekening als (hoe gek
het ook klinkt) het enorme verschil in
doelpunten. Terug naar normaal, dat
zou ik willen.
De magnetron zegt ‘ping’. De broodjes
worst van Van Heeswijk zijn klaar en de
gregoriaanse muziek is overgegaan in
mijn Oostenrijkse vriend Schubert. Het
is dus tijd van de bank af te komen. Ik
wens u een goed en vooral een volledig
voetbalseizoen toe.
Amen.
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Uitnodiging
algemene ledenvergadering
Vrijdag 26 november 2021 - 20.00u - Kantine RKVV Bergeijk

Geachte leden,
Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) over seizoen
2020-2021. De agenda voor deze vergadering is als volgt:
1.

Opening

2.

Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering 17 september 2021.

3.

Jaarverslag 2020-2021

4.

Financieel jaarverslag 2020-2021

5.

Verslag kascontrole commissie

6.

Verkiezen kascontrole commissie

7.

Mededelingen bestuur

8.

Begroting 2021-2022

9.

Bestuursverkiezing

10.

Aftredend en herkiesbaar:
		

Bart Reuter – voorzitter

10 Huldiging jubilarissen
11. Rondvraag
12. Sluiting
Graag aanmelden via een e-mail op of voor vrijdag 19 november naar secretaris@
rkvvbergeijk.nl. U ontvangt de notulen van de vorige vergadering en indien gewenst
het jaarverslag over seizoen 2020-2021.
Wij verwelkomen u graag op 26 november in onze kantine.
Met sportieve groet,
Bestuur RKVV Bergeijk
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De favorieten van:

Mees en Thijs

Dijkstra
‘De favorieten van’ is een korte vragenlijst

Hobby:

met ‘favorieten’ van familieleden actief

Mees: Voetbal, trampolinespringen

binnen onze voetbalclub.

Thijs:

voetbaltrainer,

hardlopen,

wielrennen, klussen, tuinieren………etc.
Voetbalclub nationaal:
Mees: PSV

Muziek:

Thijs: PSV

Mees: André Hazes jr.
Thijs: Rock, Nederlandstalig, klassiek…..

Voetbalclub Internationaal:

etc.

Mees: PSV
Game:

Thijs: PSV

Mees: Brawl stars
Voetballer Internationaal:

Thijs: ?

Mees: Cody Gakpo
Eten:

Thijs: Zlatan Ibrahimovic

Mees: friet
Voetballer Eredivisie:

Thijs: friet

Mees: Cody Gakpo
Drinken:

Thijs: Mario Götze

Mees: (kinder) cola
Voetballer Bergeijk:

Thijs: speciaalbier

Mees: Mees Dijkstra
Film / Serie:

Thijs: haha….Mees Dijkstra

Mees: Narnia
Vakantieland:

Thijs: Allo Allo, Band of brothers

Mees: Frankrijk
Thijs: Canada
11

Auto / Motor:
Mees: Tesla
Thijs: Volvo
Toen ik jong was wilde ik worden (Pa):
Ben nog steeds zoekende….
Als ik ouder ben, ben ik (Zoon):
Heb nog geen idee?

12

weebosch

Via deze weg willen wij, het bestuur van

de gemeente vervangen door LED

Stichting 90 jaar RKVV Bergeijk, jullie op

verlichting, naar verwachting in de loop

de hoogte brengen van de resultaten

van 2019. Op deze manier wordt het

ons 90 jarig jubileumfeest.

resultaat omgezet in een structurele,
groene kostenbesparing!

Allereerst vonden wij het als organisatie
een grandioos feest! Om nog even

Nogmaals hartelijk dank voor iedereen

terug te blikken in de onderstaande

die

link nogmaals de foto’s van de avond.

vrijwilligers en organisatie bedankt voor

https://www.rkvvbergeijk.nl/portfolio/

deze fantastische avond!

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 LEDverlichting op onze velden. De huidige
verlichting wordt in samenwerking met

geholpen

heeft.

Sponsoren,

“Selectiepen”

Een goed begin...

handen tegen de huidige hekkensluiter
van de 4e klasse F omdat het een

Allereerst wil ik onze captain Ruud

tegenstander trof die iets volwassener

‘Trauner’ Willems bedanken voor het

speelde.

doorgeven van de selectiepen. Totaal

verschillende spelers hun onvoldoende

onverwacht!

van de 1e en 2e helft goed door op het

In

de

3e

helft

maakte

‘juiste’ moment te pieken onder toeziend
Waar zal ik is beginnen? De afgelopen

oog van een trotse trainer. Door naar

2 seizoenen hebben we helaas niet af

de 2e bekerwedstrijd. Wederom geen

kunnen maken door het welbekende

succes! Een matig Bergeijk ging met 2-1

virus wat de wereld al een tijdje in haar

onderuit bij vijfdeklasser S.V. Tongelre.

greep heeft. Gelukkig lijkt het nu de

Om het wat draaglijker te maken; dit

goede kant op te gaan. Laten we hopen

team staat ondertussen ongeslagen

dat we het seizoen 2021-2022 wel tot

bovenaan in de 5e klasse C. De kortste

een goed einde kunnen brengen!

weg naar Europees voetbal was ineens
niet meer zo kort! Sterker nog, het was

Even terug naar het begin van het

onmogelijk om nog door te bekeren na

seizoen;

oefenwedstrijdjes,

deze verliespartij. Gelukkig konden we

trainen, trainen, oefenwedstrijdjes etc.

onze bekercampagne toch nog met

etc.

een goed gevoel afsluiten door een

trainen,

Uiteindelijk begon het echte werk op

welverdiende overwinning te boeken op

een

derdeklasser SV Unitas ’59.

mooie

zaterdagavond,

tijdens

het (her)openingsweekend, met een
bekerwedstrijd tegen EMK uit Nuenen.

Door naar de start van de competitie.

Alle

mooie

Vol goede moed reisde we af naar Hulsel

voetbalavond waren aanwezig! RKVV

ingrediënten

voor

een

voor onze eerste competitiewedstrijd.

Bergeijk 1 voetbalde niet onaardig,

Ondanks de vele kansen die we

maar stond na 90 minuten toch met lege

creëerde stond er een 1-1 ruststand
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op het scorebord. Die stand stond er in

die de selectiepen door heeft gegeven

de 90e minuut nog steeds op, maar in

aan

extremis zorgde Stijn Cuypers er voor

Onze romanticus pur sang heeft zijn

dat de 3 punten toch mee naar Bergeijk

vriendinnetje ten huwelijk gevraagd! Ik

gingen. In de weken hierna boekte we

weet alleen niet meer precies waar hij

overwinningen op Spoordonkse Boys,

dit gedaan heeft, maar volgens mij was

De Raven, Weebosch en Riethoven.

het op (thuis)camping Lanterna. Ik snap

Met 15 punten uit 5 wedstrijden en

je wel overigens! Als je met de dag kaler

een doelsaldo van +16 gaan we op dit

wordt, moet je op een gegeven moment

moment aan kop in de 4e klasse E.

zorgen dat je je vriendinnetje vast legt

Spelers blij, trainer blij, supporters blij…

voordat ze ergens anders gaat kijken 😉. 

wat willen we nog meer?!

Zijn er nog meer nieuwtjes te melden?

mij;

Ruud

‘Trauner’

Willems.

Jazeker! Daan ‘Lamprou’ Bauhaus heeft
Hebben we het formele gedeelte weer

al 4 wedstrijden op rij de 0 gehouden. Is

gehad, kunnen we door naar het leuke

dat een opmerkelijke prestatie? Ja, wel

gedeelte. Om te beginnen bij Stijn

als je weet dat Ruud Willems en Job van

Cuypers. Van de 17 doelpunten die

Veldhoven voor hem staan als centrale

we tot nu toe gemaakt hebben heeft

verdedigers.

hij er 4 voor zijn rekening genomen als
verdedigende middenvelder en hiermee
voert hij de topscoorderslijst aan. In

Daarnaast hebben ondertussen ook

de wandelgangen gaan de geruchten

verschillende jeugdspelers zijn debuut

rond dat hij niet alleen binnen de lijnen

gemaakt voor het eerste elftal! Mooi

scoort, maar ook op zondagochtend

voor de toekomst, maar ook mooi voor

aardig productief is! Dit nieuwtje, vers

de sfeer in de kantine. Want… debuut

van de pers, zal hij op korte termijn ook

maken is zingen. Na al deze optredens

wel delen met de rest van het team.

ben ik tot de conclusie gekomen dat

Dan kom ik weer even terug op degene

Gijs ‘de Nijs’ Jansen nog steeds onze
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beste zanger van de selectie is. Over 2

‘seizoensopening’. In principe kan hij

weken (7 november) staat er weer een

iedere zondag om 18.00 uur weer in

optreden op het programma na afloop

Valkenswaard zijn.

van de wedstrijd Bergeijk – ZSC. Entree
is gratis!
Nu we het toch over de kantine hebben
kunnen we wel even doorpakken met
Super Sundays die dit seizoen nog
op het programma staan. Zondag
7 november staat de tweede Super
Sunday op het programma en op 10
april 2022 de derde. Op de hoogte
blijven van het laatste nieuws? Volg de_
voetbalkantine_bergeijk via Instagram
of via Facebook (De Voetbalkantine
Bergeijk).
Moraal van het verhaal; een goed begin
is het halve werk!
Ik geef de selectiepen door aan Gijs ‘de
Nijs’ Jansen. Hij woont tegenwoordig in
Valkenswaard en maakt iedere zondag
de overtocht met de fiets naar Bergeijk
om toch de nodige drankjes te kunnen
nuttigen. Ik ben wel benieuwd hoe hij
dit ervaart! Ohja, Lobke. Als je dit leest,
we hebben niet ieder weekend een

Piet Michielse
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Van de
jeugdvoorzitter

Jeroen van Hout

Het seizoen 2021-2022 is weer gestart,

jeugdleden. Deze laatste bestond uit

gelukkig

beperkingen

het bekende FIFA spelprogramma en

en daardoor mogen wij de supporters

FIFA skills op het hoofdveld. Rondom

ook weer verwelkomen in ons mooie

ons

sportpark. Dit komt ten goede aan de

verschillende

sfeer en motivatie van onze jeugdleden,

Super georganiseerd, helaas viel de

niets leuker dan naast het trainen je te

opkomst van onze jeugdleden een

mogen meten met andere verenigingen

beetje tegen. Dit mocht de pret niet

in

drukken, de aanwezige hebben een hele

een

zonder

(veel)

competitievorm.

Afgelopen

seizoen hebben de leden van het
jeugdbestuur,

technische

vernieuwde

terras

foodtrucks

waren

er

aanwezig.

leuke zondagmiddag gehad.

commissie

en de trainers zich hard ingezet om

Ook dit jaar is het voor de meeste

toch nog een vorm van competitie en

teams weer gelukt om de begeleiding

wedstrijdjes intern te organiseren om

van trainers en leiders te organiseren.

onze jeugd gemotiveerd te houden. Bij

Voor enkele teams hebben wij nog

deze wil ik alle betrokkenen bedanken

steeds een uitdaging, hiervoor zijn wij

voor het enthousiasme en getoonde

op zoek naar een passende oplossing.

creativiteit in deze toch bijzondere tijd.

Gelukkig hebben zich dit jaar ook
weer enthousiaste ouders gemeld die

Dit jaar is bij de start van het seizoen

als trainer of leider bereid zijn om een

een openingsweekend georganiseerd,

gedeelte van de openstaande posities

op vrijdag een kaderfeest voor onze

in te vullen . De vereniging draait en valt

vrijwilligers. Zaterdag voor de senioren

met de beschikbaarheid van voldoende

en op zondag FIFA activiteit voor onze

vrijwilligers.
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Als

(jeugd)bestuur

en

technische commissie zijn er nog zeker

maken welke zaken wij prioriteit gaan

(nieuwe) zaken die wij graag zouden

geven. Beide zijn bereid gevonden om

willen gaan opstarten. Ook hier geld

voorlopig (overdracht dit seizoen) deze

dat daarvoor vrijwilligers nodig zijn die

taken te blijven oppakken. Wie komt ons

er voldoende tijd en energie erin kunnen

versterken, voor info kun je mij bellen 06-

en willen steken om dit van de grond

25427082 of mailen jeugdvoorzitter@

te krijgen. Je kunt hier onder andere

rkvvbergeijk.nl. Of spreek mij of één van

denken aan (jeugd)clubscheidsrechters

de overige leden van de jeugdcommissie

werven

aan op ons mooie sportpark.

en

begeleiden,

centraal

onderhoud trainingsmaterialen enz.
Om te eindigen met een positieve
Voor nu is de werkelijkheid anders,

bericht, bij de start van dit seizoen

sinds een jaar is er geen jeugd

hebben wij een record aan mini’s in

coördinator (hard op zoek maar nog niet

aantallen. Meer dan 40, daar zijn wij als

gevonden) meer beschikbaar binnen

vereniging zeer blij mee natuurlijk.

onze vereniging. Dit betekend dat de

Ten slotte wil ik alle spelers, trainers en

huidige leden van de technische en

leiders veel voetbalplezier wensen voor

jeugdcommissie de activiteiten zo goed

het aankomende seizoen. En supporters

mogelijk proberen op te pakken (naast

uitnodigen om de teams te komen

hun

aanmoedigen op ons sportpark.

andere

verantwoordelijkheden).

Verder zijn wij dringend op zoek naar
versterking binnen het jeugdbestuur, een

Met vriendelijke sportgroeten,

lid voor de technische jeugdcommissie
en een hoofdleider voor de onderbouw,

Jeroen van Hout

of een combinatie van beide. Ook

Jeugdvoorzitter RKVV Bergeijk

dringend op zoek naar een secretaris
voor het jeugdbestuur.
Deze vrijwilligers die nu deze posities
vervullen in de jeugdcommissie hebben
vorig jaar aangegeven na jaren invulling
hieraan te hebben gegeven te stoppen.
Het is cruciaal dat deze posities binnen
de

jeugdcommissie

weer

worden

ingevuld. Mocht dit niet gebeuren zullen
wij wederom keuzes moeten gaan
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JO8-1 speelt de
bal(pen) over
Toen onze jongens startte bij de mini’s

bekend. We werden JO8-1 en mochten

stonden wij met drieën elke training

2x in de week gaan trainen.

samen langs de kant. Op dat moment
was de club hard op zoek naar trainers

We gingen aan de slag met het spelen

en al snel besloten wij: ‘als we er toch

op positie, en ook bij ons werd ‘HET

zijn kunnen we ons net zo goed nuttig

vliegtuigje’ geïntroduceerd. Door de

maken toch?’. We meldde ons aan, en

jongens verantwoordelijk te maken voor

startte als trainers voor de JO7-1. We

hun positie begrepen ze steeds beter

speelde maar liefst 2 wedstrijden en toen

dat iedere positie even belangrijk is.

ging de wereld op slot. Maar fanatiek als

Dat het niet alleen draait om doelpunten

we waren besloten wij gewoon lekker

maken.

door te trainen, en bijna elke zaterdag
organiseerde we wedstrijdjes voor de

En wat hebben de jongens veel geleerd

jongens. Vaak werd er zelfs op zondag

in die periode. Er werd er steeds meer

nog gevoetbald bij de Kattendans. Ze

samengewerkt en overgespeeld. Echt

vonden het geweldig, en er ontstond

SAMEN voor de winst gaan. En jawel,

echt een teamgevoel.

het resultaat mocht er zijn!

Alle jongens konden het goed vinden

Na de zomervakantie mochten we op

maar het was wel een beetje ‘ieder

zaterdag weer lekker ‘echte wedstrijden’

voor zich’. Ieder kind had zijn eigen

gaan spelen.

kwaliteiten maar wat ze allemaal graag

Sindsdien

wilde was SCOREN. Ze moesten echt

5 met glans gewonnen. En wat zijn

nog leren samenwerken en overspelen.

ze trots, die jongens. Niet alleen op

Op 18 juni werd de nieuwe teamindeling

zichzelf, maar ook op elkaar. Zo leuk
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6

wedstrijden

gespeeld:

om ze te zien groeien. In het spel, maar
ook in het enthousiasme naar elkaar
toe. Regelmatig hoor je ze naar elkaar
roepen:

‘Goed

verdedigd’,

‘Mooie

voorzet!’, ‘Mooi doelpunt jongen!’ Ze
zijn gewoon TROTS op hun team. Zo
mooi om te zien.
Wij zeggen het ook altijd: “Jongens, het
belangrijkste is dat jullie plezier maken”.
Al zijn we er nog niet over uit wie nu
ECHT het meeste uitkijkt naar de
wedstrijden: De boy’s zelf of wij als (over
fanatieke) trainers.
Echt waar, net als de jongens kijken
wij alle 3 de hele week uit naar die
zaterdagochtend.
Samen voetballen wij lekker door.
En de pen geven we door aan:
Giel Muller & Jeroen Lemmens

Ronald Rijkers, Gert-Jan van Ham, Laurens Vis
21

Het
Wethouwerke*
aan de aftrap. Ruud Dekoninck maakte

… en op naar de volgende! Daarmee sloot

zijn rentree op de Bergeijkse velden. De

ik vorig jaar november af. Niet wetende

laatste keer dat Ruud voetbalde waren

dat een week later de competitie werd

knalrode schoentjes nog wél hip. Maar

beëindigd door de overheid. Maar wij,

goed, ondanks zijn knalrode schoentjes

de 35-plussers, hebben niet stilgezeten.
Iedere

zondagochtend

om

kon Ruud terugkijken op een geslaagde

10.00u

terugkeer in de voetballerij. En dan Luuk

stipt werd er getraind. Met pionnetjes,

Sengers… Wat een comeback maakte

keepertje in de goal, muziekske op de

deze gast! In de allerlaatste wedstrijd,

achtergrond en veel te harde ballen werd

allerlaatste minuut had hij alles gegeven

er een vakkundige voetbalclinic in elkaar

en was klaar om gewisseld te worden.

gezet. De seizoensafsluiter bestond uit

“Wissel,

een partijtje met de gehele selectie met

wissel!”

schreeuwde

hij

vakkundig. “Nog efkes Zenger, efkes

daarna vers belegde broodjes van de

mee terug verdedigen en dan kende

pomp en lauw bier. En toen was het

wisselen” ontving hij als terugkoppeling

afwachten wanneer we weer mochten.

vanaf de zijlijn. Luuk deed zijn taak, gaf

Eind augustus werd het duidelijk, we

alles voor het team en scheurde in de

mogen weer! Op de voetbal.nl app

allerlaatste seconde alles af in z’n kuit

stond de competitie indeling. Bergeijk

wat er maar af te scheuren viel. Chapeau

35+ gaat het opnemen tegen DOSL,

Luuk, op naar de volgende!

SBC, SV Valkenswaard en De Valk.
Mooie tegenstanders en niet al te ver

Maar de hoofdrol van de avond was

rijden. 24 september was het zover,

voor iemand anders weggelegd. Door

matchday! Met twee nieuwkomers in de

de aanwezige (schoon)vaders, kinderen

gelederen stond (bijna) iedereen topfit
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en spelersvrouwen gebombardeerd tot

Zelfs het Wethouwerke kon daar niets

publiekslieveling:

Wethouwerke!

aan veranderen. Maar ik ben blij dat

Het Wethouwerke was onvermoeibaar,

we weer kunnen zeggen: Op naar de

bleef maar gaan en scoorde zowaar

volgende!!!

het

twee keer in één wedstrijd. Een fraaie
kopgoal en een lepe schuiver. Hulde

Tot slot wil in de pen doorgeven aan het

voor het Wethouwerke. Het mooie van

Wethouwerke. Hij verdient het om in

het Wethouwerke is dat hij juicht zoals

de volgende BVV’er een mooi stukje te

van Basten in 1988. Twee handjes in

mogen schrijven.

de lucht en met een grote glimlach.
Daarvoor komen de mensen naar de

Bart Daams

Bergerheide; om het Wethouwerke aan
het werk te zien. Wat natuurlijk vrij uniek

*het Wethouwerke is een fictieve naam.

is, een wethouder aan het werk. Zoals

Stef Luijten wenst anoniem te blijven.

het Wethouwerke later in de kantine

Graag uw begrip hiervoor.

zelf toegaf: “Werk? Een bietje lintjes
doorknippen, meer ist nie”.
Mede dankzij het Wethouwerke was het
weer een prachtige avond. 7 punten
in de pocket, slap geouwehoer en een
tafel vol schrale pinten in de kantine
(sommige dingen veranderen nooit).
Door de huidige coronamaatregelen
moest de kantine om 00.00u sluiten.

Bart Daams
23

Onder de douche met

Beroep?

Marielle
Vervest

Ondernemer.
Bakkerij van Heeswijk waar ik
werkzaam was wordt op dit moment
overgenomen door de 4e generatie.

Ook ging de razende reporter dit

Daar zijn we erg trots op. Mijn huidige

seizoen weer op pad om een babbeltje

bedrijf heet Marielle Vervest Merk-

te maken met mensen binnen de club.

strategie en biedt diensten aan op het

Deze keer kwam de razende reporter

gebied van merkstrategie, concept- en

bij Marielle Vervest uit. Ze is de nieuwe

organisatieontwikkeling.

Secretaris van RKVV Bergeijk. De
razende reporter ging dit keer niet mee

Wat doe je verder naast je werk?

onder de douche, maar dronk gezellig

Naast mijn werk doe ik veel

een kopje koffie met Marielle.

vrijwilligerswerk. Op het moment ben ik
o.a. voorzitter van een studieclub voor

Algemeen

bakkerijondernemers en zit ik in de raad

Hoe heet je?		

van advies van de Bakery Institute,

Marielle Vervest

een particuliere bakkerij opleiding in
Zaandam. Ook ga ik als vrijwilliger

Waar woon je?

graag op reis voor de organisatie

Borkelsedijk

PUM. Deze organisatie ondersteunt
en helpt MKB-ondernemers in

Wat is je geboortedatum en je leeftijd?

ontwikkelingslanden.

Ik ben 56 jaar en ben geboren op 4 april

Ik hou van koken, kunst en op pad met

1965

de racefiets in het wiel van het MultifixCycling-Team of op fietsvakantie.

Man en kinderen?

Ben net terug van een fietstocht van

Twee kinderen:

Lissabon naar Porto.

Adriaan en Marie van Heeswijk.
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Jouw taak binnen RKVV Bergeijk

Raven.

Hoe ben je in aanraking gekomen met
RKVV Bergeijk?

Favoriete speler/ speelster Nederland en

In mijn jonge jaren voetbalde ik onder

of Buitenland?

de bezielende leiding van Piet van

Megan Rapinoe.

den Dungen, Jack Hoeks en Adriaan

Ik ben fan van haar speelstijl maar

Brugmans als linksbuiten in het tweede

ik heb ook bewondering voor haar

dameselftal van RKVV Bergeijk. Onze

moed. Niet alle dingen gaan vanzelf

zoon Adriaan is begonnen in de mini’s

en ondanks dat het soms wat te

en speelt nu in het 3e.

provocerend is maakt ze wel het
verschil.

Wat was de doorslag dat jij de nieuwe
secretaris van RKVV Bergeijk werd?

Kantine

Ik vind het leuk om als vrijwilliger een

Jij hebt het kantineteam mee opgezet, wil

bijdrage te mogen leveren aan de club.

je het kantineteam even voorstellen?
Het kantineteam bestaat op dit moment

Wat zijn jouw sterke punten als

uit 15 spelers. In het team staan

secretaris?

een aantal bekende en vertrouwde

Mijn best willen doen.

spelers en veel nieuw jong talent. Ze
zijn hard aan het werk om de kantine

Wat zijn jouw minder sterke punten als

na het coronatijdperk weer op en top

secretaris?

draaiende te krijgen.

Koffie zetten.
Het team bestaat uit (aanvoerders en
Voetbal

spelers):

Favoriete voetbalclub Nederland?

•

Rob Willems

PSV

•

Linda Schijvens

•

Rian Cremers

Favoriete speler/ speelster binnen RKVV

•

Naïma Cuypers

Bergeijk?

•

Anja Vriens

Adriaan van Heeswijk! Zeker na zijn

•

Benthe Bottram

doelpunt in de laatste minuut tegen De

•

Britt van den Eijnden
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•

Elske Theus

Voorkeur voor muziek?

•

Jet Theus

Ja, heel veel en heel hard.

•

Joris Theus

Van de Dijk, Beyonce tot Drake en alles

•

Mirjam Hoeks

wat ertussen zit.

•

Renee Cypers

•

Romy Schijvens

Over 5 jaar sta ik/ ben ik…?

•

Sebas Kleemans

Vrijwilliger in de dinsdagochtend

•

Emma Sleddens

klusploeg. En uit eten.

We zijn nog op zoek naar teamplayers

Wil je verder nog iets kwijt?

om het kantineteam te versterken.

Ik wens jullie allemaal een fijne

Stuur een mail naar secretariaat@

vakantietijd!

rkvvbergeijk.nl en doe mee!
En verder nog iets?
Favoriete drankje?

Nat hier hé?

De nieuwe koffie in de kantine!
Favoriete snack?
Frikandel speciaal
En verder
Wat was je mooiste vakantie?
Onze fietsvakantie met de kinderen
naar Lech in Oostenrijk
Wat is je favoriete film/ TV programma?
Op sportgebied de documentaire over
Diego Maradona en zijn tijd bij SSC
Napoli. Fantastisch.
Wat is je favoriete eten?
Mosselen met frietjes.
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30

LED VERLICHTING
OP ONZE VELDEN
RKVV BERGEIJK ZET VOLGEND STAP
IN VERDUURZAMING
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Het zal de gemiddelde bezoeker van

en als laatste ook nog het voormalige

ons sportpark wellicht niet direct zijn

korfbalveld.

opgevallen,

op

maar

in

de

afgelopen

die

Trainingsverlichting

velden,

op

het

hoofdveld

periode is er hard gewerkt aan betere

hebben we nu zelfs de mogelijkheid

en energiezuinigere verlichting van onze

voor sterkere en betere verlichting,

velden.

zogeheten wedstrijdverlichting. Bij de
avondwedstrijden ligt het nu in ieder

In samenwerking met de gemeente is er

geval niet meer aan de lampen als onze

een traject opgestart om dat voor elkaar

spelers het niet zien!

te krijgen. De gemeente als belangrijke
aanjager

en

ook

als

bereidwillige

Wat is er allemaal voor gedaan? Op

geldschieter. Wij als club als begeleider,

de eerste plaats natuurlijk de LED-

meedenker, mede-betaler en een stukje

lampen aangebracht in de lichtmasten.

uitvoering. Dank dus aan de gemeente,

Daarnaast

dank aan degenen die hieraan vanuit

aansluitingen, alles ondergebracht in

de club aan hebben meegeholpen, met

één schakelkast in plaats van meerdere

name Ad, Jack en het klusteam!

kasten. En

hebben

we

wat

betreft

er is een straalverbinding

aangelegd met het ballenhok (also
Het gaat om LED-verlichting voor het

known as Withok). Van daaruit kan via

hoofdveld, veld 2, het trainingsveld

een tablet de verlichting nu eenvoudig
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bediend worden.
De oplettende lezer vraag zich af,
waarom ook het voormalige korfbalveld
genoemd wordt. Daar is immers toch
geen verlichting? Dat klopt, die moet
nog worden aangelegd. En dat wordt
nog een forse klus! Want daarvoor gaan
we lichtmasten van onze buren van
TOS overplaatsen naar het voormalige
korfbalveld. In onze volgende BVV-er
zullen we u hierover zeer waarschijnlijk

Jan Kuijken

verder berichten!
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DAMES

1

Ten eerste wil ik Loes bedanken voor

over wat we met het aankomende

het doorgeven van de pen. Zo’n stukje

seizoen aan moesten. Een vraag die

in de BVV’er schrijven had ik in mijn

rond ging was: Hoe gaan we met het

voetbalcarrière echt niet willen missen.

aantal speelsters beide damesteams

Eehh, waar moet ik eigenlijk beginnen.

volmaken? Aangezien Lynn regelmatig

Het is nu namelijk alweer een tijd

op zondag moet gaan werken, Else

geleden (mei) dat de laatste BVV’er is

het een tijdje laat afweten om te gaan

verschenen.

studeren in Oostenrijk, Lexi de keepster
ook graag een tijdje naar Duitsland

Als ik het me nog goed herinner hebben

af wil reizen en er bij de Dames 2 wat

we in juli een heel leuk teamfeest gehad

mensen gingen stoppen, moest er flink

om het seizoen even goed af te sluiten.

gerecruit (?) worden om de teams weer

We hebben onze nek weer volgestouwd

aan te vullen. En zo komen we bij Aniek

met een lekkere barbecue en daarnaast

en Sacha. Voor Aniek heeft het helaas

wat drankjes genuttigd. Iedereen is tot

niet lang mogen duren, aangezien

het einde blijven staan, behalve Frank,

zij vanwege haar knieblessure toch

die liet het als eerste afweten. Na

een stapje terug moest doen. Sacha

een paar drankjes en shotjes en wat

daarentegen staat dit seizoen bij ons

knikkebollen op de bank verder, besloot

op het veld te shinen. Ze is helemaal

hij toch maar naar bed te gaan. Frank

overgekomen uit het verre Westerhoven

beweert in ieder geval dat het door de

en als ik voor het team mag spreken, zijn

shotjes kwam, toch?

we daar erg blij mee! Ze heeft altijd bij
de jongens gespeeld, en nu mag ze haar

Ook is er voor de zomer flink nagedacht

talenten laten zien aan de damesteams.
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Een andere vraag die speelde was: Willen

nog niet zoals gepland. De afgelopen

we 2e of 3e klasse gaan voetballen?

uitslagen vielen best wel tegen. De 1-0

Een spannende strijd, maar uiteindelijk

voor de tegenstander valt meestal ook

zijn we toch voor de 2e klasse gegaan.

al vroeg in de wedstrijd, dus wat meer

Hiervoor moest er natuurlijk wel genoeg

concentratie vanaf het begin af aan is

opkomst zijn en flink getraind worden.

misschien ook wel handig. Hoe gezellig

Vanwege corona mocht er toentertijd

het bijkletsen over de zaterdagavond

nog niet buiten de club gevoetbald

ook is. Toch zijn we niet altijd slechter,

worden en daarom hebben we een paar

maar we weten de stand niet de

leerzame wedstrijden tegen een aantal

goede kant op te draaien. We laten

herenteams van Bergeijk gevoetbald.

de tegenstander iets te veel scoren en

Hoewel de winst vaak uit bleef waren

we maken zelf te weinig kansen af. Nu

we blij dat we weer een balletje mochten

ik het stukje van Nanne teruglees, zie

trappen tegen andere teams. Na deze,

ik dat zij 2 BVV’ers terug geschreven

en nog een aantal andere (pittige)

heeft wat op hetzelfde neerkomt: “Na 3

oefenwedstrijden, zou de competitie

wedstrijden staat de teller helaas nog op

en de beker een makkie moeten zijn,

0 punten. Wat jammer is, want we laten

toch??? Maar dit bleek niet het geval. In

vaak zien dat we toch wel een balletje

de bekerwedstrijden wisten we helaas

kunnen trappen, alleen het maken van

niet veel te winnen, alleen tegen Beers

goals wil nog niet echt lukken.” Maaar…

wisten we na hard knokken met 4-2 te

deze competitie is anders, we hebben

winnen en daar zijn we ook trots op!

namelijk een patroon gevonden in
onze

Verder gaat het in de competitie ook

uitslagenreeks.

We

begonnen

de competitie met een 6-1 nederlaag
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tegen Rood Wit, daarna volgde een 4-1

Als laatste moet ik alleen nog de

nederlaag tegen ZSV, en tot slot een 2-1

pen doorgeven aan iemand anders.

nederlaag tegen SSS. Als we dit patroon

Misschien wel het moeilijkste gedeelte

mogen geloven, moeten we snel een

van heel deze eervolle taak, maar na

keer gaan winnen zou je zeggen!

lang nadenken, ga ik de pen doorgeven

Gewoon wat meer vertrouwen hebben

aan Lieve. Zij mag gaan vertellen hoe we

Dames zoals de trainers zeggen! Verder

onze eerste overwinningen in de pocket

zal ik proberen me wat meer te laten

hebben (over vertrouwen gesproken).

vallen om maar even terug te komen op
Loes (“Dus Nina, bij deze nog een keer
‘laat je nou toch eens vallen!’”) Ik doe
in ieder geval mijn best, en meer kan je
niet doen zoals ons oma zou zeggen.
Tussen de wedstrijden door is in
september ook nog het onvergetelijke
feest geweest bij Bergeijk. Wat er daar
allemaal is gebeurd ga ik verder niet op
in want dat is sunt van het papier. Eén
ding is zeker… het was MEGA gezellig!
Ik (en ik denk vele anderen) kijken dan
ook weer uit naar de kantinefeesten die
we al lange tijd niet meer hebben mogen
geven.

Nina Burgmans
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De jeugd heeft de
toekomst (of toch niet)

Bergeijk

3

We schrijven 11 oktober 2020. Zoals

vaak in ‘de huiskamer’, oftewel Volte.

jullie allemaal in de BVV’er van vorig jaar

Sommige jongens verdienen daar hun

hebben kunnen lezen verloren we die

salaris, sommigen leveren daar hun

dag van Hoogeloon. Laten we het erop

gehele salaris in (ik noem geen namen

houden dat de scheids mij en ons team

maar als je je aangesproken voelt: het

niet erg gunstig gezind was die dag (nog

gaat inderdaad over jou). Het is wel mooi

bedankt trouwens voor het compliment

om te zien dat er zelfs buiten het veld

in de vorige BVV’er, Twan). Donkere

competities gaande zijn. Zo kwam er

wolken pakten zich die dag letterlijk

iemand uit het team op een vrijdagavond

en figuurlijk samen boven Hoogeloon

(uw schrijver was er toevallig ook eens)

en dat bleek een voorbode voor de

met het geweldige idee om te kijken hoe

rest van het seizoen. Twan had nog de

snel je tien jägerbombs op kunt drinken.

hoop dat het seizoen tijdelijk stilgelegd

Voor de niet-alcoholisten onder ons: een

zou worden maar na 3 wedstrijden zat

jägerbomb is een voor driekwart gevuld

het er helaas alweer op. Extra jammer

glas met energydrink waarin een shot(je)

aangezien een dagje met de mannen

Jägermeister geplaatst wordt. Deze

van Bergeijk 3 redelijk goed helpt tegen

dien je dan in één teug op te drinken.

het verwerken van je kater, het nadeel

Onze TGV op de rechterflank Berend

daarvan is dan weer wel dat je er de

Smets liet zien niet alleen in het veld

volgende dag wéér een hebt…

over snelheid te beschikken, binnen een
half uur had hij tien jägerbombs achter

Naast goed voetballen kunnen bepaalde

de kiezen zitten. Maar zoals het motto

jongens namelijk sommige dingen nóg

van onze hoofdsponsor (ik stuur nog

beter, vaak (lees: altijd) heeft dat iets

een factuur familie Bax) luidt: ‘Goed kan

met drank te maken. Als ze niet op

altijd beter’. Bij deze dus een applaus

het voetbalveld te vinden zijn, zitten ze

voor Jorn Willems. Ik weet niet hoe,
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maar hij kreeg het voor elkaar om tien

worden

gespaard

voor

de

laatste

jägerbombs binnen tien minuten leeg te

bekerwedstrijd. Zondag 19 september

drinken!

was het namelijk de wedstrijd der
wedstrijden: De Raven 2-uit. Terwijl zij

Enfin, we blijven uiteindelijk wel een

om kwart over 11 al druk bezig waren

voetbalteam en dus zal ik jullie ook wat

met een warming-up werden er bij ons

vertellen over de start van ons seizoen.

nog viandellen met mayonaise naar

Eigenlijk begon het seizoen voor ons

binnen gewerkt. Ik weet niet hoe je dat

al op 29 mei. PSG heeft een leuke

naar binnen krijgt op dat tijdstip maar

transferzomer gehad maar het staat

ik weet wel dat onze Capitano Floris

redelijk in het niets vergeleken met de

Duffhuis sowieso een apart mannetje

transferzomer van Bergeijk 3. Op 29 mei

is (zal je nu weer met rust laten Floris).

zat uw schrijver namelijk op het terras

We kwamen via de man met de

van De Bel in Valkenswaard een klein

paardenlongen (Bram Theus) op een 0-1

biertje te drinken toen hij vernam dat er

voorsprong maar omdat onze keeper

een speler afscheid wilde nemen van de

Fer

selectie. Na een korte onderhandeling

paar flauwe afstandsschoten niet tegen

werd het contract op een bierviltje

kon houden keken we tegen een 2-1

ondertekend en dus was het zo ver: Rik

achterstand aan. Tot de 89ste minuut.

‘Zincor uit het duister’ Kuijken was de

Twan vond de innerlijke Usain Bolt in

nieuwste speler van Bergeijk 3. Mocht

zich, begon aan een rush van minstens

u zich afvragen waar deze bijnaam

60 meter en legde de bal daarna panklaar

vandaan komt, vraag het hem zelf of zet

neer voor Aad ‘oorbel’ van Heeswijk.

‘Another one bites the dust’ van Queen

Aad wist wel raad met deze kans en

op en u zult het antwoord met eigen

schoot ons dus in de laatste minuut

ogen zien.

naast De Raven. Extra knap aangezien

‘stroopoompje’

Brugmans

een

hij een aantal uren daarvoor ‘zijn hele
Op 2 september trapten we af met

ziel er nog uit had gekitst’ (letterlijke

een eerste training (we verdienden wel

woorden van Aad zelf). Na het laatste

een lange zomerstop na vorig seizoen,

fluitsignaal ontstak er een groot gejuich,

vonden we zelf) en zondag 5 september

vooral bij de familie Kuijken. Papa Jan

werd direct de eerste overwinning

was speciaal naar Luyksgestel afgereisd

behaald: 1-4 in de beker tegen Bladella

om zijn zoon te zien voetballen. Nadat

4. De week daarop leden we een pijnlijk

de scheidsrechter voor de laatste keer

verlies tegen EFC, de reden daarvan

floot keken vader en zoon elkaar aan

was

waarna er gebalde vuistjes en de zin ‘ik

simpel:

er

moesten

krachten
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verlies nooit van de Raven’ volgde. Je

toch echt moeten voetballen. Ondanks

zou bijna denken dat de familie Kuijken

die stevige drang naar drank hebben

een hekel heeft aan de Raven…

we de eerste twee wedstrijden winnend
af weten te sluiten. Een zakelijke 1-0

Het is nu wel weer heel lang over voetbal

overwinning tegen een stel veteranen uit

gegaan hé? Ons team heeft namelijk

Bladel en een spectaculaire 3-2 winst

veel meer te bieden dan een leuke pot

op wat asociaal volk uit Veldhoven.

voetbal op de vroege zondagmiddag.
Zijn naam is al voorbijgekomen maar

De eerste punten zijn dus binnen, de

onze keeper Fer kan meer dan alleen

sfeer zit er al helemaal in en ook met

ballen tegenhouden (al valt dat ook niet

de instelling zit het goed. Zo heb ik van

mee moet ik eerlijk toegeven). Hij laat na

betrouwbare bronnen vernomen dat

een aantal jägerbombs namelijk zien dat

ze bij Ut Twidde jaloers zijn op onze

hij ineens over gladde praatjes beschikt.

trainingsopkomst. Dank gaat hierbij ook

Niemand die het snapt maar het schijnt

uit naar de uitbaters van de kantine, als

goed te werken bij de vrouwen. Ik zal jullie

deze niet open was zou onze opkomst

de details besparen maar het is iedere

‘iets’ lager uitvallen. Ook een bedankje

week weer lachen om de avonturen die

voor onze trainer Max Guardiola die

hij mee heeft gemaakt. Sorry als jullie

Bergeijk 3 als zijn kindje behandeld en

pap en mam ook de BVV’er lezen Fer,

er altijd voor zorgt dat we helemaal klaar

succes met alles vertellen in ieder geval.

zijn voor de trainingen en wedstrijden.
Ik zou nog uren grappige verhalen

Gelukkig is Fer niet de enige gezellige

en anekdotes kunnen vertellen over

jongen in het team. We hebben een

dit team maar aangezien ik levens en

mooie mix van jonge honden en iets

reputaties niet kapot wil maken zal ik

minder jonge honden. Die mix zorgt

ze jullie besparen. Mocht je nu toch

er ook voor dat het team optimaal in

wel heel benieuwd zijn geworden naar

balans is; de jonge honden houden

de avonturen van Bergeijk 3, kom een

ons jong en wij als iets minder jonge

kwartiertje bij ons aan tafel zitten en je

honden kunnen een poging wagen om

weet voldoende:

de anderen wat in het gareel te houden.

De jeugd heeft de toekomst, al is dat bij
Bergeijk 3 maar de vraag...

Ik kan jullie vertellen dat het eerste
aardig lukt, het tweede iets minder. Het
gebeurt regelmatig dat een deel van het
team om 06:00 uur nog een tarwesapje

Giel Theus

opentrekt terwijl we een aantal uren later
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Een elftal
vragen aan
een speler
van het
G-team

In elke editie van de BVV-er komt er

Introductie

een speler van het G-team aan het

Naam:

woord. Het G-team bestaat uit jongens

Geboortedatum: 24-03-2004

(meisjes mogen uiteraard ook) die

Woonplaats: Bergeijk

Sem van Hal

aangepast willen sporten. Zij zijn vaak
lichamelijk en/of geestelijk te beperkt

1. Wil je jezelf voorstellen?

om met een regulier voetbalteam mee

Ik ben Sem van Hal en voetbal bij het

te doen. En bij RKVV Bergeijk hebben

G-team.

we een heel enthousiast G-team!
Hieronder maakt u kennis met Sem van

2. Waarom ben je voetballer geworden?

Hal. Hij speelt al vanaf de oprichting

Omdat mijn broer eerst ook voetballer

van het G-team bij dit team, dat op

was en dat vond ik gewoon leuk.

maandagavond traint. Lees hieronder
zijn antwoorden op de elftal vragen die

3. Wat is je favoriete positie?

wij hebben gesteld.

Om te scoren, dus mid-voor.
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4. Waar kunnen de supporters jou aan

13. Wat is je favoriete eten?

herkennen als zij jou zien spelen?

Frietjes.

Aan het gele shirt van RKVV Bergeijk
met de sponsor van “Anders van

14.Hoe bereid jij je voor op een training of

Smaak”.

wedstrijd?
Mijn voetbalkleren netjes aandoen en

5. Wat doe jij naast het voetbal bij RKVV

vooral mijn scheenbeschermers niet

Bergeijk?

vergeten.

Trainen, voetbal kijken en computeren.
15. Heb je een voorbeeld of idool?
6. Waar heb je in het verleden gespeeld?

Gakpo!!!

Bij de mini’s van RKVV Bergeijk.
16. Wat is jouw favoriete voetbalclub?
7. Wat is je mooiste voetbalmoment /

PSV

-ervaring?
Dat ik laatst een verre vrije trap binnen

17. Welke club wordt de eerstvolgende

heb geschoten met de training.

kampioen van Nederland?
Ik ga voor Bergeijk.

8. Wat is je grootste voetbalblunder?
Ooit per ongeluk in eigen doel

18. Wat zou je willen zeggen tegen alle

geschoten.

spelers en supporters van RKVV Bergeijk?
Tegen de supporsters dat ze niks op

9. Wat is jouw doel voor dit seizoen?

het veld mogen gooien en tegen de

Om nog ooit met ons G-team echte

spelers dat ze goed hun best

wedstrijden te gaan spelen.

moeten doen en als ze een keer niet
winnen, dat ze dan tegen hun verlies

10. Wat is je droom voor de toekomst?

moeten kunnen.

Dat ik nog heeeeel veel mag voetballen
bij onze mooie club.

Leuke antwoorden, Sem! En die vrije
trap zat er zeker mooi in! Ga zo door

11. Met wie zou je wel een dag willen

met trainen, je bent een topper!

ruilen?
Met Gakpo.
12. Wat is je meest dierbare bezit?
Mijn voetbalkleren.
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Vacatures!
Jan Kuijken

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, Guuscuypers43@gmail.
com of 0497-57410, Jan Kuijken, vrijwilligerszaken@rkvvbergeijk.nl, of 0650291169, of naar Bart Free, communicatie@rkvvbergeijk.nl of 06-83050424.
Secretaris jeugdcommissie
We zijn voor onze jeugdafdeling op zoek naar een secretaris. De secretaris zorgt
voor de correcte verslaglegging en correspondentie namens de jeugdomissie,
informatievoorziening en administratie (met uitzondering van de financiële
administratie) en archief. Ben je geïnteresseerd en/of wil je meer informatie? Mail
of bel naar Jeroen van Hout, Jeugdvoorzitter@rkvvbergeijk.nl of 06-25427082 of
naar Jan Kuijken, vrijwilligerszaken@rkvvbergeijk.nl of 06-50291169.
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Vacatures!

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;
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, vrijwilligerszaken@
rkvvbergeijk.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, vrijwilligerszaken@
rkvvbergeijk.nl of 06-50291169
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DAMES

2

Als eerste wil ik graag onze trainer

onze rivaal Terlo ging overstappen,

Adriaan bedanken voor het doorgeven

dus hielden we nog maar 13 dames

van de pen aan mij. Ik wil graag

over. Myrthe onze keeper moest helaas

nog op zijn verhaal reageren. Kleine

ook een jaar stoppen wegens haar

samenvatting van Adriaan zijn verhaal:

opleiding. Zo kwam de teller op 12

Het stond 1-0 voor Dames 2 vs. De

dames (zonder keeper). Je zou denken

Coaches. Hierna ging eigenlijk meteen

dat is precies genoeg, ondanks dat we

de lockdown weer in en is er geen

geen keeper meer hadden, bleven we

officiële wedstrijd meer gespeeld. Wel

toch met een elftal en een wissel over.

nog een vriendschappelijke wedstijd,

Maar helaas zijn we er nog niet…

waar we verloren grotendeels doordat

Ook kregen we nog een vervelend

onze conditie wat minder was. Voor

bericht van Hester en Lizzy, dat deze

de zomerstop was Aad zijn advies om

toch ook gingen stoppen en gingen

“voetbal fit” te worden, zodat we ons

tennissen. Van Lizzy vonden we dit

streven voor het volgende seizoen

helemaal apart, ze zou het voetballen

na kunnen komen. Namelijk het

nooit op geven, dus wij dachten die

kampioenschap. Aad vertelde dat door

draait het bericht nog wel terug. Helaas

2 keer in de week 5 km hard te lopen

gebeurde dit niet, maar ging ze toch

we wel “voetbal fit” zouden worden.

ook niet tennissen, ze was namelijk in
verwachting van haar derde kindje.

We sloten het seizoen af met een

Het grote probleem was nu dat we

gezellige BBQ met het gehele team.

opeens nog maar 10 spelers over

Dit was ook het afscheid van een paar

hadden. Van deze 10 speelsters, zat

teamgenootjes. Helaas heeft Noortje

Fem helaas nog in het gips, ze had

ons met vader en trainer Wil al iets

haar bovenarm gebroken tijdens onze

eerder verlaten, hierdoor hielden we

vriendschappelijke wedstrijd, welke

nog maar 1 coach en 14 dames over.

hierboven is vermeld. Hierdoor mocht

Ook kondigde Indy aan dat ze naar

Fem de eerste wedstrijden van het
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nieuwe seizoen nog niet meedoen.

we aan de competitie te beginnen

Daarnaast kwam Tessa terug van een

en hoopten we er maar op dat we er

zwangerschap, dus kon ook nog geen

iedere zondag 11 (+ eventueel nog een

hele wedstrijd spelen. Dus conclusie:

wissel) bij elkaar konden krijgen. Onze

zo hielden we 8 en een halve speelster

eerste wedstrijd lukte dit aardig goed.

over voor de start van het aankomende

We hadden maar liefst 2 wissels. Daar

seizoen. Hierdoor moest er een

dacht ik mooi gebruik van te kunnen

oplossing komen deze zomer zodat we

maken door me te verslapen voor

toch door konden gaan met voetballen

onze eerste wedstrijd. We hadden ook

en zo waren er opeens grotere

al zolang geen wedstrijd meer gehad

prioriteiten dan “voetbal fit” worden

natuurlijk... Nee foutje, het zal niet nog

deze zomer. Dus Aad hopelijk begrijp

eens gebeuren! Onze eerste wedstrijd

je dat jou dames deze zomer geen tijd

sloten we af met 0-0, zo hadden

hadden om 2 keer 5 km in de week

we toch ons eerste puntje voor de

hard te lopen, wij hadden het namelijk

competitie te pakken.

druk genoeg met tot een oplossing te
komen met ons team. Goed excuus

De week erna stond Terlo op het

toch? 😉 

programma, altijd een pittige wedstrijd
voor ons. Voor deze wedstrijd hadden

De zomervakantie was weer afgelopen

we er precies 11 bij de start van de

en het voetbalseizoen ging weer

wedstrijd, wat betekend geen wissels.

beginnen. Helaas hebben we er geen

Met dank aan onze Fem die eigenlijk

dames meer bij kunnen krijgen dus

pas 1.5 maand later mocht starten met

begon Dames 2 dit seizoen met maar

wedstrijden vanwege haar armbreuk,

liefst 10 speelsters, waarvan 1 net

maar het toch al aandurfde. De stand

terug van zwangerschap en 1 nog

ging gelijk op, maar we wisten gelukkig

niet hersteld was van haar armbreuk.

uiteindelijk te winnen met 3-4. De week

Perfecte start van het nieuwe seizoen

erop zondag 10 oktober kregen we

zullen we maar zeggen. Omdat het nog

thuis Hapert tegen. Met 1 wissel langs

maar de vraag was of we überhaupt

de lijn wonnen we de wedstrijd met 3-2.

iedere wedstrijd genoeg meiden van
andere teams konden sprokkelen,

Afgelopen zondag 17 oktober reisde we

hadden we de eerste 3 wedstrijden

af naar het verre Reusel om tegen de

beker maar vast afgeblazen.

Zuiderburen te spelen. Hier kwamen we
helaas op 1-0 achterstand, pijnlijkste

Na wat wikken en wegen besloten

was dat dit hun eerste doelpunt van dit
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seizoen was. Toch moesten we door
om deze wedstrijd nog te winnen, we
stonden namelijk al 3e in de competitie
en wilden dit graag zo houden. Met
1-0 achter en een hoop geklaag gingen
we de rust in. We waren veel beter
en de scheids deed het niet goed...
We moesten gewoon voetballen en
scoren was het antwoord hierop. Dit
lukte in de 2e helft gelukkig met een
1-3 overwinning keerde weer terug
naar Bergeijk. Momenteel staan we 2e
in de competitie en gaan we voor het
kampioenschap.
Tot slot nog een paar conclusies van
dit seizoen tot nu toe. Het komt er
op neer dat we met minder wissels
winnen, zoals je zag speelde we de
eerste wedstrijd gelijk met 2 wissels
en de rest van de wedstrijden wonnen
we met minder dan 2 wissels. We
hebben tot nu toe al 10 goals gemaakt,
dit is al bijna meer dan in vorige hele
seizoenen. Deze goals zijn voornamelijk
gemaakt door de dames die vanuit

Dus Aad die conditie komt wel! Om

andere teams met ons meededen (dank

af te sluiten we stonden al heel even

aan MO-17 voor grotendeel van de

1ste in de competitie (zie bewijs op

goals). Als we dit seizoen zo volhouden

de foto). Nu rust mij nog een taak het

door iedere week er net 11/12 bij elkaar

doorgeven van de pen. Ik denk dat Fem

te krijgen zal onze conditie aan het

de volgende editie de trouwe BVV’er

einde van het seizoen wel op en top

lezers wel verder wil informeren over

zijn.

het verdere verloop van ons team.

Lotte Verkuijlen
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Bergeijk
Allereerst bedankt aan degene die mij
de pen heeft gegeven, geen idee wie
het was. Maar je mag je altijd melden.
Dan zal ik nu maar is beginnen met mijn
verhaaltje te schrijven voor jullie.
Na een aantal jaar in de selectie
gevoetbald te hebben, heb ik de keuze

7
8
of
?

gemaakt om lager te gaan voetballen.
Dit kwam o.a. door mijn werk. Door
de corona zijn er helaas veel collega’s
weggegaan. Daarom moet ik nu meer
werken en dat heeft ervoor gezorgd dat
ik niet meer twee keer in de week kon
gaan trainen. Maar een leukere reden is
toch wel dat ik met mijn vader, Rob van

allemaal begonnen. Toen ik nog een

Leuven, samen kon gaan voetballen.

klein mannetje was stond ik elke zondag

En dat hij hierdoor nog maar een jaartje

langs het veld naar ’t zevende te kijken.

door zal gaan, wat die overigens al

Want ja toen zat ons pap al in dit team.

minimaal 10 jaar zegt, want ja wat moet

Ook toen stonden er al een aantal van

die anders toch doen op zondagen.

onze spelers in dat team. Dat zegt

Bij ’t zevende, of ’t achtste dat weet

genoeg over hun leeftijd. Wat dan leuk

ik niet meer precies maar we zullen

meegenomen is, is dat mijn broer, Bas

het ’t zevende noemen, is het voor mij

van Leuven, ook bij dit team voetbalt.
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Dan maar op zondagen met z’n 3e

Balen natuurlijk, maar helaas er zat niet

naar het voetbalveld. We hebben vaak

meer in. Iedereen de ijszakken weer uit

gehoord ‘gaat dat wel goed komen’.

de vriezer halen en de week erop weer

Nou dat kan ik je vertellen. Op dit

alles geven. Zondagochtend iedereen

moment gaat het nog niet super met ’t

fris en fruitig. Maar helaas afgelast.

zevende. Allereerst een kort verslagje

Toch waren er sommige blij mee zodat

voor ons, Rob, Bas en mij, een speciale

de spiertjes weer wat konden rusten,

wedstrijd.

zodat we een week later tegen Bladella
8 konden vlammen. Toen we daaraan

BES 1 – BERGEIJK 7 ook wel de familie

kwamen zagen we het al. Ja hoor een

derby genoemd. In BES 1 spelen

vriendenteam allemaal rond de 20 jaar…

namelijk twee neven van ons. Rob en

Al snel was de wedstrijd gespeeld, overal

Bart Schellens. Dus de strijd was weken

waren we een stapje te laat waardoor

voor de wedstrijd al aan de gang. Bij

we de goals te makkelijk tegen kregen.

de familie barbecue was het elkaar al

Eindstand 6-1.

uitdagen. Waarop Rob van Leuven zegt
tegen Rob: Maakt mij niet uit wie er

Maar de tijd dat het beter gaat komt

scoort als jij het maar niet bent!

eraan. Helaas heb ik nu niet veel meer te
zeggen want dit is wat ik tot nu toe nog

Over de wedstrijd.. tja daar zullen we

maar meegemaakt heb in ’t zevende.

maar niet teveel woorden aan vuil

Dus bij deze ga ik de pen doorgeven

maken. Wel een aantal hoogtepunten

aan mijn teamgenoot Stefan Daris. Aan

wat meteen in de familiegroepsapp

jou de eer!

gestuurd werd, ik zal het hieronder
precies neerzetten hoe het in de
groepsapp stond:
EINDSTAND BES – BERGEIJK: 6-2
•

Sander geblesseerd uitgevallen

•

Eigen doelpunt Bas

•

Eigen doelpunt Bart

•

Ome Rob stopt penalty van

Rob
Top! #Kelderklasse
Sander van Leuven
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Bergeijk

8

Allereerst zal ik mij even kort voorstellen.

We hadden onze scouts op pad gestuurd

Mijn naam is Niels Hoeks en al 5 jaar

om vers talent te halen uit de jeugd. De

speler van Bergeijk 8. Tenminste we

scouts kwamen al vrij vlug terecht bij

zijn begonnen als eerste jaar als het

Jorn van der Ceelen. De scouts waren

kersverse Bergeijk 9 en zijn daarna

overtuigd over zijn kwaliteiten. Na vele

Bergeijk 8 geworden. Ik wil Glenn Hoeks

gesprekken was Jorn overtuigd en zette

bedanken dat ik de kans heb gekregen

hij z’n handtekening op een bierviltje en

om de jonge goden van Bergeijk 8 te

toen was het officieel dat hij speler werd

vertegenwoordigen dit maal voor het

van het 8ste.

clubblad.
Natuurlijk hadden we niet alleen scouts
Na

weinig

op pad gestuurd bij de jeugd. Ook

wedstrijden te hebben gespeeld, had

een

paar

seizoenen

waren ze flink aan het zoeken bij de

Bergeijk 8 toch indruk gemaakt op een

andere senioren teams. Na flink wat

aantal spelers die hun voetbalcarrière

zoeken kwamen we uit bij Jorn Willems.

graag wilde voortzetten bij het prachtige

Hij is het scorend vermogen wat het

Bergeijk 8. De kersverse spelers zijn de

8ste zocht. Na een aantal gesprekken

gebroeders Harm & Jorn van der Ceelen

was Jorn overtuigd en vond hij het een

en Jorn Willems. Harm was al een

eer om voor het 8ste te spelen.

bekend gezicht bij ons. Hij was namelijk
de voormalige coach van ons en zag

De eerste wedstrijd van het seizoen

de kwaliteit en dat had hem overtuigd

was meteen een derby thuis tegen

om weer zijn voetbalschoenen aan te

Terloonbedrijf 3. Terloonbedrijf 3 stond

trekken.

bekend om hun lange reeks van 80
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weken ongeslagen te zijn en hun

tegenstander met de winst terug naar

alcoholdampen. De eerste helft verliep

huis. Dit was een leermoment voor ons

moeizaam, want bij rust stond het nog

op weg naar het kampioenschap.

0-0. Het was tijd voor verandering! De
tweede helft ging van start en al vrij

De pen geef ik door aan een van onze

vlot maakte Jorn Willems de 1-0. Niet

kersverse spelers Harm van der Ceelen.

heel veel later maakte hij ook de 2-0 en
net voor het einde maakte Jorn de 3-0
en was het een zuivere hattrick bij zijn
debuutwedstrijd in de competitie.
Een week later moesten we eigenlijk
tegen EDN (Haghorst) spelen. Vanwege
weersomstandigheden

ging

deze

wedstrijd niet door.
De volgende wedstrijd was thuis tegen
titelkandidaat en koploper Spoordonkse
boys. De wedstrijd begon vlot met 2
treffers van Jorn Willems en gingen met
deze stand de rust in. Spoordonkse
Boys had een of ander wondermiddel
gedronken, want ze speelde de sterren
van de hemel. Na een moeizame 2de

Niels Hoeks

helft was de uitslag 3-7 en ging de
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De Revelatie

Voorwoord:

relikwieën uit onze (club)geschiedenis!

Ik hoorde laatst toevallig op het nieuws
dat we in Nederland maar liefst 2,5

’t Stukske:

miljoen mensen hebben die laaggeletterd

Dan over tot de orde van de dag. Dit is

of analfabeet zijn. Dit aantal is groeiende

natuurlijk een clubblad dus wordt er van

onder de jeugd. Het eerste wat in mij

mij verwacht ook daadwerkelijk even

opkwam was: “wie gaat er over een

over voetbal te schrijven. We mogen

aantal jaar dan nog een stukje schrijven

namelijk weer, na de lange coronabreak

voor de BVV’er?” Ik heb overwogen om

is

dit stukje in te spreken en op de site te

aangebroken en strijden de teams van

laten plaatsen, om er zeker van te zijn dat

Bergeijk weer om het k*mpioenschap

deze boodschap (lees: dit appèl) een zo

(dit woord kan ik niet volledig typen om

groot mogelijke doelgroep bereikt, maar

bijgelovige redenen in ons elftal) en de

besloten het tegendeel te doen. Laat ik

periodetitel. Wij van het 5e zijn deze strijd

dit stukje nu eens gebruiken om literair

goed begonnen. Na twee gespeelde

te excelleren en op deze wijze (hopelijk)

wedstrijden staan we met 6 punten en

wat jeugd te inspireren om zo af en toe

een doelsaldo van maarliefst 21 voor

de spreekwoordelijke ‘pen’ op te blijven

en 2 tegen (0-17 winst, bij Terlo) fier aan

pakken. En een verzoek aan de redactie:

kop! ‘Een goed begin is het halve werk’,

misschien is het een idee om ook met

is een uitspraak die hier toepasselijk

pen (of veer) geschreven stukjes in te

is, maar om deze vorm vast te houden

scannen en op de website te plaatsen.

hebben we besloten om de week van

Geschreven bronnen zijn namelijk tot

speelronde 3 uit te besteden aan een

op de dag van vandaag de belangrijkste

trainingskamp (lees: het welbefaamde
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het

nieuwe

seizoen

eindelijk

teamweekend).

activiteit gepland. We zijn met z’n allen

Dit jaar bestond de organisatie uit de

in het iets noordelijker gelegen Assen

jeugd en nieuwe aanwas van ons elftal

een potje gaan paintballen. Je kunt

(Guus Michiels, Brent Willems, Mattheüs

je natuurlijk wel voorstellen dat een

Moeskops & Peter Theuws). Zij hadden

aantal blauwe plekken op vervelende

voor

kampeerboerderij

plaatsen ontzettend goed zijn voor de

uitgezocht in het Drentse en pittoreske

vriendschap! Na het paintballen zijn we

Grolloo (ja, dat is waar Johan Derksen

met z’n allen gaan eten bij een ‘all you

woont). Deze ‘jòng mannen’ hadden

can eat & drink / wok / grill / freetschuur

met al hun jeugdige overmoed maar

etc.’ je kent ze wel, die ‘restaurants’

liefst 30 bakken bier naar de boerderij

(als ik ze zo mag noemen) waar je zelf

gesjouwd voor 17 man. Een jaar of tien

je bord vol mag laaien en zo vaak mag

geleden zou ik dit nog als een uitdaging

lopen als je wilt. Niet dat het eten nu zo

hebben gezien, maar ondertussen is

bijzonder was, maar wat er tijdens het

ons gemiddelde teamlid toch wel de 30

eten gebeurde was dat wel. Schets jezelf

gepasseerd en heeft ons oudste lid Eelco

een beeld van Jezus en zijn apostelen

(den Hamer) zelfs zijn 51e verjaardag

aan de tafel bij het laatste avondmaal.

mogen vieren op het weekend. Kortom,

Na meerdere voor- en hoofdgerechten

we waren blij dat we toch ongeveer

zat onze keeper Dennis (Tummers) wat

de helft van de kratten terug konden

in zichzelf te mompelen. En tijdens zijn

brengen naar de supermarkt.

dessert tussen twee aardbeien met

Hebben we dan alleen maar weinig bier

chocoladesaus door kwam hij met een

gedronken op ons weekend? Zeker niet,

revelatie. Althans, wij dachten dat dit

er was namelijk ook een teambuilding

een revelatie was. Geschokte gezichten

ons

een
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gingen richting Dennis om confirmatie

ons pap mij ooit vertelde dat dit vroeger

te zoeken van wat men zo juist dacht te

heel normaal was, maar dit heb ik nooit

horen. Groot nieuws was het zeker en

kunnen geloven. Nu ik het heb kunnen

had het iets te maken met hun Peet?

ervaren ben ik van mening dat ‘back

Helaas zijn wij er dat weekend niet

to the old days’ misschien nog niet

meer achter gekomen wat er nu precies

zo’n slecht idee is. 12 uur is toch een

te gebeuren staat maar ik wil jullie

prima tijd om naar huis te gaan? Heb

aanraden, om als je Dennis op de club

je nog wat aan je zondag! Niet dat wij

tegenkomt, hem eens aan te spreken

meteen ons bed in zijn gedoken gezien

en te vragen naar de mededeling die hij

de 30 bakken bier die nog bij onze

voor ons had op het weekend. Wij zijn er

accommodatie stonden maar het is de

namelijk nog steeds van overtuigd dat

gedachte die telt.

het geweldig nieuws moet zijn geweest!

Afijn,

Om de avond af te sluiten zijn we (netjes

fit, spullen pakken en terug richting

tot 12 uur) op stap geweest bij Zusjes

Bergeijk. Om zo volgend weekend

de Boer in Assen. De avond kwam wat

weer topfit aan te kunnen treden en op

moeizaam op gang aangezien PSV niet

jacht te gaan naar het k-woord en die

op het grote scherm mocht in de kroeg,

periodetitel!

zondag,

voldaan

en

redelijk

maar wat pilsjes en een shotje later
Ode aan de vriendschap!

was iedereen dit weer vergeten (en die
drie goals van PSV in de laatste 10 min
hielpen ook wel wat mee). Om ’n uur of
12 gingen de lampen aan en was het tijd
om naar huis te gaan. Ik weet nog dat

Erik Koevoets
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4

Zoals beschreven in de vorige BVV-

meteen zien hoe onze spelers ervoor

er heb ik het leiderschap en de pen

stonden en de conditie bij sommige

overgenomen van Sjoerd. Waar we voor

was ver te zoeken. Maar gelukkig voor

de zomer nog een paar oefenwedstrijden

de meeste was er iets om naar uit te

hebben gespeeld kwam toen toch de

kijken: de feestavond! Deze avond was

zomerstop. Ons team is nagenoeg het

een groot feest, met onder meer het

zelfde gebleven als vorig seizoen op

NK picknicktafel koppen (Jesse) was

2 wijzigingen na: Tommie is gestopt

het een mooie avond. Oh ja voor ik het

helaas, Tom bedankt voor je inzet! En

vergeet, die dag werd er 1 wedstrijd

we hebben er een oude bekende voor

gewonnen, 1 keer gelijk gespeeld en

terug: Stijn v.d. Berg, welkom terug!

uiteindelijk de troost finale verloren door
strafschoppen.

Gelukkig bleek tijdens de zomerstop dat
het virus wat minder was geworden en

De dag erna was onze eerste beker

dat er gestart kon worden met trainen

wedstrijd thuis tegen Bladella, over de

en met de wedstrijden. Sommige van

uitslag van die dag zullen we het maar

ons moesten alle spullen die nodig zijn

niet hebben, ondanks we op een 1-0

om een pot te voetballen overal gaan

voorspong kwamen door onze Simon.

zoeken om vervolgens (fanatiek) te

Sommige wisten die ochtend net dat

beginnen aan het nieuwe seizoen.

een bal rond was…. Ook werd de
boetepot voor het te laat komen meteen

Voor het nieuwe seizoen begon (1e

gevuld die dag.

beker wedstrijd) was er een toernooi
georganiseerd door de club. Zo kon ik

Na deze verloren wedstrijd moesten we
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de week erop tegen Steensel, nu waren

meteen opzoek naar spelers om te

de meeste wel fitter als de week ervoor

lenen, gelukkig waren die er. Deze

en dit resulteerde in de eerste winst van

wedstrijd waren onze spitsen afwezig,

het jaar! 2-1 door een mooie treffer van

dus moesten we even puzzelen en

Roy en een binnen tikkertje van Maxxie.

daar werd een nieuw idee bedacht:

Na deze overwinning speelde we thuis

#Nicoindespits. Deze spits winst alleen

tegen EFC (altijd lastig), alleen deze

geen doelpunt te maken, maar gelukkig

keer bleken onze spelers beter in vorm

was daar onze snelle Jesse die wel weer

dan hun. Een 4-1 winst tot resultaat.

een goaltje wist te maken. 1-0 winst!

Tot onze verbazing werden er dus 2
beker wedstijden gewonnen wat we de

De tweede wedstrijd was uit naar

laatste seizoenen niet gewend waren…

EFC, hé alweer een derby hoor ik jullie

maar goed dat we de 1e niet hadden

denken. Dit was een wedstrijd om 10:00

gewonnen anders waren we ook nog

en over het algemeen liggen deze tijden

door in de beker haha.

ons niet zo…. Vraag niet waarom?!
Dylan kon maar 25 minuten mee doen

De start van het nieuwe seizoen. We

i.v.m. zijn werk maar voor hem was dit

zijn ingedeeld in een leuke competitie

genoeg om 2x te scoren en met een

met zoals ze zeggen veel derby’s ( de

3-0 stand gewisseld te worden (meteen

Raven, Riethoven, Weebosch enz.). En

met een grote lach door naar het werk

als je over derby’s spreek was meteen

in Eersel en hopen dat ze het daar

de 1e wedstrijd tegen Terlo. Doordat

geloofde). Uiteindelijk werd er nog meer

sommige spelers nog op vakantie

gescoord door Roy 2x, Simon en Yens.

waren of geblesseerd moesten we

Uitslag 2-6 overwinning!
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Nu moest deze lijn worden doorgezet

Op het moment van schrijven verneem

natuurlijk om ons doel voor het seizoen

ik dat Stef v Gorp helaas stopt en toch

te behalen! (top 5 = kampioen). De

weer meer wil gaan vissen. Stef bedankt

laatste wedstrijd voor ik dit stuk schreef

voor de afgelopen seizoenen en tot de

was thuis tegen de Weebosch, en ja

13e bij jou!

dit was dus alweer een derby. Deze
wedstijd speelde we wel wat minder

Nu is er tot nu toe een topscoorder en

maar de goede uitslag was er toch: 2-0

hij mag laten zien dat hij net zo goed kan

winst door Roy en een wereldpass van

schrijven als scoren, Roy ik geef de pen

Boels, die moeilijk in te schatten was

door aan jou.

voor hun verdediging wat een eigen goal
opleverde.
Zo staan we dan na 3 wedstrijden
gespeeld te hebben gedeeld bovenaan.
Waar gaat dit seizoen eindigen? ( hier
en daar wordt al geroepen van een
mogelijk kampioenschap, ik heb zelfs
al een huifkar voorbij horen komen
met

sneeuwkettingen?)

Laten

we

rustig afwachten en hopen op een
mooi seizoen! Ik heb er weer zin in, en
hopelijk kunnen we dit seizoen helemaal
afmaken.

Bas van de Wal
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Kantineproat
Commissie feest!

worden gedraaid door diverse DJ’s en

Onlangs is er een nieuwe commissie

ook aan de innerlijke mens zal worden

tot leven gekomen. Deze commissie

gedacht.

is zich gaan ontfermen over allerlei
evenementen die plaats zullen gaan

Ook op de befaamde donderdagavond,

vinden in onze mooie voetbalkantine

na de trainingen, zal het dak van

De eerste evenementen zijn door de

de kantine er weer met regelmaat

commissie feest al gepland.

af gaan. Zo worden er door diverse
seniorenteams weer Grootse (met een
zachte G) feestavonden georganiseerd!
De

selectie

zal

het

feestseizoen

aftrappen door op 11 november ‘Wèkske
vurraf: ElfdevandeElfde-Eejdiesieej’ te
organiseren. Dit belooft wederom een
groot spektakel te worden gezien de
voorgaande edities waarbij de selectie
het

traditionele

carnavalsweekend

opende. Vele van hen gingen na deze
avond spontaan op skivakantie, omdat

Zo zullen er dit seizoen meerdere
‘Super Sunday’s’ plaats gaan vinden,
waarbij je kunt genieten van een mooie
pot voetbal van ons aller Bergeijk 1
tegen onder andere VV Riethoven, ZSC
Westerhoven en De Raven. Verder zal
er na afloop een stevig potje muziek
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ze het officiële carnavalsweekend niet

volgende de mannen in ieder geval al

meer aankonden.

vast!

Op 9 december neemt Bergeijk 3 ons

Voor tips, eigen creatieve ideeën op

mee naar het Megapark. Vele verhalen

het gebied van feest en vertier, op- of

over het Megapark in Mallorca hebben

aanmerkingen kun je terecht bij o.a. Cars

de redactie van dit mooie blad bereikt,

van der Hout, Paul Theus, Annemarie

maar deze verhalen mogen enkel in

Michiels en Jop Lavrijssen. Zij zullen

de 18+ editie van de BVV’er worden

namens de commissie feest er alles aan

beschreven. Dat belooft dus een avond

doen om het komende jaar zo gezellig

te worden!

mogelijk te maken!

De selectiedames gaan op 10 februari

Via

onderstaande

een ‘Canteen Kitsch Club’ organiseren.

het

Instagramaccount

Er geldt één regel: Kom verkleed en

Voetbalkantine’ volgen en blijf je dus

feest!

altijd op de hoogte van toekomstige

link

kun
van

je
‘De

evenementen:
Django Wagner, Frans Duijts, Jan Biggel
en Het Goede doel. Wie kent ze niet!

Instagram ‘De Voetbalkantine’

Op 14 april zullen ze allemaal de revue
passeren op de grootse Hollandse

Feest zoals er nooit een is geweest!

Avond van Bergeijk 4.

Ook

op

de

dagen

dat

er

geen

evenementen plaats vinden kun je sinds
Aan het einde van het seizoen zal

kort in de kantine tóch genieten van je

Bergeijk

favorieten muziek.

5

de

reeks

feestavonden

afsluiten op 12 mei 2022.

Met de nieuwe muziek computer die

Of dit een heuse poolparty wordt of dat

geplaatst is kun je namelijk vanaf de

het een zomercarnaval gaat worden

plaats waar je in de kantine hangt, zit of

houden ze nog eventjes geheim (of

staat je eigen kneiters aanzetten.

ze weten het zelf nog niet). Maar dat

Dit kan namelijk met de ‘Xenox Selector

het een spektakel gaat worden staat

App’. In de app kun op jouw favoriete
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track stemmen. De hit met de meeste

Dagblad. Je kunt dit interview hier

stemmen wordt als eerste gedraaid.

teruglezen.

Op deze manier kun je dus lekker bij je
voetbalmaten blijven staan terwijl je de

Doelpuntenmachines!

leukste muziek op zet.

Het nieuwe seizoen is nog maar pas
begonnen. Na een hele lang tijd zonder

Je kunt de app hier downloaden.

voetbal zou je denken dat iedereen er
weer even in moeten komen. Voor een

In de media!

enkeling is dit totaal niet van toepassing.

Luuk Kuijken heeft een aantal jaar

Zo kwam de redactie ter oren dat

moeten knokken om weer aan het
voetballen te komen. Even leek het er
zelfs op dat ‘voetballen een gesloten
boek zou zijn’. Toch is hij dit jaar weer
begonnen met voetballen. Onlangs werd
van Luuk een mooi interview afgenomen
door onze collega’s van het Eindhovens
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Dylan Heesters van Bergeijk 4 op

0-4 winst. Bergeijk 8 wist in de drie

zondag 3 oktober twee maal het doel

wedstrijden 10 doelpunten te maken.

wist te vinden. In de archieven werd

Van de 10 doelpunten werden er 9(!),

hevig gespeurd, maar er kon maar

ik herhaal, 9 doelpunten gemaakt door

één conclusie worden getrokken: De

Jorn Willems!

twee doelpunten van Dylan waren

Jorn maakte in de drie wedstrijden drie

er precies twee meer dan het totaal

keer een hattrick!

aantal doelpunten van Bart Free in de

Naar verluidt heeft Bayern München al

afgelopen drie jaar dat Bart in de spits

een bod uitgebracht!

heeft gespeeld!
Dansmarathon

Ga zo door Dylan!

Een paar weken geleden vond ‘De
Iemand die dit seizoen helemaal niet

Dansmarathon’

af te stoppen lijkt is Jorn Willems van

programma van John de Mol waarin

Bergeijk 8.

100 koppels 50(!) uur non-stop moesten

Bergeijk 8 heeft, op moment van

dansen. De winnaar ging er vandoor

schrijven, drie wedstrijden gespeeld

met 100.000 euro.

waarvan ze er twee hebben weten

Bergeijk 5 moest in dat weekend een

te winnen: 3-0 winst, 3-7 verlies en

uitwedstrijd gaan spelen bij Terlo 5.
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plaats.

Een

nieuw

Kantineproat
Nu is het algemeen bekend dat de
muziekkeuze

van

Bergeijk

5

altijd

actueel en gezellig is. De leden van Terlo
5 hebben de DJ’s van Bergeijk 5 nu zelfs
gevraagd om op hun feesten te komen
draaien.
Aanleiding? Tijdens de wedstrijd werd
een bal dusdanig ver in de richting van
Luyksgestel getrapt dat het enige tijd
duurde voordat deze weer terecht was.
De stadionspeaker van Bergeijk 5 wilde
ondertussen het publiek wat vermaken,
dus hij startte een wachtmuziekje in.
De vlagger van Terlo 5 was zo in zijn hum
dat hij in zijn eentje de dansmarathon
van John de Mol had kunnen winnen,
getuige deze beelden die op het
Instagramaccount van Terlo 5 zijn te
bezien
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