Clubblad RKVV Bergeijk

BVV-er
www.rkvvbergeijk.nl

SHEET METAL PARTS AND ASSEMBLIES

CNC knippen
CNC zetten
CNC ponsen
CNC lasersnijden
Lasbewerkingen
Licht constructiewerk
Montage
Cleanroom

www.wilvo.nl

Wilvo metaalbewerking b.v. I Melkweg 1 I Bergeijk I T +31 (0)497 57 17 88

Samen juichen
voor geel én blauw.
Bax Metaal
trotse sponsor
van RKVV Bergeijk.

Galgenberg 7 | 5571 SP Bergeijk | T +31 (0)497 55 53 93 | info@baxmetaal.nl | www.baxmetaal.nl

Seizoen 2021-2022, editie 2
RKVV Bergeijk
Eerselsedijk 40
5571 TM Bergeijk
W: www.rkvvbergeijk.nl
E: info@rkvvbergeijk.nl
T: 0497-572245
Redactie
John van den Berg
Harm Jansen
Dennis Tummers
Lotte Verkuijlen
Ruud Willems
Vormgeving
Luuk Smits

Inhoud
6

VAN DE VOORZITTER

Bart Reuter

7

VAN DE REDACTIE

Dennis Tummers

9

DE FAVORIETEN VAN

De familie Den Hamer

16

SELECTIEPEN

Gijs ‘De Nijs’ Jansen

19

VAN DE JEUGDVOORZITTER

Jeroen van Hout

22

JO8-2 SPEELT DE BAL(PEN) OVER

Giel Muller & Jeroen Lemmens

24

EEN ROOKVRIJ SPORTPARK DE BERGERHEIJDE

Martijn Bakker

31

HET SEIZOEN VAN JO15-1

Jesse van Dooremolen

33

DAMES 1

Sacha Lohman

36

DAMES 2

Fem Hakkens

38

ONDER DE DOUCHE MET

Marian Willems

40

HET SUCCES VAN 35+

Stef Luijten

49

BERGEIJK 3: EEN SEIZOEN OM SNEL TE 		

Max van den Merendonk & Tim

VERGETEN

Sonnenberg

54

BERGEIJK 4: WEG KAMPIOENSCHAP (OF NIET?)

Roy Daris

56

BERGEIJK 5

Dirk Theuws

57

OVER BERGEIJK 7?

Stefan Daris

64

BERGEIJK 8

Harm van der Ceelen

67

DE NIEUWE SPONSORCOMMISSIELEDEN

Lars Luijten & Robin Bax

69

VACATURES

Jan Kuijken

71

DE SLAG OM DE KEMPEN

Ron Jansen

74

KANTINEPROAT

5

Van de
voorzitter

Bart Reuter

Voor u ligt alweer de laatste BVV-er van

en sinds lange tijd hebben we in de

het seizoen 2021-2022.

bovenbouw

We sluiten een seizoen af wat een

uiteraard in de onderbouw ook (MO-11

mooie start kende, we hebben volop

en JO-9) mogen huldigen.

(JO-17

en

JO-19)

en

genoten van de seizoen opening, maar
dat al snel door allerlei maatregelen een

Voor de komende periode staan de

uitdaging werd en waar we een perfect

indelingen voor het nieuwe seizoen in

einde beleefden!

de planning en dat is altijd weer een
moeilijke puzzel welke gelegd dient te

Als je ziet wat er allemaal tijdens

worden, ook om weer voldoende en

het

geschikt kader bij alle teams te vinden.

seizoen

iedereen

aan

gevraagd

flexibiliteit

van

is,

aan

denk

spelers, leiders, trainers, klusploeg,

Daarna volgt als afsluiting van het

kantine-medewerkers,

sponsoren,

seizoen weer het sponsortoernooi, wat

bestuursleden, etc. kunnen we alleen

na 2 jaren afwezigheid weer gehouden

maar heel trots zijn dat we dit met elkaar

wordt op ons mooi sportpark.

voor elkaar gebokst hebben!
Geniet van alle komende activiteiten
Sportief hebben we ook een prima

en van de verdiende rust zodat we in

seizoen beleefd, met als hoogtepunt het

augustus weer met goede moed weer

kampioenschap van ons vaandelteam!

op gaan starten!

Wat een prestatie als je ongeslagen
kampioen

wordt,

en

een

Ik wens jullie allemaal een mooie zomer

kampioenswedstrijd speelt waarin je het

toe!

zo spannend weet te houden…… Een
dik compliment naar Sven, de spelers

Hartelijke groet,

en de staf!
Ook in de jeugd zijn er diverse

Bart Reuter

kampioenschappen te vieren geweest

Voorzitter
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Van de
redactie

Dennis Tummers

Alweer de laatste BVV-er van tevens het

‘spaaien’. Ook kan er worden nagedacht

laatste corona seizoen (hopelijk!). En wat

over een spandoek met bijvoorbeeld de

een mooi seizoen is het weer geweest.

tekst “Jari is de Judas” of iets dergelijks.

Ons heren vaandelteam is glansrijk

Misschien dat Jari na deze oproep tot

kampioen geworden en is momenteel

‘Canceling’ zich toch nog bedenkt en

waarschijnlijk nog aan het nagenieten

bij ons mooie clubje voetbalzaam blijft.

van een grote kater. Diverse jeugdteams

Zoals de redactie inmiddels verneemt,

kampioen geworden of hebben daar nog

waren dergelijke acties en spreekkoren

kans op (bij schrijven van deze BVV-er).

Roel

Echter zijn er ook mindere zaken. Zo

2006/2007) niet in de koude kleren gaan

vernam ik dat Jari Kok gaat verkassen

zitten na zijn overstap naar aartsrivaal

naar de lokale concurrent. Hierbij roep ik

De Raven. Roel woont inmiddels niet

iedereen op die hier ook ontstemd over

meer in Bergeijk.

Schellekens

destijds

(seizoen

was, om Jari te ‘Cancelen’ en om bij de
eerstvolgende uitwedstrijd tegen Terlo

Een ander nieuwtje is dat ik, na 8 jaren

(over 2 jaar als zij via Jari promoveren

mee te mogen werken aan ons clubblad

naar de 3e klasse) de cornervlaggen te

de BVV-er, een stapje terug ga doen. In

stelen en de middenstip uit het veld te

huize Tummers is namelijk een kersvers
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wereldwonder aan het gezin toegevoegd

via communicatie@rkvvbergeijk.nl.

en ik zal mij mentaal moeten gaan
voorbereiden op het coachen van een

Rest mij nog om ons vaandelteam

team mini’s over 5 jaar. Althans Wilbert

nogmaals van harte te feliciteren met

van Maasakkers heeft al geïnformeerd

het geweldige resultaat van seizoen

of ik interesse heb te zijner tijd. Dus

2021/2022

mocht je het leuk vinden om met het

coronavrije zomerstop toe te wensen.

team (slechts) drie keer per seizoen een

Veel leesplezier gewenst bij het lezen

leuk boekje (nu digitaal, misschien in de

van deze BVV-er!

en

iedereen

toekomst anders?) in elkaar te zetten
voor onze leden, laat het ons dan weten

Groetjes van de Redactie!
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een

fijne,

De favorieten van:

de familie Den Hamer
(Eelco, Fenne, Tess en Ise)

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

Vakantieland:

Fenne, Tess en Ise zijn vooral voor RKVV

Disneyland Parijs en Italië

Bergeijk
Hobby:

Eelco is fan van Ajax.

Voetbal, paardrijden, koken (Ise en
Voetbalclub Internationaal:
Barcelona,

Paris

Saint

Eelco), fietsen
Germain,
Muziek:

Juventus (zie foto)

Van alles en nog wat. Fenne, Tess en Ise
Voetballer Internationaal:

kennen de meeste liedjes via TikTok.

Messi, Frenkie de Jong. Tess heeft een
shirt van Barcelona met daar achterop

Game:

de naam Tessi 😊

Fortnite, Minecraft, Mario Kart, Roblox,
TikTok. Eelco heeft voor zichzelf nog

Voetballer Eredivisie:

FIFA gekocht voor op de Nintendo

Nico Tagliafico

Switch.
Eten:

Voetballer Bergeijk:

Sushi, Pizza

Tess vindt zichzelf een goede voetballer.
Ise zegt heel lief dat ze papa goed vindt.

Drinken:

Verder worden ook Tom en Dick Box

Fanta, appelsap, IJsthee (met prik),

genoemd. Maar dat komt waarschijnlijk

koffie

ook omdat dat neefjes van mama zijn.
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Film / Serie:
Harry Potter, Ice Age
Auto / Motor:
Ferrari, Tesla, Jeep
Toen ik jong was wilde ik worden (Pa):
Piloot. Mijn vader werkte bij Fokker en
later bij KLM. Ik zag veel over vliegtuigen
voorbij komen thuis.
Als ik ouder ben, ben ik (Dochters):
mijzelf
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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”

Kampioenschap in zicht?

wedstrijden gespeeld na de vorige
BVV’er en ik denk dat het stukje wel

Eindelijk is het dan zo ver, na lang

erg lang gaat worden als ik uit iedere

wachten mag ik dan eindelijk een stukje

wedstrijd jouw gemiste open kansen

schrijven voor onze mooie BVV’er, en dit

moet gaan omschrijven Piet, hier volgen

heb ik allemaal te danken aan de man

dus de belangrijkste:

die de doelpunten niet kan maken op

De topper van het moment, Bergeijk

de training want ‘’die staan toch niet in

tegen Steensel, de nummer 1 tegen

de krant’’, de vedette die op dinsdag en

de nummer 2 en dat ook nog eens de

donderdag toch niet helemaal fit genoeg

dag voor carnaval, alhoewel een aantal

is om te trainen, maar er zondag weer

jongens van ons met zijn hoofd al aan

‘’topfit’’ bij staat en dan na een uur weer

een pot bier zaten in de kantine, wist ons

op de grond ligt met zijn been de lucht

publiek deze gasten aardig wakker te

in, kramp… Piet Michielse.

schudden. Onze keeperstrainer Johnnie

Eigenlijk wilde ik verdergaan waar jij

Red met zijn blauw-gele Bergeijk hart

gebleven was, we waren net begonnen

zag ons winnen met 3-0, hij vierde dit net

aan het nieuwe seizoen, een weergaloos

als de rest van Bergeijk met een aantal

begin met 15 punten uit 5 wedstrijden, jij

fakkels en sprong voor Piet Michielse.

als onze nieuwe spits die na een aantal

Na zijn twee goals tegen Steensel is de

mislukte jaren op de nummer 10 positie

Piet Michielse fan pagina ontploft op

er ineens een paar binnenschoot, onze

Instagram, wij van de selectie denken

captain Ruurd Willems die het seizoen

nog steeds dat hij deze zelf beheert maar

begon met een erg merkwaardig kapsel

Piet blijft volhouden dat het echte fans

en een nieuwe nummer 10, Tijs van de

zijn! Voor degene die dit even gemist

Laar, die tot op deze dag net zo veel

hebben, @piet.michielse_fanaccount op

goals in het 1e heeft gemaakt als onze

Instagram.

reservekeeper Jorn.

Na deze overwinning op de concurrent

We hebben ondertussen aardig wat

Steensel en een mooie carnavalsavond
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in de kantine stonden we dus na 10

Na het eerste puntverlies winnen we

wedstrijden met 30 punten bovenaan in

nog van Spoordonk en RKDSV voordat

de 4e klasse, en dat winnen dat zou nog

we met zijn alle op de fiets naar het

even door blijven gaan, na Tuldania met

volgende puntverlies afreizen, na 88

0-5 te verslaan en SDO aan de kant te

minuten stond het 0-1 voor Bergeijk

zetten met een monsterscore van 12-1

eigenlijk was er geen vuiltje aan de

kwam de volgende topper alweer aan

lucht totdat onze trainer de verkeerde

de orde, Vessem-Bergeijk.

instructies gaf aan de pupil van de week.

Donderdagavond op het trainingsveld

Ton Huijers, ik hoop dat je er van geleerd

van Vessem was het dan tijd voor een

hebt dat alleen de keeper de bal in zijn

van de belangrijkste en uiteindelijk ook

handen mag pakken in het 16 meter

mooiste overwinningen van het seizoen,

gebied, maar goed ik snap ook niet dat

na een zware eerste helft waarin we 3-1

de trainer de pupil van de week ineens

achter stonden moesten we de tweede

het veld instuurt, ZSC kreeg hierdoor

helft laten zien wie er kampioen wilde

een penalty en het eindigde in 1-1.

worden.

Na dit 2e gelijkspel van de competitie

Uiteindelijk lukte dit door een van de

stonden

kwaliteiten van onze meest scorende

bovenaan

middenvelder Stijn, die een vrije trap

wedstrijden en zijn we dus nog steeds

eventjes de linker kruising in krulde, onze

ongeslagen in de 4e klasse.

fysio Ger stond al te juichen voordat de

In de komende wedstrijden blijven we

bal getrapt werd en gelijk kreeg hij, 3-4

winnen en scoren we veel goals, we

winst bij Vessem.

maken er 5 tegen Tuldania, 6 tegen

Een

week

later

mochten

we

bij

we
met

gelukkig
47

nog

punten

steeds
uit

17

Hulsel en 11 tegen HMVV.

Riethoven op bezoek, en dit was de

Tijdens een zwaar bevochten wedstrijd

eerste kleine tegenslag voor ons, na

bij de Weebosch mocht onze pupil

een zware wedstrijd op een matig veld

van de week Ton Huijers het nogmaals

bleef het 0-0 en dit betekende het eerste

proberen, vandaag met succes want

puntverlies van het seizoen.

deze

Maar geen tijd om te treuren, er is nog

handsbal bij ZSC doen vergeten toen hij

niks aan de hand want we zijn nog

in de 88e minuut de 1-2 binnenschoot.

steeds ongeslagen, onze topspits schiet

Ohja, bijna vergeten we hebben die

soms nog wel eens een balletje binnen

Raafjes ook nog eens een pakkie

en onze scorende nummer 10 Tijs van

gegeven

de laar heeft ondertussen zijn eerste

aanvoerder het al 22 jaar bijhoud zullen

goal in het 1e gemaakt.

we hopelijk de komende jaren niet meer

17

kampioenenmaker

van

6-0,

en

heeft

zoals

zijn

onze

tegen ze spelen, hiermee zouden wij

te laten voor de toekomst, we hebben

graag de Raven alvast uitnodigen op

genoeg jonge mannen in de ploeg die

hun 25 jarig jubileum te komen vieren in

maar al te graag staan te popelen om

onze kantine want ‘’ik heb nog nooit van

iets te schrijven over ons aanstaande

de Raven verloren’’ aldus Ruurd.

kampioenschap, maar ik zou toch wel

Omdat we blijven winnen en veel scoren

graag de selectiepen aan Jens Cuypers

is onze oude opa ineens de topscorer

doorgeven, de niffo van Stijn met

van de competitie, wie had dat gedacht

iets meer talent en die dit seizoen de

aan het begin van het seizoen? Bijna

mooie overstap heeft gemaakt van FC

kaal, 32 jaar oud en er dan nog even

Eindhoven AV naar Bergeijk.

24+ inpissen als mislukte nummer 10 bij
onder andere EFC en Bergeijk, ik denk
dat ik namens heel het team spreek
wanneer ik zeg dat je het beste op je
hoogtepunt kunt stoppen. (dit geldt ook
voor die ouwe kale Ruurd)
Uiteindelijk zit ik hier onder de baas
zijn tijd een stuk te schrijven over een
tot nu toe heel erg mooi seizoen en heb
ik er alle vertrouwen in dat we er ook
een schitterend einde van gaan maken,
iedere maandagochtend even inloggen
om Voetbal.nl te checken en wat blijft
dat een prachtig beeld, 22 gespeeld, 20
keer winst, 2 keer gelijk, 0 verloren.
Met

nog

vier

wedstrijden

op

het

programma en 8 punten voorsprong
op de nummer 2 zou je denken dat het
toch niet meer mis kan gaan, naar alle
verwachtingen zou het 22 mei uit tegen
SDO kunnen gebeuren, dus houd je
agenda vrij op die datum en kom ons
aanmoedigen om 14:30 in Lage Mierde.
Ondertussen heb ik volgens mij wel
genoeg geluld over de ouwe garde en
is het tijd om iemand aan het woord

Gijs ‘de Nijs’ Jansen
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Van de
jeugdvoorzitter

Jeroen van Hout

Het seizoen 2021-2022 is al weer bijna

Na

ten einde en we kijken terug op periode

constateren

waarin COVID bij de start van het

kleedkamergevoel

seizoen nadrukkelijk aanwezig was. En

gezamenlijk douchen en nakaarten in

een tweede helft waarin de restricties

de kleedkamer is “tijdelijk’ verdwenen,

langzaam weer werden opgeheven en

heeft natuurlijk te maken met de

een stap richting het “normale” leven

eerdere restricties en regels gesteld

weer kan worden opgepakt. Dit geld

door de overheid. Dit aspect hopen wij

ook voor onze verenging. Het samen

in het komend seizoen toch weer op

zijn om onze favoriete sport te kunnen

te kunnen pakken. Als club hebben wij

bedrijven en de sociale activiteiten

daarin richtlijnen per leeftijd categorie.

rondom de wedstrijden en trainingen zijn

Het

een belangrijk onderdeel van ons DNA

onze ogen ook een belangrijk aspect

als vereniging. Gedurende de afgelopen

van teambuilding, en een bijvangst

jaren zijn onze leden de club trouw

met de huidige energie prijzen een

gebleven en daarvoor zijn wij dankbaar.

besparing thuis. De voorbereidingen

Het aantal van onze jongste categorie

van

de Mini’s zijn het afgelopen jaar alleen

gestart. Wederom een puzzel voor

maar toegenomen. Om dit goed te

onze

kunnen begeleiden en hopelijk deze

Meerdere zaken worden hierin gewogen

trend te kunnen voortzetten hebben

(o.a. aantallen, niveau en wensen). Dit

wij een tweede hoofdleider bereid

gebeurt zorgvuldig maar wij beseffen

gevonden om Wilbert te ondersteunen

ons ook dat de uitkomst niet altijd naar

namelijk Barbra van Mook.

ieders wens is. In een vorig schrijven
19

de

COVID-periode
wij

ook
minder

kleedkamergevoel

de

teamindelingen

technische

van

is

2021

dat

het

is.

Het

toch

zijn

in

weer

jeugdcommissie.

heb ik al aangegeven dat wij dringend

bij alle vrijwilligers/ kaderleden die ook

op zoek zijn naar verstrekking binnen

in dit seizoen weer hebben gezorgd dat

de jeugdcommissie en de technische

er onze jeugd weer wekelijks kunnen

jeugdcommissie. Vorig jaar zijn twee

trainen en wedstrijden spelen. Dit is

leden die hebben aangeven te stoppen

een grote groep van leden, ouders en

nog “tijdelijk” doorgegaan om te zorgen

grootouders die elke week weer klaar

dat onze jeugd en jullie kinderen elke

staan om onze jeugd te begeleiden.

week kunnen trainen en wedstrijden

Dit kost veel tijd, energie en toewijding

kunnen spelen. Tot nu toe hebben

om dit in te vullen. Wij zijn jullie ook

wij nog geen nieuwe aanmeldingen

zeer dankbaar hiervoor, zonder jullie

mogen ontvangen. Aan het einde van

zouden wij het niet rond krijgen. Wij

dit seizoen stopt onze hoofleider JO13-

hopen ook komende jaar wederom een

JO15. Hoofdleider van de JO11 en

beroep op jullie te mogen doen. Voor

JO12 en tevens lid van de technische

de vrijwilligers en kaderleden die na

jeugdcommissie heeft vorig jaar al

dit seizoen stoppen nogmaals bedankt

aangegeven te stoppen. Ook voor

voor jullie inzet en toewijding namens

de functie van jeugd secretaris zijn

het gehele jeugdbestuur. Ook wil ik alle

dringend op zoek na een opvolger(st)

spelers en speelsters bedanken voor

er. Wanneer wij deze functies niet

begrip en inzet in toch een bijzonder

kunnen gaan invullen gedurende het

jaar. Hoop jullie dan ook allenmaal weer

nieuwe seizoen gaat het voor het jeugd

te mogen verwelkomen in het nieuwe

bestuur niet mogelijk zijn om de huidige

seizoen bij onze club. Mocht het zijn dat

activiteiten te blijven continueren. Mocht

je gaat stoppen na dit seizoen vergeet je

je geïnteresseerd zijn en meer informatie

dan niet (naast de trainer) af te melden

willen neem dan gerust contact op

bij de ledenadministratie.

jeugdvoorzitter@rkvvbergeijk.nl

of
Afmelden als lid

vrijwilligerszaken@rkvvbergeijk.nl.

Afmelding van een lid dient altijd
Huidige vacatures Jeugdcommissie en

schriftelijk te gebeuren via een mail

Technische JC

aan

•

Jeugdsecretaris

nl met vermelding van tenminste naam,

•

TJC lid JO11/JO12

geboortedatum en team (indien van

•

Hoofdleider JO11/JO12

toepassing). Je ontvangt altijd een

•

Hoofdleider JO13/JO15

bericht dat de afmelding is ontvangen

ledenadministratie@rkvvbergeijk.

en wordt verwerkt.
Graag wil ik ook zeker even stil staan
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Een andere wijze van afmelden wordt
niet in behandeling genomen. Elk lid die
het lidmaatschap van RKVV Bergeijk op
wil zeggen is zelf verantwoordelijk dat
dit bij ledenadministratie@rkvvbergeijk.
nl terecht komt. Het mededelen aan
trainer, leider of hoofdleider wordt niet
gezien als een officiële afmelding. Dit
geldt ook voor eventuele aanpassingen
aan je lidmaatschap.
Het laatste half jaar waren gelukkig de
supporters ook weer welkom om de
wedstrijden bij te wonen.
Dit geeft een andere prettige sfeer op
ons park. Ook jullie bedankt voor de
support aan de teams, tot komend
najaar op ons sportpark.
Alvast een prettige vakantie, veel geluk
en gezondheid!
Jeroen van Hout
Jeugdvoorzitter RKVV Bergeijk
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JO8-2 speelt de
bal(pen) over
Als eerste willen we Laurens, Ronald en

hebben gemaakt ging de wedstrijd

Gert-Jan bedanken voor de pen.

verder en wonnen we uiteindelijk met

Ook wij zijn vorig seizoen gestart met

ruime getallen. Na de wedstrijd hebben

het trainen van de mini’s. Van de 3 teams

we gezegd dat wanneer ze alles zouden

bleven er i.v.m. leeftijd 2 teams over die

winnen wij het hele team zouden

doorgingen naar JO8. Het was dus nog

trakteren op McDonalds. Dat heeft ons

een verrassing wat de samenstelling

achteraf geld gekost.

van het nieuwe team ging worden.

In de loop van het seizoen is de kwaliteit

Uiteindelijk zijn we gestart met een

van het voetbal echt sterk verbeterd.

enthousiaste groep jongens met ook

Het begon met ieder voor zich en als

zeker een aantal echte talenten er

een kluitje over het veld bewegen maar

tussen.

uiteindelijk is het geluk om iedereen op

Na een aantal keer getraind te hebben

de juiste positie te zetten en ze begonnen

gingen we vol goede moed naar

het belang van samen/ overspelen in te

Hoogeloon om onze eerste wetstrijd

zien. Het is echt een team geworden!

te spelen met het nieuwe team. Tegen

Helaas volgende week alweer einde

alle verwachtingen in stonden we al na

seizoen maar als er teams zijn die

10 minuten met 4-2 achter. Dat was

zin hebben in een vriendschappelijk

natuurlijk niet de bedoeling, het gaat

wedstrijdje horen we het graag.

wel om het plezier maar winnen vinden

Giel Muller en Jeroen Lemmens

we ook belangrijk. Na dat duidelijk te

We geven de pen door aan: WJ Rijken.

Giel Muller & Jeroen Lemmens
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Een rookvrij sportpark De
Bergerheijde
Rookvrij Sportpark De Bergerheide
RKVV Bergeijk begint vanaf augustus 2022 met het rookvrij maken van Sportpark
De Bergerheide! We gaan stapsgewijs onze kinderen het goede voorbeeld geven!
Waarom rookvrij?
Dat roken slecht voor de gezondheid is, weten we allemaal. Zien roken, doet roken.
Als kinderen anderen zien roken, lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk.
Zeker als zij mensen zien roken naar wie zij opkijken, zoals andere sporters, trainers
en ouders. Daarnaast is meeroken schadelijk, met name voor kinderen. Door een
rookvrije Sportpark De Bergerheide gaan we dit voorkomen! Eerder heeft RKVV
Bergeijk zich al gelieerd aan KWF Kankerbestrijding. Zo staan er op alle nieuwe
wedstrijdshirts het logo op de mouw van deze goede doelen stichting. Een rookvrije
sportaccommodatie is ook onderdeel ter ondersteuning aan KWF Kankerbestrijding.
Gaan we vanaf augustus alles verbieden?
Nee, we gaan dit stapsgewijs doen. We willen de rokers niet resoluut hun plezier
afpakken en we creëren meer draagvlak als we de tabaksgebruikers in het begin
nog mogelijkheden geven om te roken. Maar de hoofddoelstelling is om de jeugd
niet meer met roken in aanraking te laten komen. Daarom gaat vanaf aanstaande
augustus een rookverbod van kracht van maandag tot en met zaterdag (elke dag
tot en met 21.30 uur). Op zondag en op andere dagen na 21.30 uur mag men alleen
roken op de plaatsen die daarvoor worden gecreëerd. Het bestuur zorgt ervoor
dat op deze punten een ‘peukenzuil’ komt te staan. Uiteraard heeft een roker de
mogelijk om op het parkeerterrein te roken. Dit is buiten onze sportaccommodatie.
Middels een bord wordt men vriendelijk verzocht om dit niet bij de toegangspoort te
doen. Vanaf seizoen 2023-2024 gaan we één rokersplek verwijderen en een jaar later
wordt Sportpark De Bergerheide geheel rookvrij.
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Hoe gaan we dit realiseren?
Uiteraard gaan we borden plaatsen dat ook RKVV Bergeijk ‘op weg is naar een
rookvrije generatie’. Tevens verwachten wij de medewerking van de rokers. Maar
uiteraard kan het voorkomen dat tabaksgebruikers onbewust of soms bewust
hun rokerswaar opsteken. Zeker als het onbewust is, is dit in het begin niet erg.
Mensen moeten wennen en de niet-rokers moeten hen hiervoor de kans geven.
Of het een RKVV Bergeijk-speler is, een familielid of iemand van een bezoekende
club, wij moeten de mensen vriendelijk (!) aanspreken als men een sigaret of iets
dergelijks opsteekt op ons sportpark: “Sorry dat ik u stoor, maar ik zie dat u rookt.
Zou u zo vriendelijk willen zijn om dat op het parkeerterrein te willen doen. De club
heeft op zaterdag namelijk een rookvrije sportaccommodatie”. Hoe meer mensen
meehelpen, hoe sneller we een nog gezondere omgeving creëren!

Martijn Bakker
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Het seizoen van

JO15-1

Het seizoen van de JO15-1 begon

dus. Met de druk erop hielden we het

met een derby tegen de JO15-1 van

hoofd koel en speelden we een goede

EFC (Eersel). Waar we na 70 minuten

wedstrijd. Doelpunten van Kevin, Fer en

nog gelijk stonden. En omdat dit

Boy waren uiteindelijk genoeg voor een

een

moesten

3-1 overwinning. De aansluiting naar de

penalty’s uitmaken welk team verder

bekerwedstrijd

was

middenmoot was gevonden! De week

mocht. Helaas trok na een zinderende

erna pakten we (op zijn Duits) in de

penaltyreeks EFC aan het langste eind,

laatste secondes van de wedstrijd nog

en zo kon bij ons de focus gelijk vol op

een puntje mee op bezoek bij Acht. Een

de start van de competitie. De start van

uitoverwinning op Mierlo Hout en een

het seizoen was nog niet denderend,

gelijkspel tegen (de op dat moment al

met 1 punt uit de eerste 3 wedstrijden

kampioen zijnde) RKVVO zorgde ervoor

mag je natuurlijk allesbehalve tevreden

dat we de eerste seizoenshelft afsloten

zijn. De week erna boekte we onze

met een degelijke 7e plek. Prima veilig

eerste overwinning van het seizoen.

gespeeld dus. Maar veel belangrijker

Met een overtuigende 4-1 overwinning

was dat de groep steeds meer aan

op Woenselse Boys JO15-1 werden

elkaar gewend begon te raken. En waar

we voor het eerst dit seizoen beloond

de inzet nooit een probleem was werd

voor het goede spel (en een ongelofelijk

nu ook het voetbal beter en beter. Mede

goede inzet). De eerste 3 punten zaten

dankzij die stijgende lijn hebben we de

in de tas, maar met 2 nederlagen op rij

matige start van het seizoen kunnen

op bezoek bij DVS en De Valk keerden

rechttrekken. Oftewel, vol goede moed

we weer terug bij de onderste ploegen

naar de tweede seizoenshelft en dus

in de competitie. Op 6 November

een nieuwe competitie! Met de buikjes

kwam UNA JO15-2 op bezoek. Wij als

nog vol van het kerstdiner, en de nieuwe

huidige nummer 11, tegen de nummer

PlayStationspellen van Sinterklaas in de

12. Een welbekende 6-punten wedstrijd

tas waren we weer helemaal opgeladen
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voor

de

onderste

tweede
ploegen

seizoenshelft.
waren

uit

De

waren met het nagenieten van de eerste

de

3-punter, kregen we al het nieuws te

competitie gehaald en vervangen voor

verwerken dat Vessem uit de competitie

een aantal ongeslagen kampioenen

was gehaald en de punten niet meer

in hun 2e klasse. Reusel, EFC, Nieuw

geldig waren. Zo waren we dus terug

Woensel en Eindhoven AV kwamen

bij af. Maar goed, kop omhoog, samen

erbij om de competitie nog pittiger te

de rug rechten en doorgaan. Meer zat

maken. Een leuke uitdaging dus. Helaas

er niet op. Deze instelling was de week

begon ook deze seizoenshelft niet zo

erna duidelijk te zien bij de jongens.

goed. Met nederlagen tegen Unitas en

Want hoogvlieger Nieuw-Woensel werd

Woenselse Boys pakte we bij De Valk

in eigen huis met 4-1 verslagen. Met de

ons eerste puntje van het seizoen (waar

ene goal nog mooier dan de ander. Het

we er overigens qua veldspel en kansen

was erg mooi om te zien hoe het geloof

3 verdienden) door in de laatste minuut

en vertrouwen binnen de ploeg terug

de 1-1 te maken. De week erna kwam

groeide. De stijgende lijn was ingezet,

ongeslagen koploper EFC op bezoek.

en met achtereenvolgens overwinningen

En waar het in de beker nog door

op Eindhoven AV, RKVVO en Reusel

penalty’s beslist moest worden, waren

hadden we ineens zicht op de tweede

we dit keer niet opgewassen tegen

plek! Helaas hadden we afgelopen

een ijzersterk EFC, 0-6. Op 12 maart

weekend even een off-day, waardoor

moest het voor ons gebeuren, er stond

met 2-0 werd verloren bij Acht. Met nog

namelijk weer een 6-punten wedstrijd op

1 wedstrijd te gaan (21 mei, thuis tegen

het programma. Waar wij 1 punt hadden

DVS) staan we zesde, en hebben we

gepakt in de eerste 4 wedstrijden,

dus opnieuw een mindere seizoenstart

stond DEES/Vessem JO15-1 nog op

rechtgetrokken. Aan flexibiliteit geen

0 punten. De ideale kans dus om de

gebrek dus 😉.  Ik  wil  graag  Jelle,  Kevin, 

eerste 3 punten van deze competitie te

Nadeche, Fer, Rizan, Tijn, Jesper, Rijk,

pakken. En ja hoor, ondanks dat ik nog

Boy, Karst, Thomas, Stijn, Jesse, Gijs en

weleens door een geel-blauw brilletje

uiteraard Roy bedanken voor weer een

kijk, zou ook een neutrale toeschouwer

topseizoen!

van deze wedstrijd zeggen dat Vessem
weinig tot niks in te brengen had.
Dankzij goals van Boy, Tijn en tweemaal
Kevin wonnen we met 1-4. Een uitslag
die vergeleken met het spelbeeld nog
meeviel. Maar terwijl we nog niet klaar

Jesse van Dooremolen
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DAMES

1

Hey allemaal, het is weer tijd voor een

paar wedstrijden mogen zien spelen

stukje in de BVV’er! Voor mij is dit de

door haar knieblessure, maar hopelijk

allereerste keer, omdat ik pas sinds dit

kan ze halverwege volgend seizoen

jaar bij Bergeijk VR1 voetbal. In juni 2021

weer meedoen! Lotte hebben we ook

heb ik één keer meegetraind en voelde

vanwege een knieblessure lang gemist,

me gelijk welkom. Niet alleen door de

maar ze gaat (als alles volgens plan

speelsters, maar ook door de trainers

verloopt) binnenkort weer meetrainen.

(Frank, Siem en Helmoed). Bovendien

Daarnaast hebben Lexi en Else een

hebben we sinds dit seizoen ook een

tijdje in het buitenland gestudeerd en

nieuwe vlagger, Jeroen, die er goed

hebben we het dus een tijdje moeten

tussen past! Na deze training, in juni,

doen zonder keeper. Gelukkig waren

heb ik een transfer gemaakt van ZSC

daar

naar RKVV Bergeijk, waar ik hopelijk

en Lexi’s plaatsje even overnamen.

nog lang kan blijven spelen. Al is het

Op het moment zit ook Nanne in de

toch voor de meeste Westerhovenaren

lappenmand,

een beetje gek als ze me voorbij zien

Als alles volgens plan verloopt kan ze

komen in een Bergeijk-tenue…

komend seizoen weer meedoen en dan

vaak

meiden

die

vanwege

insprongen

haar

enkel.

Ons seizoen begon met een aantal

kunnen we hopelijk volgend seizoen

oefen-

met wat meer speelsters starten.

en

bekerwedstrijden

die

voornamelijk goed afliepen. Een aantal

Dit seizoen begonnen we dus met

mooie uitslagen mogen neerzetten,

zestien speelsters, waarvan er elke

maar vanaf toen hebben we onszelf

wedstrijd met geluk twaalf konden

helaas niet vaak meer weten te belonen.

spelen. Mede hierdoor werd de tweede

Lieve hebben we helaas maar een

klasse voor ons heel lastig. We hebben
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ons in het afgelopen voetbalseizoen

daarna volgden. Zo leerden we elkaar

twee keer mogen belonen. En om

nog eens op een andere manier kennen

terug te komen op het stukje van Nina,

;). De feestjes zijn tot nu toe nog niet

in de BVV’er, staat de teller dus op

tegengevallen, dus hopelijk mogen er

het moment nu niet meer op 0, maar

nog vele volgen!

op 4! Eén keer met een overwinning

Ten slotte wil ik iedereen uit mijn team

tegen Festilent (3-4) en één keer met

bedanken voor het warme welkom.

een gelijkspel tegen Wittenhorst (0-0).

Lieve, omdat ik van haar dit stuk heb

Hierdoor is het vertrouwen helaas wel

mogen schrijven. En natuurlijk Jasmijn,

wat weggezakt en hebben we met zijn

omdat ik altijd met haar mee mag rijden

allen besloten om komend seizoen toch

vanuit Westerhoven, wat bovendien heel

derde klasse te gaan spelen. Hopelijk

gezellig is! Het afgelopen jaar heb ik veel

brengt dat voor ons wat meer rust en

mogen leren en daar ben ik iedereen

kunnen we daar wel lekker ballen! Even

heel dankbaar voor. Mijn laatste taak is

vergeten te vermelden, we staan nu

de pen doorgeven. Deze geef ik graag

weer op 3 punten, omdat we helaas niet

aan Eline door. Samen zijn wij trouwens

zo’n sportieve tegenstanders hebben…

ook de twee jongste van het stel. Dit

De tweede keer dit seizoen dat we

was het, groetjes!

punten in mindering hebben gekregen.
Eerst 3 punten in mindering, die we na
een gesprek met de KNVB terug hebben
gekregen, en nu 1 punt in mindering
door vereniging ZSV. Maar we laten
onze kopjes niet hangen en gaan de
komende drie wedstrijden nog ons
uiterste best doen. Al moeten we wel
nog tegen de nummers een, drie en vier.
Worden een paar pittige wedstrijden,
maar we geven niet op!
Behalve de voetbalwedstrijden heb ik
ook al een aantal leuke avonden in de
kantine van Bergeijk mogen meemaken.
Niet alleen op het veld, maar ook daar
werd ik met open armen ontvangen.
Ik werd meteen uitgenodigd voor het
eerste kantinefeest en de vele die

Sacha Lohman
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DAMES

2

Als eerste wil ik graag Lotte bedanken

zakte we even terug. De maand oktober

voor het doorgeven van de pen. Zoals

was het net niet, we verloren tegen

jullie als het goed is hebben gelezen

Rood Wit en tegen Westerhoven. Aad

in het vorige stukje van Lotte zijn de

nogmaals onze excuses hiervoor. Toen

spelers erg schaars bij ons. Maar we

speelde we 1-1 tegen de Raven. Iets

zijn het seizoen goed doorgekomen met

wat ook zeker niet mocht gebeuren.

dank aan de speelsters van de MO17

Dus na een paar straftrainingen en een

die vaak op zondag ochtend in staat

hoop wijze woorden van Aad gingen we

waren een lekker potje te komen ballen!

er weer voor. We namen in Steensel 3

Het einde van het seizoen nadert alweer,

punten mee naar huis. Daarna wonnen

dus vind ik dit een mooi moment om

we tegen de Zuiderburen met 11-0 een

een kleine samenvatting te geven van

mooie wedstrijd voor het doelsaldo.

het seizoen. Met nog 2 wedstrijden op

De week erna volgde een spannende

het programma hebben we al 36 punten

wedstrijd tegen Hapert. We kwamen

binnen gehengeld in 20 wedstrijden en

onnodig met 3-0 achter, dus in de rust

om niet te vergeten hebben we de 2e

een wel bekende peptalk van Aad, deze

periode gewonnen binnen de club.

was blijkbaar erg sterk deze keer want

We eindigde onze eerste wedstrijd van

we kwamen terug met 3-3 gelijk! Toen

het seizoen met een einduitslag van

was het hoogtijd om te gaan carnavallen

0-0 tegen Reusel. Toen zijn we wakker

en voor de teamspirit hebben ook

geworden en hebben we ons herpakt.

samen een lekker pilsje gedronken.

3 weken oprij behaalde we 3 punten.

Ondertussen

Tegen Terlo, Hapert, en de Zuiderburen.

goed overleg gehad over hoe we van

Toen waren we denk ik iets te trots en

de koploper gingen winnen. Na wat
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hebben

we

uiteraard

tactieken te hebben besproken waren

Maar dat is niet alles, een aantal

we er klaar voor, we hebben ons Aad

speelsters van de MO19 komen ook bij

eens trots gemaakt. We gingen met 3

de dames voetballen. Dus nu hoeven

punten naar huis. Hierna hebben we nog

we niet meer elke zondag ochtend in

8 wedstrijden gespeeld en hebben we er

spanning af te wachten of we met een

6 gewonnen. Een hele goede prestatie

compleet team het veld op kunnen

al zeg ik het zelf. Ondertussen hebben

en kunnen we ons al meteen gaan

we ons gelijkspel tegen de Raven ook

focussen op de wedstrijd. Dus volgend

rechtgezet met een 2-7 winst. Buiten

jaar niet alleen periodekampioen maar

het voetballen om hebben we ook nog

ook kampioen van de competitie. Dus

een leuk team uitje gehad. We zijn naar

bij deze dames, zorg dat je deze zomer

de jeu de boules geweest in Eindhoven.

‘voetbal fit’ blijft door 2 keer per week 5

Met een lekker hapje en een drankje

km hard te lopen of niet Aad?

erbij waren we helemaal content. Daarna

Nu moet ik alleen de pen nog doorgeven,

nog even lekker de stad in en de avond

ik denk dat Bente jullie perfect kan

was alweer om. Zeker voor herhaling

informeren over hoe de aftrap van het

vatbaar. We hebben aardig wat puntjes

volgende seizoen is verlopen.

binnen gehengeld en hebben we dus de
2e periode gewonnen binnen de club.
Dus dat betekende lekker met z’n alle
in de kan10 de gewonnen bonnen op
maken op de super Sunday. Een hele
geslaagde middag.
Kampioen of periodekampioen kunnen
we niet meer worden nu, helaas…. Maar
we hebben een leuke deal gesloten met
Aad. Als we als 4e eindigen wordt er een
leuk feestje voor ons geregeld. Dus alle
hands aan dek hier gaan we voor! Het
ziet er ondertussen best wel rooskleurig
uit. We staan ondertussen al op de 4e
plek dus nu alleen nog volhouden.
Wat er ook rooskleurig uit ziet zijn de
aantal speelsters voor volgend seizoen.
Ons vertrouwde teamgenootje Lizzy
keert weer terug op de groene grasmat.

Fem Hakkens
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Onder de douche met

Marian
Willems

Beroep?
Thuiszorgmedewerkster bij Oktober
Hobby’s?
Alles wat leuk is
Jouw taak binnen RKVV Bergeijk:
Bestuurslid Supporters vereniging D´n
Aonhang

De razende reporter ging ook voor deze
editie van de BVV’er weer op pad. Zo

Hoe ben je in aanraking gekomen met

kwam hij deze keer bij Marian Willems

RKVV Bergeijk?

uit. Zij is al 11 jaar bestuurslid bij

Via onze zoon Ruud die ging voetballen

supportersclub D’n Aonhang, en stopt

bij RKVV Bergeijk op 5 jarige leeftijd en

hier helaas na dit jaar mee. Hierdoor

er nu nog voetbalt.

besloot de razende reporter haar is uit
te nodigen voor een biertje.

Wat zijn jou taken binnen de
Supportersclub D’n Aonhang?

Algemeen

Van alles en nog wat.

Hoe heet je?
Marian Willems

Wil je verder nog iets kwijt over

		

Supportersclub D’n Aonhang?

Waar woon je?

In het begin dat ik gevraagd werd

Bergeijk

voor D’n Aonhang werden er nog veel
activiteiten georganiseerd. Maar de

Wat is je geboortedatum en je leeftijd?

mensen kregen het afgelopen jaren

11-10-1960 dus reken maar uit

steeds drukker en de animo liep ook
wat terug. Ook de corona heeft helaas

Man en kinderen?

geen goed gedaan.

Getrouwd met Wil 1 lieve zoon Ruud en
een lieve schoondochter Kayli

Ik hoop dat we wat aanwas
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krijgen in het bestuur van de

Favoriete snack?

supportersvereniging vanuit de jeugd,

Frikandel

zodat er zeker voor al onze leden
weer eens wat activiteiten worden

Wie is je favoriete barman / - vrouw?

georganiseerd.

Onze schoondochter Kayli

Ik ga stoppen als bestuurslid na 11 jaar

Ben je zelf wel eens in de kantine te

vind het nu tijd voor vernieuwing.

vinden?

DUS MELD JE AAN!

Jazeker

Voetbal

En verder

Favoriete voetbalclub Nederland?

Wat was je mooiste vakantie?

AJAX voor de 36ste KAMPIOEN

Samen met Wil, Ruud en Kayli naar
Spanje

Favoriete voetbalclub Buitenland?
Wat is je favoriete film/ TV programma?

Liverpool

Alles wat met voetbal te maken heeft
Favoriete speler/ speelster binnen RKVV
Bergeijk?

Wat is je favoriete eten?

Natuurlijk onze zoon Ruud

Chinees (zelf gemaakt)

Favoriete speler/ speelster Nederland en

Voorkeur voor muziek?

of Buitenland?

Als het maar gezellig klinkt.

Davy Klaassen
Over 5 jaar sta ik/ ben ik…?
Heb je zelf ook gevoetbald?

Met pensioen

Nee
Wil je verder nog iets kwijt?
Kantine

Ik hoop dat de supportersclub nog een

Favoriete drankje?

lang bestaan heeft. En dat we nog vaak

Biertje

naar het voetbal kunnen gaan kijken bij
Bergeijk.
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Het succes
van 35+
Nieuw in het Bergeijkse voetbal is het

onze mannen (inclusief mezelf) denken

seniorenvoetbal 35+. Een groot succes

ook nog steeds dat ze net zo goed zijn

kan ik zeggen. Herkennen jullie niet

als vroeger. Dan proberen we allemaal

dat iedere week voetballen en ook nog

moeilijke oplossingen te zoeken wat

trainen soms wat veel is in een druk

natuurlijk niet werkt! Afstand schoten

leven met een jong gezin met kinderen

op zo een klein goaltje (3% kans op een

en een drukke baan? Dan is 35+ voetbal

doelpunt), lange rushes met aan het eind

op vrijdagavond eens per 3 weken

als we moe zijn een slap schotje in de

en niet verplicht trainen (wel gezellig

handen van de keeper (en dan moeten

trouwens op donderdag) de uitkomst.

we weer terug rennen....), vrije trappen

Toch sporten en gezellige voetbalproat

proberen in de kruising te schieten

in de kleedkamer en kantine. Dus wie

(maar ze belanden veelal in de mooie

zin heeft is van harte welkom.

Bergeijkse bossen). Meestal zijn we op
ons beste in het 3e of 4e wedstrijdje van

Er zijn echter ook nadelen aan het

de avond, dan weten we namelijk weer

35+ concept. Als je niet iedere week

wat we niet kunnen en gaan we simpel

traint raakt je lichaam namelijk niet

voetballen!

gewend aan 4 x 20 minuten voetballen
op een vrijdag avond! We hebben dan

Zo ook gisterenavond op onze laatste

ook veelvuldig (net als PSV) last van

matchday! We speelden thuis op ons

spier en pees blessures. We spelen

prachtige

trouwens 7 tegen 7 op een half veld

met

zonder buitenspel, waardoor je heel de

Een redelijk voltallige selectie: Bart

tijd op en neer kan/moet rennen. En

(aanvoerder en ballenzoeker) Daams,
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een

sportpark

Bergerheijde

aangename

temperatuur!

Keeper Mark (de bruut) Tummers,

mindere en jammer genoeg bleek dat

Kevin Brugmanolev, Mark Bergkamp

ook in de uitslag 0-1.. Maar de laatste

(of Hoskam), Freek (biertje op de bank)

wedstrijd van ons seizoen zijn we er vol

Cuypers, Hendrik (snelle spits) Kox,

tegenaan gegaan tegen DEES. Zo ook

Niels (de spitseneter) Muselaers, Roel

Bart (ballenzoeker) Daams, hij moest die

van ‘t Zand (ook goed op kunstgras),

vrije trap nemen vlak bij de goal! Dit was

Ruud (de magiër) Dekonick, en ikzelf

zijn moment! Jullie begrijpen aan zijn

Stef (paar jaartjes ouder ondertussen

naam waar de bal terecht is gekomen,

merk ik) Luijten. Helaas konden we

niet in het netje... We hadden daarna

deze

over

ondertussen door dat simpel voetballen

toppers als: Bram (onze bus chauffeur

het beste werkt en zo maakte we ook

en topschutter) Box, Dirk (de rust zelve)

een prachtig doelpunt via alle schijven

van Empel, Erik (Boem Boem) Bax, Luuk

(tikkie takkie a la Ajax), volgens mij

(stift) Sengers, en Niek (driedubbele)

was het Hoskam/Bergkamp die hem

Strik. We moesten onze eerste wedstrijd

het laatste zetje gaf. Bergkamp kreeg

tegen de titelkandidaat Valkenswaard.

het op zijn heupen en schoot vanuit

We kwamen op voorsprong door een

alle hoeken, dit resulteerde in een

prachtige assist van de magiër welke ik

fenomenaal doelpunt! Lange pass van

eenvoudig bij de tweede paal kon binnen

de spitseneter op Hoskam, hij nam aan

werken. Helaas maakte Valkenswaard

a la Bergkamp, en een geweldige pegel

nog laat in de wedstrijd de gelijkmaker,

binnenkant paal in de uiterste hoek

waarmee

kampioenschap

zorgde voor een weergaloos applaus

konden veilig stellen. De volgende

van de vele supporters! Grandioos

match tegen De Valk waren we de

(jullie kunnen hem wel voorstellen hoe

avond

ze

niet

hun

beschikken
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dat eruit zag toch?). Het werd zelfs nog

ze niet verwacht en ze vierden het zoals

3-0 door de magiër (Ruud Dekonick),

Ajax vorige week! Concurrent De Valk

die hem eigenlijk simpel had moeten

kon er niet mee lachen, het viel ze zo

afleggen op mij bij de tweede paal

zwaar dat ze de kampioen niet eens

maargoed... Ondertussen werd er niet

feliciteerden

meer gewisseld want de wissels hadden

Gelukkig gunnen wij Bergeijkenaren een

dorst en werden goed verzorgd.

ander ook iets en maakten we er samen

en

jaloers

toekeken...

een geweldig eind van het seizoen van!
Gelijk, verloren, en gewonnen. Zo gaat

Uiteraard gingen we allemaal netjes op

dat bij 35+ voetbal! Je maakt alles mee

tijd naar huis! Dank allemaal voor het

op 1 avond! En dan volgt natuurlijk nog

geweldig mooie seizoen en we gaan

de derde helft. Ook de andere teams

er volgend jaar weer tegenaan! Dan zal

blijven graag even hangen op hun

Ruud (de magiër) Dekonick jullie weer

sportieve uitje eens per 3 weken. Dit

wat laten weten, want hij krijgt de pen

keer op de Bergerheijde met Stijn van

van mij! Had ie de bal maar moeten

den Berg als geweldige DJ! Hij maakte

afspelen :)

er een prachtig feestje van! Kampioen
Valkenswaard werd gehuldigd door

Sportieve groet van Stef Luijten (trotse

onze plaatselijke wethouder, dit hadden

voetballer bij RKVV Bergeijk 35+)

Stef Luijten
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“Een seizoen om
snel te vergeten”

Bergeijk
Het

seizoen

2021-2022

was

3

voor

lesje voetbal, en verloren we dus met

Bergeijk 3 het seizoen van de blessures

0-7. Na zo’n wedstrijd is het moeilijk om

en de (late) afmeldingen. Het was een

een man of the match te kiezen, maar

seizoen waarin veel is gelachen, gehuild

volgens Voetbal.nl mochten we onze

maar ook vooral onnodig vaak verloren.

(toenmalige) keeper Fer ‘Stroopoom’
Brugmans

bekronen.

Door

deze

Tijdens het schrijven van dit artikel

stemmen uit medelijden heeft Fer het

hebben we namelijk 8 wedstrijden

voor elkaar gekregen om de meeste

verloren. Met als dieptepunt de wedstijd

Man of the Match titels te pakken.

van 31 oktober thuis tegen Oirschot

Namelijk 5.

Vooruit 7. Toen speelden we als natte
kranten en kregen we een ouderwets

Het was ook een moeilijk seizoen betreft
de keepers. Zo hebben er namelijk 5
verschillende heren onder de lat gestaan
bij 3. Zoals jullie net konden lezen is een
van deze keepers #1 Fer Brugmans.
Die na wat voelt als honderden goals,
begrijpelijk zijn rentree wilde maken op
het voetbalveld. (Tot nu toe geen succes
want hij heeft als veldspeler nog geen
man of the match titel in ontvangst
mogen nemen). #2 Finn Termaten heeft
het team het eerste half jaar in de steek
gelaten om lekker te flaneren in Spanje.
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We hebben vernomen dat hij daar

Last but not least #5 Floris ‘voormalig

goed geleefd heeft en zijn stage goed

captain’ Duffhuis. Ja je leest het goed.

is bevallen. In de tweede seizoenshelft

Na 2,5 jaar hebben wij als staf de

heeft Finn het stokje overgenomen om

moeilijke keuze moeten nemen om Floris

Fer uit zijn lijden te verlossen. Vanaf nu

zijn aanvoerdersband af te pakken.

is onze Finn dus vaste keeper.

Na veel wangedrag en irritaties bij de
coaches door dezelfde soort vragen

Er waren ook meerdere momenten dit

elke zondagochtend via Whatsapp:

jaar waarop wij als staf geen invloed

nr. 1: “Is het niet afgelast?”, 2: “Sta ik

hadden op de keepers keuze. Zo

in de basis?”, 3 “Kom je mij ophalen?”

werden we na het welbekende ‘uit

(Meneer woont 3 mintuten loopafstand

bed haal rondje’, verast door #3 Jorn

van het sportpark af). Na deze tegenslag

‘JW-stuc” Willems (lengte 1.60) in een

heeft de heer Duffhuis besloten om

keepers tenue, en Finn in het blauw-

volgend jaar interim keeper te worden

geel. Jorn zijn lengte was niet de enige

en plaats te nemen als assistent op de

reden waarom wij dit frappant vonden.

bank. Wij zijn benieuwd hoelang hij dit

We vonden het vooral apart dat onze

vol gaat houden.

toenmalig topscoorder onder de lat
stond. Nadat we in deze wedstrijd tegen

Door naar onze nieuwe captain Giel

Rood Wit 1-0 achter kwamen te staan,

‘Herman’ Theus. Deze speler is een echt

werd er daardoor ook eigen initiatief

boegbeeld voor het team in tegenstelling

genomen door de heer Willems. Hij

tot zijn voorganger. Hij neemt het team

besloot toen zijn shirt om te wisselen en

op sleeptouw en laat zijn ontevredenheid

het veld in te gaan met een poging het tij

merken als we weer eens fors achter

te keren. Zoals vaker dit seizoen: zonder

komen te staan, dit doet hij middels een

succes.

ouderwetse oerkreet. Zo stonden we
bijvoorbeeld op 8 mei na 20 minuten 0-4

#4 Niels Daris (de man zonder wekker met

achter tegen de Zuiderburen 2. Deze

veel meubels) heeft dit jaar verschillende

oerkreet werkte blijkbaar zo goed dat

posities ingenomen binnen het elftal.

het team de achterstand heeft kunnen

Een middenvelder omgetoverd naar

ombuigen naar een 4-4. Het was dit

linksback om uiteindelijk te eindigen als

door Jesse van Dooremolen (van de

onze man onder de lat. Echter hebben

selectie) die na de 0-4 erin gewisseld

deze positiewisselingen niet gezorgd

werd en 2x wist te scoren. Jesse is

voor minder tegendoelpunten.

voor ons een soort redder in nood die
volgend jaar (met andere nieuwkomers)
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het zinkende schip moet gaan redden.

Willems (clubtopscoorder), en onze

Zo komen er namelijk nieuwe gezichten,

eigen topscoorder Bram ‘Adhil’ Theus

maar ook vooral oude bekenden het 3e

gaat resulteren in tientallen goals. Ook

volgend seizoen versterken.

krijgen we onze magistrale spelverdeler
Mathijs ‘Mata’ Lemmens terug te zien

Zo heeft de staf in de transferperiode

in wei 3. Die we afgelopen 2 seizoen

niet stil gezeten. Zo hebben we hebben

hebben moeten missen na een stage

dit seizoen geanalyseerd op welke

bij de selectie. Maar zijn we als maar

posities er hoognodig versterking bij

blij dat hij zijn weg terug naar huis heeft

moest komen. Bijvoorbeeld in de aanval

gevonden.

waar we uit nood Berend ‘Perend’
Smets (rechtsback) op de rechtsbuiten

Hij mag hier volgend seizoen gaan

positie

schitteren

hebben

moeten

opstellen.

met

onder

andere

Tuur

Berend heeft zijn rol goed opgepakt

‘Ritchie’ Burgmans en Roel ‘Gluutje’

en heeft ons vaak verbaast laten kijken

Eisenkolb die zijn plek bij 3 warm

na doelpunten en assists. Dit kwam

hebben gehouden. Tuur was onder

mede doordat onze echte rechtsbuiten

andere vast onderdeel van het ‘uit bed

Adriaan ‘Bakker’ van Heeswijk het

haal rondje traject’ en heeft daardoor de

vaak te druk had met andere zaken.

boetepot lekker gespekt. Wel heeft Tuur

Zo is hij vaak te laat gekomen, niet op

de neiging om zichzelf erin te wisselen

komen dagen of ver buiten Bergeijk

zonder het eerst te overleggen met

opgehaald moeten worden door de staf.

de staf. Zo wisselde hij zich namelijk

Dit resulteerde in weinig toegevoegde

voor Frans ‘Frenkie’ Ruwe tijdens de

waarde voetballend gezien, maar we

wedstrijd tegen EFC. Frans speelde

hebben ons kostelijk vermaakt om zijn

een wereld pot maar Tuur zag als

sterke verhalen op de bank.

zelfbenoemd

tactisch

meesterbrein

toch iets in het veld wat niet goed liep.
Echte ‘killers’ voor de goal zijn in

Hij kreeg zijn gelijk toen we in de laatste

Bergeijk lastig te vinden. Zo waren we

minuut door een goal van Jorn Willems

gedwongen om in een andere vijver

toch de 3 punten binnensleepte. Dit

te vissen. Namelijk bij de buren, Terlo.

ging helaas ten koste van de afspraak

Zo kunnen we volgend seizoen bij

die Tuur eerder met Joris gemaakt had

Bergeijk genieten van wereldaanvaller

over het overnemen van het vlaggen die

Mischa ‘makelaar’ Kunnen. We weten

wedstrijd. Waarschijnlijk was dit ook het

zeker

motief van de eigen wissel van Tuur.

dat

dit

partnerschap

volgend
met

seizoen

oud-speler

in

Jorn
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Roel heeft dit seizoen zijn nieuwe

Die zijn rib wist te kneuzen tijdens de

kant

echte

warming-up. We hebben hem hierna

vrijetrappenspecialist van het 3e. Hij

laten

zien

als

enige

helaas niet meer met zijn paardenlongen

kreeg het namelijk voor elkaar om uit

op de flanken kunnen zien dit seizoen

tegen UNA van 30 meter een bal over

omdat hij samen met oud-speler Stef

het vangnet en in de kinderspeeltuin te

‘Cheeta’ Daams gevlucht was naar een

schieten.

ander continent. Gelukkig was zijn kleine
broertje Sebas Kleemans als vervanger

Zoals al eerder aangegeven was het

een waardig opvolger en blijft er altijd

seizoen 2021-2022 het seizoen van

een Kleemans in het 3e voetballen.

de ‘bijzondere’ blessures. Het waren
blessures die niets met voetbal te

Ook hebben we dit seizoen een nieuwe

maken hadden maar vooral met drank

vlagger/speler

en knulligheid. Zo heeft Koen ‘Baby’

‘Pollie’ Pollaert. Het vlaggen ging echter

Willems die bezig was aan een historisch

niet van een leien dakje. Hij kreeg het

seizoen op het middenveld zichzelf na

namelijk voor elkaar om zijn vlag uit

zijn verjaardagsfeest opgespiest aan

zijn handen te laten glippen richting de

een van de scherpe pinnen van de

nek van de tegenstander. Hij moest dit

poort bij hem thuis. Hij was namelijk zijn

bekopen met een rode kaart en een

sleutels vergeten en dacht na 20 bier

schorsing die nog steeds niet bekend

Spider-man te zijn. Jullie snappen dat

is. Als we het over vlaggen hebben dan

we hier de volgende ochtend heel hard

moeten we ook onze Joris (geit) Cox

om hebben gelachen, net als zijn vader

bedanken voor alle inzet die hij getoond

die de legendarische woorden uitsprak

heeft aan de zijllijn als vlagger. Ook heeft

“Ik weet nu zeker dat mijn hek goed

Joris dit seizoen een nieuwe positie op

werkt”. Nog zo’n blessure die je niet

linksback ontdekt. We zien hem daar

snel hoort is die van onze Rik ‘Zincor’

ook volgend jaar weer graag schitteren

Kuijken. Hij kreeg het namelijk voor

zonder eigendoelpunten.

gevonden

in

Ralph

elkaar om zijn knie te blesseren nadat
hij van een bierkrat is afgedonderd. Wij

We zijn enorm trots dat we het 3e ook een

hopen dat ‘Zincor’ volgend seizoen nog

soort bejaardentehuis mogen noemen

sterker terugkomt.

met onze eigen veteranen Twan ‘Papa’
Lavrijsen en Nick ‘Bronkie’ Bronkhorst.

Een blessure die niet veel met drank te

Deze twee spelers die van de selectie

maken had maar vooral met knulligheid

af komen zijn ook dit seizoen van grote

is die van Sam ‘Albert’ Kleemans.

waarde geweest. Ze zijn de lijm die het
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team bij elkaar houdt. Ze hebben ons

Daarnaast spreken we ook onze dank

met hun wijsheden en grijze haren vaak

uit naar de beloftes van het 3e die

in de rust tijdens de bespreking uit de

ons dit jaar meerdere keren versterkt

brand weten te helpen als staf. Onze

hebben. Hendrik ‘Henkie’ Smets die

Twan gaat een poging wagen bij de

bij veel verloren wedstrijden aanwezig

selectie. (We hopen stiekem dat dit niet

heeft moeten zijn. Wel heeft hij laten zien

gaat lukken. We kunnen namelijk niet

over een paar prima mee te kunnen met

zonder onze ‘Papa’.) Tot onze opluchting

het niveau en ons mogelijk zelfs wat te

heeft onze andere veteraan ‘Bronkie’

leren. Tot slot hebben we Sjors ‘George’

zijn contract voor nog een jaar verlengt.

Voets ontdekt als onze eigen Jordi Alba

En kunnen we nog een seizoen gebruik

van volgend seizoen.

maken van zijn kracht en ervaring.
Twee heren die we ontzettend gaan

Als spelers van het 3e zover zijn

missen.

en

gekomen in het lezen van deze tekst

Laurens ‘Käse’ Hoens zij zijn er al sinds

Frans

‘Frenkie’

Ruwe

(we denken zelf van niet) dan willen

minuut 1 bij het avontuur wat zich

we jullie ontzettend bedanken voor de

Bergeijk 3 noemt. Deze twee atleten

leuke herinneringen. We loeven jullie

gaan hun succes zoeken in een andere

en we maken er volgend seizoen weer

sport. We gaan ‘Frenkie’ nog bij veel

een feest van! Veel liefs jullie stevig

wielerpodia op de eerste plaats zien. En

gebouwde

Laurens bij de buren van T.O.S. tijdens

Sonnenberg en Max ‘Dad’ van den

zijn oneindige padelsessies. Heren we

Meerendonk.

coaches.

Tim

‘Schumi’

zullen jullie humor en inzet missen. We
wensen jullie het beste!

Max van den Merendonk & Tim Sonnenberg
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4

Weg kampioenschap
(of niet?)

Bergeijk
Coach bedankt voor het doorgeven,

ons op te laden voor de topper tegen De

geweldig.

Raven. Die mannen uit Gestel hadden
namelijk alles gewonnen en dat was dus

Om maar weer meteen verder te gaan

blijkbaar niet zonder reden. We zijn dan

bij Bas z`n verhaal; De vorige keer

ook spreekwoordelijk weer met beide

zaten we nog volledig in de waan van

beentjes op de grond gezet.

ons

kampioenschap.

Winterbanden,

sneeuwkettingen, weekendje Tirol, alles

Goed, nog geen man overboord. Sinds

was al gepland.

de oprichting van dit team roepen we dat

Tot er wederom een 10:00 uur wedstrijd

top 5 ook het kampioenschap betekend.

in en tegen Hoogeloon, op dat moment

Dat we dan de huifkar opgaan. Dat we

de rode lantaarndrager, gepland stond.

allemaal een week vrij vatten. Dat we

Nou zijn 10 uur wedstrijden sowieso

Pascal bellen om de Golden Lion af te

niet direct ons sterkste punt, maar tot

huren.

overmaat van ramp was 70% van onze

Elk

voltallige selectie de nacht ervoor ook

uitstekende hoop op top 5, maar elk jaar

nog eens op Stratumseind geweest. De

gaat het mis. We starten altijd hoopvol

tegenstander daarentegen was meer

en draaien dan een tijd top 5 mee, maar

van het kaliber; “Schon, 10 uur, dan

moeten dan vaak afhaken.

hedde nog wa aan oewe middag.” Zo

jaar

is

er

goede,

zeg

maar

Na al die jaren, kunnen we hier maar

geschiedde, 1-1...

één logische verklaring uit halen. Zoals
wijsman Rik den Hartog ooit zei: zodra

Hierna hadden we gelukkig wel 2 weken

er rook/condens uit de mond komt, is

de tijd om bij te komen hiervan en om

het gewoon te koud om te voetballen.
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Is dat nou net de periode dat wij weer

Tommie Wouters heeft namelijk zijn

zakken...

gouden mic en de voetbalschoenen van

We zijn dan ook met Bart Reuter

de wilgen gehaald en komt bij ons de

in overleg of we niet gewoon van

elleboogjes weer spreiden.

september tot en met oktober kunnen

Daarbij heeft Joost Daams ook ingezien

voetballen, daarna wordt het te koud.

dat het echte Tiki taka bij 4 wordt

We starten dan weer in maart tot en met

gespeeld en sluit dus ook weer bij ons

half mei, daarna wordt het te warm.

aan.
El Capitano en Bronkie zijn herstellende

Zo zijn we flitsend uit de winterstop

van een kr..sband-blessure (de puntjes

gekomen met gelijke spelen tegen de

i.v.m. de AVG natuurlijk) en zullen ons

bovenste en ook winstpartijen. Her en

team dan ook weer versterken!

der natuurlijk ook de spreekwoordelijke
off-day, maar hé laten we het positief

Als laatste wil ik graag de virtuele pen

houden.

doorgeven aan Dylan.

Om dan terug te komen op de titel;
weg kampioenschap. Op het moment
van schrijven staan we 6e met nog 1
wedstrijd te spelen, op 11 punten (!)
achterstand van de nummer 5. We
kunnen dus inderdaad wel stellen dat
ons kampioenschap dit jaar er net niet
inzit. Positief gezien; zakken kunnen we
ook niet meer.
De klassieke laatste uitwedstrijd met
de huifkar winnen is toch één van
de hoogtepunten. Na die dag weet
ongeveer de halve Kempen dat Bergeijk
4 (net geen) kampioen is.
Bergeijk 4 is eigenlijk net als Feyenoord,
‘Volgend jaar wordt ons jaar’. Met twee
kanonnen van transfers gaan we er
namelijk vanuit dat we volgend jaar Top
5 zeker kunnen halen.

Roy Daris
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Bergeijk

5

Beste lezer,
Ik ben Dirk Theuws, en ik was de afgelopen seizoenen de vlagger van Bergeijk 5.
In Bergeijk 5 gebeurt er nog wel eens wat. Zo is er altijd wel weer iemand die
binnenkort vader wordt en verandert ons publiek dus langzaam in een kindercrèche.
Dit zorgt er vervolgens ook voor dat het vrouwvolk niet meer naar ‘t voetbal kijkt.
Ook is er dit seizoen een nieuwe muziek box aangeschaft die jullie ongetwijfeld al
een keer gehoord hebben. Verder hebben we dit seizoen erg lang aan kop gestaan
in de competitie, echter werd de kans op kampioenschap verspeelt door Pim Loos
die “Breng die rozen naar Sandra” afspeelde op de box vóór dat de wedstrijd tegen
de nummer 2 begonnen was.
Ten slotte bestaat het team uit 21 mannen, 2 coaches en een vlagger en lukt het ons
nog steeds om regelmatig weer te weinig man hebben waardoor we weer spelers vrij
moeten vragen. Dit komt omdat de ‘ouw mannen’ het niet allemaal meer even goed
vol houden en er hier en daar nog wel eens wat pijntjes zijn. Hierdoor heb ik besloten
om me weer aan te melden en me als speler aan te sluiten bij het team zodat de
groep jong mannen weer wat uitbreidt.
Dus tot volgend seizoen bij Bergeijk 5!
Dirk Theuws
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Over

Bergeijk

7
?

Allereerst dank ik Sander van Leuven

twee overwinningen. Echter speelde

voor het doorgeven van de pen. In

we een goede wedstrijd waarbij een

oktober deed Sander verslag van de

vroege openingsgoal meehielp, een

eerste twee wedstrijden van dit seizoen,

terechte 4-1 overwinning en de eerste

twee verliespartijen uit in Borkel &

3 punten waren een feit. Helaas konden

Schaft en Bladel. Op dat moment een

we dit resultaat een week later tegen

slecht begin van het seizoen, maar

ZSC geen vervolg geven. Een nederlaag

met de kennis van nu wat dragelijker

en persoonlijk ook de laatste minuten

aangezien deze twee teams in de

van dit seizoen wegens een blessure.

laatste speelronden uit gaan maken wie

De weken daarna verliepen voor het

kampioen wordt. Sander eindigde zijn

7e beter en overwinningen op EFC,

stuk met de woorden: ‘’Maar de tijd dat

Nieuw Woensel, DBS, Reusel Sport en

het beter gaat komt eraan’’.

Brabantia volgden elkaar op. Waardoor

Die woorden bleken al snel waarheid

we toch met een goed gevoel de

te worden. Zondagochtend 17 oktober,

winterstop in gingen.

vanaf 9:00 komen de eerste spelers de

De tweede seizoenshelft vertoont veel

kantine binnen gedruppeld. Kop koffie,

gelijkenissen met de eerste. Na een

wat gezever over de zaterdagavond

moeizaam begin met een gelijkspel in

en dan is het alweer 9:30 en zijn we

Riethoven en nederlagen tegen Bladella

compleet (een ritueel wat zich dit seizoen

(in de stromende regen) en tegen

nog vaak af zal spelen). Omkleden, warm

DBS. Werd de draad weer opgepakt.

lopen en dan om 10:00 aftrappen tegen

Overwinningen tegen achtereenvolgens

Dommelen. Een lastige tegenstander

EFC, Nieuw Woensel, Riethoven, ZSC,

die de competitie was begonnen met

Brabantia werden geboekt. Vervolgens
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Dommelen.

Met nog twee wedstrijden te gaan

Dommelen wat op dat moment nog

stevenen we af op een vierde plaats

meedeed om de titel en nog wat goed

in de eindstand. Een aardig resultaat

te maken had tegen ons. We hadden

na een seizoen waar goede en slechte

net genoeg spelers bij en kwamen

reeksen elkaar afwisselden. Een seizoen

snel op een 0-1 voorsprong. Onze

met (te) veel blessureleed. Door al dat

enige wisselspeler moest in de eerste

blessureleed hebben we dit seizoen

helft al ingezet worden wegens een

vaker dan ons lief is een beroep moeten

blessure. Dommelen kwam op een 2-1

doen op spelers van andere elftallen.

voorsprong en in de loop van de tweede

Via deze weg wil ik namens Bergeijk 7 al

helft kwamen we op wilskracht langs zij,

deze spelers bedanken! Daarnaast was

2-2. Er gebeurde niet veel meer en de

al dat geschuif en gepuzzel ook een hele

wedstrijd leek in 2-2 te eindigen. Daar

uitdaging voor Harrie, als leider van ons

dacht de scheidsrechter echter anders

elftal. Ook Harrie bedankt voor al dat

over, na 90 minuten floot hij niet af. Nou

werk op de achtergrond, waardoor we

vooruit, de bal is echt wel een keer over

op zondag steeds konden voetballen.

geschoten en Dommelen heeft nog een

Hopelijk blijft dit ons volgend jaar

keer gewisseld, maar om dan meer als

bespaard. Rest mij de pen door te geven

3 minuten door te gaan vonden wij wat

aan Roy Roijers, die jullie mag laten

overdreven. In de 98e minuut was het

weten hoe het ons na de zomerstop

dan zover, Dommelen maakte de 3-2.

vergaat.

moesten

we

richting

Ons verzet was toen wel gebroken en
vrijwel vanaf de aftrap wist Dommelen
ook de 4-2 nog te maken. Vervolgens
kon onze vriend in het zwart met een
tevreden gevoel affluiten. Toen iedereen
tot rust gekomen was bedankte Theo van
de Wal onze spelers voor de tegengoal,
omdat we anders waarschijnlijk om 17u
’s avonds nog op het veld zouden staan.
Toch lekker dat relativeren onder het
genot van een pilske in de kantine, ook
dat hoort bij het lagere seniorenvoetbal.
Na nog twee nederlagen tegen BES en
De Raven nadert het seizoen 2021/2022
het einde.

Stefan Daris
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Bergeijk

8

Allereerst wil ik Niels Hoeks even

natuurlijk erg veel impact op het team

hartelijk bedanken om Bergeijk 8 te

gehad maar op den duur hebben we de

mogen vertegenwoordigen in de BVV-er.

draad weer opgepakt!

Maar voordat ik verder ga, zal ik mezelf
eerst even voorstellen. Mijn naam is

Na een aantal pieken en dalen is het

Harm van der Ceelen en mag sinds dit

Bergeijk 8 gelukt om voorafgaand

seizoen deel uitmaken van Bergeijk 8.

de laatste wedstrijd een 5e plaats

Iets om natuurlijk erg trots op te zijn.

te bemachtigen in onze prachtige

Sinds een lange tijd mocht Bergeijk 8

competitie: ‘’de Kelderklasse’’. In de

dit seizoen weer de wei in. Iets waar

laatste speelronde nemen we het op

iedereen natuurlijk erg naar uitkeek.

tegen Hapert, die op dit moment met

Na een zomervakantie waarin iedereen

twee punten voorsprong op de 4e

druk bezig is geweest om conditie op

plaats staan. Het zou dus zomaar eens

te bouwen en wedstrijdfit te worden,

kunnen zijn dat Bergeijk 8 het seizoen

is Bergeijk 8 het seizoen fantastisch

afsluit op met een prachtige 4e plaats.

begonnen.

vijf

Maar voordat het zover is wil ik twee

speelrondes geweest waren, stonden

wedstrijden toelichten die dit seizoen

we gedeeltelijk eerste met maar liefst

hebben plaatsgevonden:

Nadat

de

eerste

twaalf punten. Een erg goede reeks
waar we als team dan ook erg trots op

Spoordonkse Boys 7 – Bergeijk 8

waren. Dit succes wisten we helaas niet

Deze wedstrijd heeft op zaterdag 16

helemaal door te pakken en hadden een

april om 16:30u plaatsgevonden in het

aantal keer duur puntenverlies geleden.

zonnige Oirschot. Een wedstrijd op

Hierdoor zakte we vrij snel weer af

zaterdag zien we bij het 8e niet heel vaak.

naar buiten de top 3. Dit heeft mentaal

Dit was dan ook de reden dat we geen
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compleet elftal met onze eigen spelers

aanvangstijd van de wedstrijd was al

konden

hebben

om 19u. Het was na het werk dan ook

we gelukkig hulp gekregen van onze

erg haasten om op tijd bij het sportpark

vrienden van Bergeijk 4. Helaas begon

te zijn. Hier kwamen we er om 17:30u

deze middag anders dan gehoopt.

dan ook achter dat we maar 12 man

Aangekomen in Oirschot werd het tijd

en 2 auto’s hadden die paraat stonden.

dat we onszelf om gingen kleden zodat

Normaal gezien hebben we hier ook

we aan onze wedstrijdvoorbereiding

echt niet genoeg aan. Hierop hebben we

konden

vormen.

Hiervoor

kwam

Thijs van Gurp dan ook zo gek gekregen

Wilco Geraerts erachter dat hij de

beginnen.

Hier

om zo snel mogelijk naar Oirschot te

wedstrijdshirts die hij gewassen en

komen zodat we twee wissels hadden.

gestreken had, was vergeten. Op en

Deze wedstijd heeft Thijs zich ook nog

neer rijden was op dat moment ook

eens van zijn beste kant laten zien door

geen optie meer en hebben gelukkig

2 prachtige treffers te maken. Naast

shirts van Oirschot mogen lenen. Na

Thijs speelde iedereen de sterren van de

90 minuten hebben we geconcludeerd

hemel op de donderdagavond, wat ons

dat de schuld van het verlies echt bij de

erg verbaasde de dag na koningsdag.

shirts lag. Deze teleurstellende middag

Dit heeft geresulteerd in een van de

zijn we helaas niet verder gekomen dan

beste wedstrijden van het seizoen waar

een 6-0 nederlaag.

we met een prachtige 1-4 overwinning
weer huiswaarts gingen.

De Bocht’80 4 – Bergeijk 8
Op donderdag 28 april vond er een

Ook is er weer transfernieuws! De

doordeweekse speelronde plaats. Ook

directie van Bergeijk 8 heeft dit seizoen

hier waren we te gast in Oirschot. De

ook niet stil gezeten. Helaas is het ze
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niet gelukt om Dani van Doormalen bij

Putte! Tygo heeft een aantal seizoenen

te laten tekenen. We moeten jammer

geleden

genoeg verder zonder Dani, maar

Bergeijk 8. De reden hiervan was dat hij

hebben

nog

kwaliteit tekortkwam. Hij baalde toen als

altijd beroep op hem kunnen doen bij

een stekker. Wij hebben hem toen wel

spelerstekort. Dan zijn er ook weer twee

verteld dat als hij goed ging trainen, hij

nieuwe talenten binnen gehengeld voor

nog wel een keer langs mocht komen.

komend seizoen. De eerste grote naam

Na drie jaar bij de selectie van Bergeijk

is Thijs van Gurp! Na de A is Thijs tijdelijk

te hebben gevoetbald, heeft Tygo de

gestopt met voetballen maar we hebben

medische keuring doorstaan en is hij

hem gelukkig weer onder contract

er klaar voor om komend seizoen zijn

vanaf seizoen 2022/2023. Ook zien we

return bij Bergeijk 8 te maken.

afgesproken

dat

we

zijn

ontslag

gekregen

bij

binnenkort weer een oude bekende
naam terug op het wedstrijdformulier.

Bij deze geef ik de pen dan ook door

Dit is niemand minder dan Tygo van den

aan ons veelzijdige talent Bruno Prisa.

Harm van der Ceelen
66

De nieuwe
sponsorcommissieleden van

RKVV Bergeijk
Hallo allemaal!
Wij zijn Lars Luijten en Robin Bax en sinds een aantal weken hebben wij de eer om
de sponsorcommissie van RKVV Bergeijk te mogen komen versterken. Samen met
Martijn Bakker mogen wij er voor gaan zorgen dat we samen met al onze trouwe
sponsoren onze club gezond, leuk en sterk houden! Daarom is ons gevraagd om ons
zelf even in het kort voor te stellen aan alle lezers van de BVV’er.
Mocht je interesse hebben in de sponsormogelijkheden bij RKVV Bergeijk of heb
je ideeën ter verbetering van ons sponsorbeleid, neem dan contact met ons op via
sponsoring@rkvvbergeijk.nl of spreek ons even aan op de club.
Even voorstellen: Lars Luijten

Even voorstellen: Robin Bax
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Mijn naam is Lars Luijten, 24 jaar oud en

Hallo allemaal,

sinds een jaar woon ik samen met mijn

Ik ben Robin Bax en net als Lars ben

vriendin Roeli.

ik 24 lentes jong en woonachtig in

Op dit moment ben ik werkzaam
bij

Werken

in

de

Kempen

Bergeijk.

als

accountmanager. Hier mag ik dagelijks

Op dit moment speel ik als back in de

Kempische bedrijven helpen met het

selectie van RKVV Bergeijk, waar ook ik

werven van nieuw personeel.

vanaf de F-jes begonnen ben (en als ik

Een aantal jaren ben ik begonnen met

het goed heb, zelfs samen met Lars in

voetballen in de F-jes van Bergeijk,

één team).

waarna ik eigenlijk alle jeugdelftallen
doorlopen heb.

In

Tegenwoordig actief in de selectie als

accountmanager

het

dagelijks

leven

spits bij het tweede, waar het steeds

Valkenswaard. In deze rol heb je veel

beter begint te lukken om elke wedstrijd

klantcontact met verschillende bedrijven

wat goals te maken.

wat ik erg leuk vind.

bij

ben
MCB

ik
in

Voor ik samen met Robin deze nieuwe
uitdaging

sponsorcommissie

Toen ik dus door Lars een aantal

ben aangegaan, heb ik verschillende

in

de

weken geleden gevraagd werd voor de

jaren training gegeven aan diverse

sponsorcommissie, hoefde ik hier niet

jeugdelftallen.

lang over na te denken.

Na dit een paar jaar gedaan te hebben
leek het me tijd om eens een andere
functie te gaan bekleden binnen onze
club.
Ik kijk er heel erg naar uit om samen met
Martijn en Robin aan de gang te gaan en
om samen met alle Bergeijkse sponsoren
onze club te blijven ondersteunen.

Samen met Martijn Bakker zijn wij als sponsorcommissie verantwoordelijk voor het
relatiebeheer en het werven van nieuwe sponsoren voor onze club.
Voor deze sponsoren organiseren we bijvoorbeeld sponsoravonden en zorgen we er
voor dat zij netjes met een bord aan een van onze mooie velden komen te hangen.
Gelukkig hebben we als RKVV Bergeijk zijnde ontzettend veel lokale trouwe
sponsoren en wij kijken er naar uit om dat zo te houden en uit te breiden.
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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 06-50291169, 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

70

De slag om
de Kempen
Na

op

voorheen voornamelijk op het strand,

zaterdagmiddag de velden van “de

jarenlang

maar de tennisclub heeft dat nieuw leven

Kempen” bestreken te hebben diende

in geblazen en noemt dat “padellen”. (

we ( vanwege personele tekortkomingen)

ze hebben er tegenwoordig zelfs hele

uit te kijken naar nieuwe mogelijkheden

banen voor aangelegd omdat men er

om in beweging te blijven. Na 2 goed

dan wel zin in heeft). Maar nu weer terug

bezochte vergaderingen ( in de kantine,

naar “Operatie Steunkous” waaronder

da wel) werd het besluit genomen om

de “daai harts” zich hebben verenigt

een aantal rustende leden te ontdoen

en

van

geel-blauwe

“actief

met

dienst

de

“Vets”

verband”.

De

gezamenlijk

de

kleuren

wereldbekende
verdedigen

in

plunjebalen werden ingeleverd, medisch

het slachtveld van de voetbalwereld.

dossier

Omdat

werd

aangevuld

met

alle

veel

wedstrijden

het

ledematen en illusies en daarna definitief

verdragen ( verschillende redenen) zijn

gesloten voor deze leden. De resterende

deze toernooien verplaatst naar de

recruten werden door de officier van

vrijdagavond. Dit heeft vele voordelen

dienst ingedeeld in een nieuw op te

voor ons legioen omdat de spieren dan al

richten legioen wat ( om er nog een

een hele dag ( op meer of minder maten)

beetje kleur aan te geven) gedoopt

gefunctioneerd hebben en we soepeler

werd als “Operatie Steunkous”. Een

voor de dag komen. We hebben 2 hele

groot aantal “afgezwaaide” leden heeft

dagen om te herstellen alvorens we ons

daarna bij “Wouters” een beachballset

met alle opgelopen verwondingen weer

aangeschaft en zijn daarmee gaan

“incognito” moeten melden voor actieve

overslaan. De ouderen onder ons ( en

dagdienst

dat zijn ze bijna allemaal) deden dat

(veel van onze werkgevers zijn niet op

op

niet

onze

tijdens actieve wedstrijden verdwenen
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daglicht

van

de

meer

kunnen

maandagmorgen.

de hoogte van welke strijd we moeten

van de lachspieren. Enige mate van

leveren in de aan ons gegeven vrije

acceptatievermogen

uren). Als het dan toch opvalt dat we niet

gewenst aangezien niet al onze goed

geheel ongeschonden aan de werkweek

voorbereide acties de uitvoer hebben

beginnen worden alle registers uit de

die we voor ogen hadden. Om onze

kast getrokken om de vrijdagavond

tegenstanders op het verkeerde been

conflicten te verhullen en word het vaak

te zetten willen we nog wel eens wat

afgedaan als “slecht geslapen”, “veel

tactische en strategische handelingen

in de tuin gedaan”, “het schoot in mijn

toepassen die op de donderdagavond

rug” of “in de tocht gezeten”. Allemaal

trainingen

termen die de meeste wel kennen maar

teamverband) worden verfijnt tot in

nu ( na deze bekendmaking) natuurlijk

finesse. Daaronder vallen de volgende

een hele andere lading krijgen. Om aan

acties met onze code namen “ één-

te geven dat het niet voor iedereen is

twéétje”,

weggelegd zijn er helaas ook een aantal

“nie doen” en “umschakele”. Het zal

leden die zich aan hebben gemeld maar

de meest van jullie niet veel zeggen,

na een paar weken aan het front toch

maar wij begrijpen die code taal (mede

voor gezien houden. Wij “oud strijders”

door het vele oefenen onder de meest

weten wat de impact is van deze

erbarmelijke omstandigheden) als geen

veldslagen en bewonderen dan ook

ander. Wij kunnen begrijpen als dit een

de getoonde moed. Sinds afgelopen

beetje te veel word, maar geloof ons

weekend is er een kort “staakt het

………. Ook in jouw zit een strijder. Ben

vuren” afgedwongen en kunnen we tot

jij die explosieve spits, scherpschutter

+/- September 2022 onze gewonden

1e klas, meedogenloze verdediger of

verzorgen

de

tactisch ingestelde veldwerker, meld

komende competitie. Heb je na het

je dan snel aan bij RKVV Bergeijk en

lezen van voorgaande nu persoonlijk

kom samen met ons strijden op de

ook de overtuiging om aan het einde

vrijdag avonden. Ben je meer een

van je werkweek de “sleur” eens goed

persoon die gezelschap belangrijker

uit jezelf te halen en je samen met ons

vind dan pure strijd …….. ook dan pas

“vol” in de strijd te gooien staan wij

je precies bij de 45+. Geef je totaal niets

natuurlijk open voor een goed intake

om voetbal, drink je liever een spaatje

waarbij natuurlijk gekeken zal worden

of praat je graag over padellen ………

naar jouw persoonlijk wensen, je fysieke

we hebben ook een 35+ (info via www.

gesteldheid,

geefniksomvoetbal-35+.bergeijk).

en

aansterken

mentale

voor

weerbaarheid

en “laast but not liest” de status

feilloos

is

(al

“tikkie-trug”,

daarbij

dan

wel

niet

“gift

in

veur”,

Dan

laten we het hier verder bij, waarschijnlijk
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ben jij toch al de enigste die het verhaal
tot hier gevolgd heeft ( wilde ook al 3
keer stoppen met tiepen, maar de
redactie wilde minimaal 100 tekens) en
dat is bewonderingswaardig en tekent
dat je de uitdaging makkelijk aan kunt
om te reageren op onze noodkreet. Dus
check direct op (https://www.knvb.nl/
ondek-voetbal/inschrijven/BBHV498)
Met

vriendelijke

groeten,

de

(oud)

strijders van de vrijdagavond.

Ron Jansen
73

Kantineproat
Kantinefeest: “Hollandse avond”

Dit keer werd er gekozen voor het thema

Afgelopen periode vond er weer een

“Hollandse avond” en dat kan natuurlijk

hevig kantinefeest plaats. Dit keer was

niet doorgaan zonder o.a. de enige

het georganiseerd door Bergeijk 4. De

echte Kevin Apfel.

voetballende kwaliteiten van Bergeijk

Het was een drukke, gezellige avond en

4 komen misschien niet iedere week

de ‘hoempapa’ dreunde nog lang na in

aan het licht, maar het organiseren van

tientallen oortjes.

een feestje kun je wel aan deze jongens
over laten. Er werd zelfs een heus decor

‘Ik lòòp ’t er wel ùt’

opgebouwd.

Bij Bergeijk 5 worden twee termen de
laatste jaren nogal veel gebruikt. Het gaat
dan om de termen: “Die òùw mannen”
v.s. “Die jong mannen”. En zo tegen het
einde van het seizoen blijkt altijd waarom
de oudere spelers uit het team onder de
categorie “Die òùw mannen” vallen. Er
ontstond een ware blessuregolf bij het
vijfde van Bergeijk. De een liep met een
manke rug, de ander een botbreukje in
het been. Dan valt er nog eens eentje
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Kantineproat
met zijn hoofd op de grond, waarbij hij

Na onderzoek in het ziekenhuis bleek

dan een lichte hersenschudding op liep

dat er de eerste week in ieder zeker niet

(hierover is binnen het vijfde nog altijd

meer werd gelopen.

discussie of dit wel mogelijk was). En
als laatst beschadigd er nog eentje een

De zwaarste blessure was misschien wel

pees waarbij ook bodsplinters werden

voor Jasper Claassen. Op zondag 15

meegenomen.

mei mocht hij, na zijn vrijgezellenfeest,
vroeg in de ochtend vanuit Gent
terugkeren naar ons sportpark om daar
met 5-0 te worden afgestraft. Getuige
de bijgevoegde foto heeft dit herstel
waarschijnlijk het langst nodig van
allemaal.

Hierbij werd in eerste aanleg nog
gezegd: “Niks aan de hand, da lòòp ik
er wel ùt!”
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Kantineproat
Namens

de

redactie

beterschap

gewenst aan “de òùw mannen” en
hopelijk is Jasper hersteld tegen de tijd
dat de bruiloft gaat plaatsvinden!
Return of the legend(s)
In de wandelgangen wordt gesuggereerd
dat er een aantal teams zijn die oude
vedettes terug weten te halen naar hun
team.
Zo gaat het gerucht dat Ruud de Haas
zich volgend jaar weer bij het 4e zal
gaan voegen.
Evenals Joost Daams en Tom Wouters.
Verder zou een terugkeer van niemand
minder dan Lizzy Veldman bij de
seniorendames ook in de lucht hangen!

Hierbij dient de opmerking te worden

Allen alvast heel veel succes gewenst

gemaakt dat eigenlijk alleen Bart de

voor komend seizoen!

sokken niet als muts kan dragen. Uit
betrouwbare bron bleek dat de sokken

“Happy Socks”

voor zo’n hoofd toch nog niet voldoende

Op moment van schrijven is het buiten

waren uitgelubberd.

25 graden plus en moet je er dus niet aan
denken om een lekkere warme muts op

Kampioenen!

te hebben. Echter had men bij Bergeijk

Wat nou als je ieder jaar opnieuw weer

4 in de wintermaanden een oplossing

geen kampioen wordt? Daar hebben

gevonden tegen de kou. Naar verluidt

diverse seniorenteams wat op bedacht.

lubberen de voetbalsokken die Bart

Zo heeft Bergeijk 5 het jaarlijks ‘Iedereen

Free heeft gedragen dusdanig ver uit

is kampioen, behalve wij’-evenement na

dat iedere speler de sokken vervolgens

de laatste thuiswedstrijd.

ook als muts kan dragen.

Bergeijk 4 gaat steevast iedere laatste
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Kantineproat
uitwedstrijd met de platte kar en-route.

alsnog gewoon een mooie tocht door

De tocht was dit jaar wat aan de korte

De Kempen.

kant, omdat de wedstrijd maar in
Riethoven hoefde te worden gespeeld.

Kampioen of niet, plezier hebben ze

Als je de wedstrijd dan uiteindelijk met

gehad!

1-2 weet te winnen maak je daarna
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DAK- EN
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