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De kracht van 3 sterke merken, Van Renselaar Cars, Bosch Car Service en CarNext. Samen bieden we u een totaalpakket

van aanschaf en lease tot aftersales en pechhulp. In onze werkplaats wordt vakkundig onderhoud en reparatie aan alle merken

uitgevoerd. Wij stellen hoge eisen aan onze werkplaats en monteurs. Natuurlijk krijgt u van ons een gratis leenauto zolang uw

reparatie of onderhoud duurt.
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Beneden van links naar rechts // Jorie Schepers, Sandra Makkinga, Maurice Schippers
Ontbrekend op de foto // Arjen Schepers

ALGEMEEN BESTUUR VV BERKUM
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Op 26 mei 2021 bestond VV Berkum 60 jaar. Dat betekent dus 60 jaar 
winnen en verliezen, 60 jaar vrienden maken, 60 jaar een vereniging. 
Om onze verjaardag te vieren nodigden wij onze leden uit voor 
een groot feest op 28 augustus 2021. Eerder in die week hadden wij 
onze sponsoren in een mooie videoboodschap (zie daarvoor ook: 
https://youtu.be/9lzm5lgj_fY ) al bedankt voor hun steun tijdens de 
kille COVID-dagen. Vanwege de aanhoudende problematiek hebben 
we het voorgenomen feest helaas moeten verzetten, wél kunnen we 
iedereen weer welkom heten op ons Sportpark 'De Vegtlust'.  
Het nieuwe seizoen is begonnen, we mogen weer voetballen,  
met publiek en met een voor publiek geopende kantine! 
 
Wij krijgen vaak de vraag hoe het gaat met 
VV Berkum. Het antwoord is Berkums: goed. 
Eigenlijk gaat het uitstekend. Wij zijn een 
vereniging van vooruitdenken en vooruit- 
doen. Een mooi voorbeeld daarvan is het 
nieuwe terras. Afgelopen voorjaar aan- 
gelegd, met hulp van vrijwilligers.  
Een schitterende plek, centraal op ons 
sportpark. De plannen voor het verbouwen 
van de kantine zijn weer uit de kast getrok-
ken, u leest daar in deze presentatiegids 
meer over. Verder is er een plan om één 
van de velden om te dopen in een ‘Goede 
doelenveld’. Sponsoring voor de vereniging, 
maar ook voor een goed doel. Het gaat zelfs 
zo goed met de club dat wij, om iedereen te 
kunnen laten trainen, een derde kunstgras-
veld nodig hebben. We zullen de ambtena-
ren en politici weer aardig moeten  
gaan aankijken….
 
Het Algemeen Bestuur nam, in november 
2020, in de digitale algemene ledenvergade-

ring afscheid van zijn rots in de branding,
secretaris Aart Schippers. U leest in deze 
gids over de zaken die hij in het bestuur 
meemaakte. Hem vervangen was niet een-
voudig, maar het is wél gelukt! Sinds januari 
2021 heeft Sandra Makkinga de functie van 
algemeen secretaris overgenomen. Jorie 
Schepers nam de andere vacante positie  
in het verenigingsbestuur in. Wij zijn trots  
en blij met beide aanwinsten!

60 jaar Berkum is ook terugkijken op een 
roemrucht verleden. ‘Archivaris’ Roel van 
’t Oever was vrijwilliger van het jaar, u leest 
daar ook over in deze  gids. In het kader 
van 60 jaar Berkum kwam er een retroshirt 
en als het allemaal gaat zoals bedoeld  
krijgen al onze 74 elftallen dit jaar nieuwe 
shirts. Een mooie operatie, die geheel gerea-
liseerd kan worden dankzij onze sponsoren.
 
Wat 2021-2022 op sportief gebied gaat 
brengen is natuurlijk de vraag. In deze gids 

kunt u lezen dat Vrouwen 1 en Heren 1 er 
goed voor staan. De staf rond hoofdtrainer 
Arno Hoekstra is stabiel en zijn spelersgroep 
is goed aangevuld. Ook het eerste vrouwen-
team heeft de zaken goed op de rit. Vanuit 
verenigingsperspectief zijn we er trots op  
dat spelers die begonnen zijn bij de ukken 
nu bij Berkum 1 aanhaken.  
De competitie-indeling is voor onze hoofd-
macht ongewijzigd, we spelen leuke derby’s 
maar mogen ook weer op stap richting 
het noorden en westen. We gaan voor het 
hoogste, maar laten we vooral ook genieten. 
Vrouwen 1 speelt weer Hoofdklasse, wij 
nodigen u graag uit bij de wedstrijden van 
onze ‘ladies in black & white’. Wellicht nog 
interessanter zijn de wedstrijden en verhalen 
van al die andere teams, waar vaders,  
moeders, opa’s en oma’s, leiders en 
verzorgers hun ziel en zaligheid in stop-
pen. Het hart van onze club blijven 
natuurlijk al die voetballers. 

Het uitbrengen van deze presentatiegids  
lijkt een gewoonte geworden. Een heel  
goede gewoonte, waar veel mensen hard 
aan hebben gewerkt. Dank aan alle  
betrokkenen. Dank aan alle betrokkenen 
en natuurlijk ook aan onze sponsoren, die 
het realiseren van deze gids financieel weer 
mogelijk hebben gemaakt. Namens het 
Algemeen Bestuur van VV Berkum wens ik 
iedereen een goed seizoen, in gezondheid.
 
Jan Teun Fuller, voorzitter

VOORWOORD 
VAN DE VOORZITTER
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Ridderstraat 42
8051EH Hattem

Tandartsen Centrum Hattem Kom op VV Berkum, Tandje erbij!• Algemene Tandheelkunde
• Implantologie
• Kindertandheelkunde. Bel direct:

038 444 3 931 Tandartsen Centrum Hattem Kom op VV Berkum, Tandje erbij!• Algemene Tandheelkunde
• Implantologie
• Kindertandheelkunde. Bel direct:

038 444 3 931

T: + 31 38 444 3931
W: www.tandartsencentrumhattem.nl
E:  info@tandartsencentrumhattem.nl

Maar het is niet alleen de geschiedenis die beide buren met elkaar 
gemeen hebben. Bij VV Berkum is de sterke onderlinge verbon-
denheid, waardoor een heel leger aan enthousiaste vrijwilligers 
aan het werk kan worden gezet, een grote kracht. Bij Garage 
Jansen zie je die saamhorigheid ook, al zijn hier geen vrijwilligers 
aan de slag omdat sprake is van een commercieel bedrijf. Maar 
net zoals bij de voetbalvereniging was die betrokkenheid van 
groot belang bij de succesvolle ontwikkeling van de onderneming. 
Beiden zijn als het ware van de onderafdeling naar de hoofdklasse 
gegroeid. Geen wonder dus dat VV Berkum en Garage Jansen 
goede buren zijn, die deze band nu met een driejarig topsponsor-
contract hebben vastgelegd.

De verhuizing in 1975 naar de plek waar Garage Jansen nog altijd 
staat, en die door Berkumers min of meer als toegangspoort tot 
hun woonwijk wordt beschouwd, was de kroon op het werk van 
Willem en Jansje Jansen. Voor zoon Henk, die 20 jaar later de 
leiding overnam, was het de springplank om het bedrijf te laten 
groeien naar wat het nu is: een zeer moderne onderneming die 
gebruik maakt van de jongste technieken. In staat om een goed-
kope occasion aan te bieden, maar ook thuis in het topsegment 
van ver boven een ton. “We hebben een breed publiek en maken 
geen onderscheid”, zegt Henk Jansen. “Of iemand een auto van 
€7500 koopt of van €75.000, hij of zij wordt gelijk behandeld. 
Iedere klant is voor ons belangrijk en staat voor ons centraal.”

Belangrijk is ook dat Garage Jansen alles in huis heeft. Een klant 
kan bijvoorbeeld kiezen uit verschillende leasevormen, zoals 
financial, private en operationeel, en dat allemaal vanuit eigen  
beheer. “Zo kunnen we de meest aantrekkelijke voorstellen doen 
en maatwerk bieden”, zegt Henk Jansen. Voor onderhoudsbeur-
ten worden de allernieuwste systemen en technieken gebruikt.  
Of het nu het aircosysteem is of het kalibreren van radarsystemen, 
voor Garage Jansen biedt dit alles geen geheimen zoals dat ook 
geldt voor de elektrische en hybride auto. In de werkplaats wordt 
vakwerk geleverd en door het volgen van de nodige studies en/of 
cursussen blijft de kennis van de medewerkers op peil.

Kort samengevat vormen kwaliteit, professionele uitstraling,  
servicegerichtheid en persoonlijke behandeling het geheim  
van het succes van de buurman van VV Berkum. Henk Jansen:  
“We denken met de klanten mee, we kennen ze en kunnen bieden 
wat wordt gevraagd.” De slogan waarvan veel klanten Garage 
Jansen kennen, straalt dat ook uit: ‘Wie zoekt kent Garage Jansen 
niet, wie Garage Jansen kent zoekt niet.’
Henk Jansen is terecht trots op wat er aan de Boerendanserdijk 
tot stand is gekomen. Daarbij vergeet hij niet om zeggen dat zijn 
medewerkers daar een belangrijk aandeel in hebben gehad. “Zie 
het als een voetbalcoach die een team van spelers om zich heen 
moet hebben waarop hij kan vertrouwen en die er alles voor over 
hebben om te winnen. Zo heb ik een team van medewerkers dat 
het gevoel dat bij Garage Jansen hoort goed kan uitdragen en 
vertegenwoordigen.”

Voor Henk Jansen is het de klant waar alles om draait, voor de 
voetbalvereniging zijn dat de leden en de gemeenschap waarvan 
zij deel uitmaken. “De voetbalvereniging heeft het door de corona 
niet gemakkelijk gehad. Daarom ben ik blij dat ik met dit sponsor-
contract VV Berkum in deze moeilijke tijd een steuntje in de rug 
kan geven.” Waarbij natuurlijk meetelt dat hij niet alleen buurman 
is maar zelf ook bij VV Berkum heeft gespeeld en zoon Rutger, die 
mettertijd mogelijk zijn vader gaat opvolgen en de derde generatie 
wordt in het door opa opgerichte bedrijf, dat nog steeds doet.

GARAGE JANSEN, EEN GOEDE 
BUUR EN EEN GOEDE VRIEND

VV Berkum en Garage Jansen hebben een 
gemeenschappelijke geschiedenis, waarin de 
Boerendanserdijk een hoofdrol speelt. De voetbalclub 
ging 60 jaar geleden van start op een veld achter 
de Boerendanserdijk, op de plek waar nu onder 
andere de Hazelaarlaan is. Uit de polder werd een 
keet gehaald die ‘Ons Hoekje’ werd genoemd en 
als clubhuis dienst ging doen. In een huis dat 
bijna direct aan het voetbalveld grensde, waren 
Willem en Jansje Jansen het jaar daarvoor met 
een autorijschool gestart. ‘Ons Hoekje’ werd van 
VV Berkum gehuurd om er theorielessen te geven. 
Midden jaren ‘70 verhuisde de voetbalclub naar het 
splinternieuwe Sportpark 'De Vegtlust', op het adres 
Boerendanserdijk 55. Korte tijd later werd op de 
strook grond vóór de sportvelden Garage Jansen 
geopend, met als adres Boerendanserdijk 57.

PRESENTATIEGIDS 2021 - 2022

Henk Jansen en Maiko Alberink (BCB)
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De koers zetten in
plaats van volgen
Hoe persoonlijk is uw bank?

 

Kantoor Zwolle 
038 457 86 00
zwolle@handelsbanken.nl

Handelsbanken is sterk in hypotheken, vastgoedfinancieringen  
en vermogensbeheer, waar het draait om persoonlijk advies en 
maatwerk. 

Ons kantoor in Zwolle werkt met een grote mate van zelfstandigheid. 
Deskundig, gedegen en met korte lijnen. Wilt u een nieuwe woning 
kopen of uw hypotheek herfinancieren? Uw accountmanager luistert 
naar u, stelt u de juiste vragen, en vertaalt uw wensen naar een  
persoonlijk plan. 
 
Meer weten? Neem contact met ons op.
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Arno Hoekstra (44) gaat in 2021-2022 zijn derde achtereen-
volgende seizoen in als hoofdtrainer van VV Berkum. In een 
eerdere periode was hij al eens met veel succes twee jaar 
trainer bij ons eerste elftal, zodat de oefenmeester uit het 
Friese Oldeberkoop inmiddels op weg is om een 
‘oefenmeester van de lange baan’ bij Berkum te worden.

Lang gebleven “Ik ben altijd redelijk lang gebleven bij de clubs waar ik heb  
getraind, dat heb ik eerder ook gedaan bij Olde Veste ’54 in Steenwijk. Ik heb  
het heel erg naar mijn zin bij Berkum en ik denk dat dat wederzijds zo is, zowel  
wat betreft de spelers als de club. We zijn zeker nog niet op elkaar uitgekeken  
en ik denk dat we nog verder door kunnen ontwikkelen,” stelt de coach vast.  
“We hebben allemaal veel zin in het nieuwe seizoen. We zijn er echt aan toe,  
maar dat geldt denk ik voor iedereen.”

Arno Hoekstra is goed te spreken over de spelers waarmee hij de nieuwe jaargang 
in de Hoofdklasse B in gaat. “Het is mooi dat het grootste deel van de selectie  
intact is gebleven. Er zijn wel een paar jongens vertrokken, maar daar is goed op 
gereageerd door de Technische Commissie die goede vervangers heeft gehaald.  

Ik ben blij met de groep die er nu staat en ook dat 
er weer spelers uit de eigen Berkum-jeugd zijn 
doorgekomen, dat is een goed teken.”

Geen aanpassingsproblemen Vorig seizoen kreeg 
het eerste elftal een flink aantal nieuwe spelers van 
buiten de club, maar van aanpassingsproblemen 
was er geen sprake. “De nieuwe spelers hebben 
zich toen heel goed aangepast en ondanks een  
vrij zwaar programma in de beginfase zijn we 
uitstekend gestart, één van de beste openingen  
van het seizoen die ik hier heb gehad. Daarom is 
het des te vervelender dat we er al na zes  
wedstrijden, toen we bovenaan stonden, weer  
mee op moesten houden. We hadden allemaal  
het gevoel dat er echt wat te halen viel.”

Dat moet dus in het komende seizoen maar 
gebeuren, al zal de concurrentie ook ditmaal heel 
pittig zijn. “De ‘bovenkant’ van de Hoofdklasse B is 
volgens mij behoorlijk breed, echte uitschieters zijn 
er nu nog niet te noemen. Maar zeker de westelijke 
clubs als Eemdijk, Swift en Volendam zullen waar-
schijnlijk weer sterk voor de dag komen. Over onze 
eigen kansen kunnen we duidelijk zijn: we willen 
weer bij de bovenste ploegen meedraaien. Je moet 
natuurlijk nooit de ambitie hebben om de grijze 
muis van de competitie te zijn…..”

Routiniers Berkum telt onderhand een flink aantal 
routiniers in de selectie, maar dat hoeft volgens 
trainer Hoekstra geen probleem te zijn. “Dat kun je 
ook als een mooie uitdaging zien. Voor mij is het 
enige dat telt de kwaliteit van een speler en niet zijn 
leeftijd. Er zit heel veel ervaring in dit team en dat 
is waardevol, maar er moet een goede balans zijn 
tussen jong en oud. En volgens mij hébben we die 
balans. Bovendien, als je bij de trainingen kijkt en 
als ze tegen elkaar spelen zie je dat onze jongere 
spelers vaak de handen meer dan vol hebben aan 
die routiniers.”

In de technische staf die Hoekstra bij zal staan is 
keeperstrainer Eser Elmali een nieuw gezicht.  
Vorig jaar stond hij nog onder de lat bij Be Quick ’28 
en eerder keepte hij bij Genemuiden, ASV Dronten,  
FC Emmen en de beloften van PEC Zwolle.  
“Eser heeft op niveau gekeept en is nog jong,  
26 jaar, maar hij wil graag doorgroeien als  
keeperstrainer. Hij heeft zijn eigen keepersschool  
en is ook trainer van de vrouwen van PEC Zwolle.” 
Net als vorig seizoen zal Hoekstra worden  
bijgestaan door assistent-trainer John Dooijewaard, 
die eerder werkte bij DVS ’33 in Ermelo.  
Arend Zoer en Jos Dohmen blijven actief als 
verzorger en hersteltrainer, André Toering is weer 
teammanager en Erik Teunissen komt zo nodig  
in actie als assistent-scheidsrechter.

HOOFDTRAINER ARNO HOEKSTRA:
OEFENMEESTER VAN DE LANGE BAAN
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Breman Installatiegroep is de nieuwe hoofdsponsor van VV Berkum. 
Directeur Gerwin Bos tekende in mei een overeenkomst voor maar 
liefst drie jaar!

“Dit is goed voor de positionering van ons 
bedrijf, maar we willen ook graag ons  
steentje bijdragen aan de leefbaarheid en 
het verenigingsleven in de wijk Berkum,”  
liet Bos daarbij weten. Berkum-voorzitter 
Jan Teun Fuller van VV Berkum vindt het  
fantastisch dat zijn vereniging de samen- 
werking aangaat met een bedrijf als Breman. 
“We zijn een dorpsclub die groot is gegroeid 
en dat combineert heel goed met Breman, 
dat innovatief is en een landelijke uitstraling 
heeft, maar ook nog steeds een bedrijf met 
een dorpse oorsprong is.”

Breman is zeker geen onbekende in de wijk 
Berkum, waar het van oorsprong Gene- 
muider bedrijf actief is bij het project 
‘Berkum Energieneutraal’. Bovendien bevindt 
het opleidingsinstituut van de groep, de  
Breman Academy, zich vlak bij ons 
Sportpark 'De Vegtlust'. Breman neemt als 
hoofdsponsor van onze club het stokje over 
van Snijder Filtertechniek, dat overigens wél 
een zeer gewaardeerde topsponsor blijft en 
daarbij gezelschap krijgt van Garage Jansen, 
de ‘buurman’ van VV Berkum, en van 
Vechtdal Bouw.

Breman is overigens ook al jaren hoofd- 
sponsor van ‘collega-hoofdklasser’  
SC Genemuiden. Het bedrijf verwacht in 
de businessclubs van de verenigingen de 
nodige waardevolle contacten op te kunnen 
doen. “En natuurlijk geeft het ons veel  
positieve energie,” verwacht Gerwin Bos.

Energietransitie Bos is directeur bij 
Breman Techniek en verantwoordelijk 
voor de vestigingen in Genemuiden, 
Emmeloord en Lelystad. “Bij die drie 
locaties werken we aan de energietransitie 
en verzorgen wij mutaties voor corporaties 
en vastgoedpartijen. Denk daarbij aan alle 
voorkomende werkzaamheden binnen 
huurwoningen, zoals het vervangen van 
een wc-bril, maar ook aan grootschalige 
renovaties voor keukens, badkamers, 
toilet, een nieuwe cv-installatie en alles wat 
daartussen zit.” Bij dochter Breman Techniek

werken 150 personeelsleden, maar de hele
Breman-groep omvat 28 gespecialiseerde 
installatiebedrijven met in totaal zo’n  
1800 medewerkers. De groep, waarvan de 
oorsprong meer dan 95 jaar terug gaat, is 
landelijk actief voor zowel particulieren als 
zakelijke klanten en staat inmiddels op de 
zevende plek in de top-10 van Nederlandse 
installatiebedrijven!

Breman is dus regionaal én landelijk een 
belangrijke speler in de service- en onder-
houdsmarkt voor woningen. Daarnaast zijn 
de bedrijven gespecialiseerd in onder meer 
het aanleggen van werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties en rookgas- 
afvoersystemen in zowel de woningbouw- 
als de utiliteitsmarkt.

Berkum Energieneutraal “Breman speelt 
ook een belangrijke rol in Berkum Energie-
neutraal,” vertelt Louis Weenink, voorzitter 
van de Bestuursgroep Commerciële Zaken 
van onze club. “Breman is in de wijk al heel 
positief met het onderwerp energie bezig.  
De wijk Berkum is aangewezen als één van 
de twaalf pilotwijken, waarbij de energie- 
transitie als een soort proeftuin ingericht 

gaat worden.” Lokaal kreeg dit project de 
naam Berkum Energieneutraal (BEN). 
Men probeert daarbij de circa 1700 koop- 
woningen in de wijk te verduurzamen, maar 
er wordt ook hard gewerkt aan de energie-
doelstellingen voor sociale huurwoningen.

Sponsoring van de lokale voetbalvereniging 
was een logisch gevolg van deze aan- 
wezigheid en de bedrijfsfilosofie, zo blijkt. 
“VV Berkum is een club die qua hands-on 
karakter heel goed bij Breman past,” vertelt 
voorzitter Henk Visscher van de Business-
club Berkum (BCB). “We sluiten goed bij 
elkaar aan. Denk aan gezamenlijke verant-
woordelijkheid en de wil om ‘de mouwen op 
te stropen’ en dingen samen te willen doen.”

Breman Academy Vlak bij de wijk Berkum, 
aan de Zwolse Ceintuurbaan, is de  
zogenoemde ‘Breman Academy’ gevestigd. 
“Daar bieden we onze medewerkers  
opleidingen aan voor alle aanwezige duur- 
zame technieken. Kortom: een interne 
school voor de eigen medewerkers, maar 
we zijn daarnaast ook aan het bekijken hoe 
we onze kennis kunnen inzetten voor de 
mbo-scholen in deze regio, zoals Deltion. 
We onderzoeken hoe wij voor hun leerlingen 
studiedagen en semesters in onze school 
kunnen organiseren,” aldus directeur Bos.

Gästeinformation Ofterschwang * Kirchgasse 1 * 87527 Ofterschwang
www.hoernerdoerfer.de/ofterschwang * ofterschwang@hoernerdoerfer.de

Tel: +49 8321 82157

Benthem Gratama advocaten  Burg. van Roijensingel 2  -  Postbus 1036  -  8001 BA  Zwolle
038 428 00 77  -  info@benthemgratama.nl  -  www.benthemgratama.nl

Uw juridische partner voor:
• Bouw & Vastgoed
• Agrarisch & Grondzaken
• Onderneming & Organisatie
• Familie & Gezin

HOOFDSPONSOR BREMAN

NIEUWE HOOFDSPONSOR BREMAN WIL GRAAG
STEENTJE BIJDRAGEN AAN VERENIGINGSLEVEN 

Louis Weenink (Voorzitter BG Commerciële Zaken), 
Gerwin Bos (directeur Breman Installatiegroep) en Henk Visscher (Voorzitter BCB)
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Vechtstraat 68, 8021 AZ Zwolle, Tel.: 038 - 453 53 01, info@eerenstein.nl  
www.eerenstein.nl

Voor al het buitenschilderwerk is het motto; Doe het in 1x goed, dan 
geniet je 2x langer! Natuurlijk kiest u dan voor professionele verf van 

Sigma, Boonstoppel, Sikkens of Wijzonol. Professionele verf is weliswaar 
duurder dan een Doe-Het-Zelf kwaliteit verf, maar dat heeft u snel 

terugverdiend.

De buitenboel vraagt om 
professionele verf!

Vechtstraat 68, 8021 AZ Zwolle, 
Tel.: 038 - 453 53 01, info@eerenstein.nl
www.eerenstein.nl

Ook voor uw
hypotheek staan
wij voor u klaar

Kom 
gerust 

langs!

 
Slomp & de Graaf financieel adviseurs
Willemskade 16
8011 AD ZWOLLE
T (038) 453 46 90
E info@slomp-degraaf.nl
I www.slomp-degraaf.nl

Het tweede elftal van VV Berkum opende vorig jaar de competitie,  
net als de ‘hoofdmacht’ overigens, op een meer dan veelbelovende 
manier maar ook voor de mannen van trainer Rinke Borger was 
de pret in de Reserve Hoofdklasse A al heel snel voorbij. Daarom 
is Berkum 2 er nu dan ook behoorlijk op gebrand om in de nieuwe 
jaargang 2021-2022 weer een toonaangevende rol te spelen.

Bovenin meedraaien “We willen bovenin 
meedraaien en afgelopen seizoen hebben  
we laten zien dat dat niet te hoog gemikt is. 
Dat moeten we aankunnen,” vindt verde- 
diger Chris Hutten (24), die al zes seizoenen 
in Berkum 2 speelt. “Afgelopen seizoen 
hebben we maar vier wedstrijden kunnen 
spelen, maar toen stonden we wél bovenaan, 
terwijl we in die beginfase al een aantal heel 
sterke tegenstanders hebben gehad. Die lijn 
moeten we nu dus doortrekken in de nieuwe 
competitie.”

Chris’ broer Jens (20) speelt al sinds de  
‘ukken’ bij Berkum, maar heeft op zijn  
huidige niveau nog wat minder ‘vlieguren’ 

op zijn naam dan Chris, want de midden-
velder speelde afgelopen seizoen voor het 
eerst in het tweede elftal. “Ik heb boven-
dien een aantal keren meegetraind met de 
hoofdselectie en dat was heel leerzaam. 
Ik denk dat we weer goed mee kunnen 
komen, ook omdat er vergeleken met vorig 
seizoen maar drie spelers bij het tweede zijn 
vertrokken. Daar komt aanvulling vanuit de 
eigen Berkum-jeugd voor in de plaats, maar 
alles bij elkaar is het elftal redelijk bij elkaar 
gebleven.”

Verleiding Soms bezwijken spelers voor de 
verleiding om in plaats van bij Berkum 2 te 
kiezen voor het eerste elftal van een andere 

vereniging, die op een wat lager niveau 
speelt. Daar zijn de beide broers Hutten,  
die op een steenworp afstand van Sportpark 
'De Vegtlust' wonen, echter niet voor  
te porren. “Daar ben ik toch te veel  
Berkumer voor, ik speel hier al sinds de F’jes. 
En bovendien is het niveau van de Reserve 
Hoofdklasse behoorlijk hoog, er zitten heel 
sterke ploegen in,” vindt Chris, die in het  
dagelijks leven bezig is met zijn master-
opleiding Mechanical Engineering aan de 
Universiteit Twente in Enschede. Daarnaast 
werkt hij nog twee dagen per week in een 
kantoorfunctie bij Wavin, de bekende  
producent van kunststof leidingen.

Jens, die afgelopen zomer zijn bachelor 
Technische Bedrijfskunde aan de Rijks- 
universiteit Groningen heeft afgerond en  
nu verder gaat met zijn masteropleiding,  
is het wat dat betreft met zijn broer eens. 
“Het tweede elftal is ook wel een vrienden-
club, ik denk in ieder geval toch wat meer 
dan bij het eerste waar er vaak meer spelers 
‘van buiten’ komen. Het scheelt ook dat 
de aandacht binnen de vereniging voor  
Berkum 2 de laatste jaren positief is 
gegroeid, er kan nu veel meer.”

Technische leiding Berkum 2 staat ook  
het komende seizoen onder de technische 
leiding van trainer Rinke Borger, die een  
prima staat van dienst heeft bij onze  
vereniging. Onder zijn supervisie werd het 
tweede elftal in 2014 al eens kampioen van 
de Reserve Hoofdklasse en daarna was  
hij vijf jaar lang Hoofd Jeugdopleidingen, 
waardoor hij een prima zicht heeft op de 
talenten die er binnen de club rondlopen.  
Hij zal in 2021-2022 weer worden bijgestaan 
door de teammanagers Ronald Korterik en 
Jasper Koekoek, die vorig jaar vol ambitie 
aan die taak begonnen maar er ook al snel 
noodgedwongen weer mee moesten  
stoppen. Hans Ester blijft vlaggen bij het 
tweede en hij zal dat komend seizoen  
samen met Pieter Mondria doen. Wat wél 
is veranderd: clubman Leo Pol is afgelopen 
zomer afgezwaaid na liefst 20 seizoenen als 
zeer gewaardeerde verzorger van Berkum 2 
en een dienstverband van 45 (!) jaar in allerlei 
vrijwilligersfuncties binnen de vereniging.

BERKUM 2 GEBRAND 
OP TOONAANGEVENDE ROL

“We willen bovenin 
meedraaien....”

Chris (boven) en Jens Hutten
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SELECTIE VROUWEN 1 TECHNISCHE STAF
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Jasmijn 
Talens

GEB.DATUM
30-05-2003
 
POSITIE
keeper

Marion 
Strikwerda

GEB.DATUM
08-10-2002 

POSITIE
middenvelder

Lieke 
van Vilsteren

GEB.DATUM
08-09-1995
 
POSITIE
verdediger gr
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sr

ec
ht

er

Hans 
Willemsen

Wendy 
Moerman

Jonne
Ekkel

GEB.DATUM
15-04-1998
 
POSITIE
aanvaller 

Veronique 
Habekotté

GEB.DATUM
04-02-1995
 
POSITIE
verdediger

Jorie 
Schepers

GEB.DATUM
10-11-1992
 
POSITIE
middenvelder
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Tanja 
van Leuven

Sabrine 
Stroo

GEB.DATUM
12-04-1989
 
POSITIE
middenvelder 

Frida 
Bremer

GEB.DATUM
23-04-1993
 
POSITIE
middenvelder

Merlin 
Tiemens

GEB.DATUM
13-04-1998
 
POSITIE
middenvelder

Wenke 
Stedehouder

GEB.DATUM
03-01-1998
 
POSITIE
verdediger

Dian 
Rolf

GEB.DATUM
19-07-1998
 
POSITIE
aanvaller

Femke 
van den Dijssel

GEB.DATUM
19-08-1990
 
POSITIE
aanvaller

Marijke 
Tip

GEB.DATUM
21-10-1991
 
POSITIE
verdediger

Anouk 
van Vilsteren

GEB.DATUM
08-09-1995
 
POSITIE
middenvelder

Kyra 
Scheggetmann

GEB.DATUM
31-01-1995
 
POSITIE
verdediger
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Westerhoven

Sven 
Esterho
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Bovenste rij van links naar rechts // Ruud Westerhoven, Wenke Stedehouder, Marijke Tip, Frida Bremer, Wendy Moerman
Middelste rij van links naar rechts // Hans Willemsen, Lieke van Vilsteren, Kyra Scheggetmann, Merlin Tiemens, Jasmijn Talens, 
 Esmée Polfliet, Jonne Ekkel, Meral van Pijkeren, Veronique Habekotté, Sven Ester
Onderste rij van links naar rechts // Jorie Schepers, Anouk van Vilsteren, Sabrine Stroo, 
 Dian Rolf, Suzie Visscher, Femke van den Dijssel
Ontbrekend op de selectiefoto // Marion Strikwerda, Rosan Hilbink, Tanja van Leuven

SELECTIE VROUWEN 1, SEIZOEN 2021-2022
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Suzie 
Visscher

GEB.DATUM
29-11-2004
 
POSITIE
aanvaller
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Meral 
van Pijkeren

GEB.DATUM
30-09-2002
 
POSITIE
verdediger

19

Esmée 
Polfliet

GEB.DATUM
02-10-2002
 
POSITIE
keeper ke
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er
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Rosan 
Hilbink

GEB.DATUM
10-08-1997
 
POSITIE
verdediger

15

17
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Net dat beetje extra...
Meijerink Incasso en Gerechtsdeurwaarders is een professionele en

integere partner in de dynamische wereld van creditmanagement.

Wij geloven erin dat onze dienstverlening alleen succesvol kan zijn

als het uitgaat van de specifieke wens van onze klant.  

Persoonlijke benadering, maatwerk, actuele kennis van wet- en 

regelgeving en het uitgangspunt van maatschappelijk verantwoord 

incasseren zorgen voor specialisatie en succesverhalen.

Meijerink Incasso en Gerechtsdeurwaarders ontzorgt haar klanten

door het bieden van een full-service dienstenpakket in debiteurenbeheer,

incasso en ambtelijke werkzaamheden. 

Neem gelijk contact met ons op:

Bel: 038-3758888 of mail: info@meijerinkgdw.nl

Ze is al 11 seizoenen actief bij VV Berkum en ze beperkt haar 
activiteiten bij de club zeker niet alleen tot voetballen. Ze voetbalt 
bij Vrouwen 1, traint onder meer de meiden van MO15-1, zit in de 
Bestuursgroep Service voor de organisatie van allerlei activiteiten 
en ze is zelfs wedstrijdsecretaris bij de Bestuursgroep Vrouwen.  
We hebben het over de sportieve en veelzijdige Sabrine Stroo (32), 
die in haar dagelijks leven als docent/coach werkt bij Landstede 
Sport en Bewegen.

Betrokken vrouwenafdeling De geboren en getogen Dedemsvaartse is tijdens haar  
studie aan de CALO in Zwolle gaan wonen. In 2011 maakte ze de overstap van de  
Ommer voetbalvereniging OZC naar Berkum. “Ik startte direct in Vrouwen 1, mijn positie  
is voornamelijk het middenveld. Ik vond het meteen een leuke vrouwenafdeling,  
waar spelers lang blijven hangen en betrokken blijven bij de club. Veel meiden houden  
zich ook bezig met verschillende vrijwilligerstaken zoals de gezonde kantine,  
kledingcommissie, algemeen bestuur, vrouwenbestuur, bestuursgroepen enzovoort.”

Vrouwenvoetbal populair Volgens Sabrine is 
er inmiddels veel gebeurd in de periode dat zij 
bij Berkum betrokken is. “Toen ik bij Berkum 
kwam spelen, was de meiden- en vrouwen-
afdeling binnen de vereniging nog niet heel 
groot, die is de afgelopen jaren flink gegroeid. 
De vrouwenafdeling is ook gestegen qua 
populariteit, waardoor we veel voetbalsters 
van buitenaf hebben aangetrokken. Het zou 
mooi zijn als wij die lijn ook door kunnen zetten 
bij de jeugd en we daar ook verder in kunnen 
ontwikkelen. Het mooiste is dat er voor ieder 
niveau een plek is binnen Berkum. Wat niet 
veranderd is, is dat ik door al die jaren heen 
nog steeds met Femke van den Dijssel in  
het team zit,” lacht Sabrine.

Met plezier naar training Sabrine heeft de 
afgelopen jaren ook regelmatig meidenteams 
getraind. Het afgelopen seizoen stond ze aan 
het ‘technische roer’ bij de MO15-1. “Wat ik 
belangrijk vind is dat de meiden met plezier 
naar de training komen en zich betrokken 
voelen bij hun team. Dus dat betekent ook op 
tijd komen, niet zomaar afzeggen en verant-
woordelijkheid nemen. Daarnaast vind ik het 
belangrijk dat ze op voetbaltechnisch niveau 
stappen maken, individueel én als team. Of ik 
vind dat Vrouwen 1 het hoofddoel moet zijn 
voor de meiden? Nee, zeker niet. Ik denk dat 
het belangrijk is dat iedereen met plezier naar 
de voetbal komt, ongeacht het team waarin ze 
spelen of het niveau.” Het mooie van de com-
binatie van actief voetbalster zijn en het trai-
nerschap vindt Sabrine het feit dat ze zo meer 
zicht heeft op wat er rond loopt in de jeugd. 
“Het zorgt voor een stukje verbinding tussen 
de jeugd en de dames. De meiden komen dan 
ook sneller kijken bij de vrouwen.“

Spelen bij Vrouwen 1 In de afgelopen jaren 
heeft Sabrine ondervonden dat er qua spel-
technisch niveau echt stappen zijn gemaakt in 
haar team. “Dat merk je wel aan het baltempo 
en de wendbaarheid. Daar moet ik wel aan 
wennen. Of dat gaat wennen? Geen idee, ik 
ben de oudste uit het team. Maar goed, de 
beste spelers maken nog niet het beste team,“ 
zegt Sabrine met een knipoog.

BETROKKENHEID, HET TOVERWOORD 
VAN SABRINE STROO 

“Het mooiste is dat er 
voor ieder niveau een 
plek is binnen Berkum”
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Martijn Brakke

Jasper de Visser

Boy Boeloerditi
Met Martijn Brakke (35) komt er veel ervaring 
bij: de centrumspits kwam 18 (!) seizoenen 
uit voor Staphorst. Daar scoorde hij liefst 207 
competitiegoals en met de beker en nacom-
petities erbij komt zijn totaal boven de 300. 
“Ik denk dat Berkum een hele goede selectie 
en technische staf heeft, waarmee je als doel 
mag stellen om bij de top-vijf te eindigen,  
en we met een schuin ambitieus oog de 
top-drie zo lang mogelijk in de gaten willen 
houden. Mijn persoonlijke doel is weer het 
échte plezier in voetballen te krijgen. Dit is  
in het afgebroken coronaseizoen behoor-
lijk verdwenen. Daarnaast vind ik dat je als 
centrumspits van jezelf moet eisen dat je, 
cijfermatig, één op twee loopt. Dat was altijd 
mijn ambitie en dat zal nu niet anders zijn.”

Alex van Hoesel
Centrale verdediger Alex van Hoesel (18) 
begon bij Berkum, maar werd al bij de 
E-pupillen gescout door FC Twente. Daar 
speelde hij twee jaar om vervolgens over  
te stappen naar de jeugd van PEC Zwolle.  
Twee jaar geleden kwam hij terug bij 
Berkum, waar hij nu dus doorgroeit naar 
de hoofdselectie. “Ik had al een poosje 
meegetraind bij het eerste elftal, dus ik 
ken de meeste jongens. De spelers die er 
nu bij zijn gekomen zijn volgens mij echte 
aanwinsten. We hebben andere typen spitsen 
gekregen, heel balvast en volgens mij zijn 
ze echt een toegevoegde waarde. Er is veel 
concurrentie in de selectie, maar ik hoop in 
de oefenwedstrijden speelminuten te krijgen. 
Daarna zal ik het op de trainingen moeten 
laten zien, om mezelf er zo in te knokken en  
er te staan als dat nodig is.“

Boy Boeloerditi speelde in 2011-2012 al bij 
Berkum en kwam daarvóór uit voor Voorwaarts 
Twello en de jeugd van Go Ahead Eagles. 
Verder voetbalde hij voor Rohda Raalte,  
SDC Putten, Excelsior '31 en opnieuw 
Voorwaarts Twello. 

De 30-jarige spits en aanvallende middenvelder 
kijkt uit naar zijn terugkeer bij Berkum.  
“We zitten in een sterke competitie, maar als 
ik naar onze selectie kijk vind ik dat we om de 
bovenste plaatsen moeten spelen. Wij hebben 
veel kwaliteit en ervaring en ik hoop belangrijk 
te zijn met doelpunten en assists.”

Stue Hendrikse
De 18-jarige Stue Hendrikse keepte de 
afgelopen jaren bij MSC in Meppel, werd 
eerder geselecteerd voor Jonger Oranje O17 
en liep stages bij PEC Zwolle, De Graafschap 
en FC Groningen. Dat leidde niet tot een 
contract maar hij wil nog steeds ‘hogerop’.  
“Ik heb voor Berkum gekozen omdat ik 
een club zocht waar ik me verder kan 
ontwikkelen.” 

Stue werkt ook als coach bij The Dutch 
Goalkeepers Academy van Eser Elmali,  
de keeperstrainer van Berkum. “Dat is niet  
de hoofdreden waarom ik naar Berkum kom, 
maar het is wel een leuk pluspunt dat hij daar 
nu ook zit. Er is veel concurrentie op mijn 
positie, dus het is nu aan mijzelf om kansen  
af te dwingen.”

Keeper Jasper de Visser kwam, op één 
seizoen in de A1 van Nieuwleusen na, altijd uit 
voor Berkum waar hij nu doorstroomt naar de 
hoofdselectie. 

De 19-jarige mbo-student Retail Management 
is optimistisch over het komende seizoen. 
“We hebben een mooie selectie met een 
goede balans tussen jong en oud. Persoonlijk 
hoop ik dit eerste jaar lekker veel ervaring op 
te doen op de trainingen en mogelijk in  
oefen- en bekerwedstrijden. Ik wil veel leren 
om er over een aantal jaren ook te staan.”

Vergeleken met het vorige 
seizoen, toen er 11 nieuwe 
spelers bij de hoofdselectie 
van VV Berkum kwamen, is 
de ‘instroom’ in 2021-2022 
beperkt. Vijf nieuwe spelers 
maken hun opwachting, 
waarvan er twee uit de eigen 
Berkum-jeugd komen.  
We stellen ze weer graag  
aan u voor!

NIEUWE SPELERS 
BERKUM 1: 
ERVARING ÉN JEUGD
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Competitieprogramma Hoofdklasse B zaterdag, seizoen 2021-2022

18 SEPTEMBER 2021
Volendam – Berkum
Swift – HZVV
SDC Putten – Buitenpost
De Dijk – ONS Sneek
Flevo Boys – NSC Nijkerk
DETO – Urk
Noordscheschut – Genemuiden
AZSV – Eemdijk

EERSTE PERIODE 
28 AUGUSTUS 2021
Berkum – AZSV
Urk – Noordscheschut
NSC Nijkerk – DETO
ONS Sneek – Flevo Boys
Eemdijk – Swift
Genemuiden – Volendam
HZVV – SDC Putten
Buitenpost – De Dijk

4 SEPTEMBER 2021
Flevo Boys – Berkum
Swift – Genemuiden
SDC Putten – Urk
De Dijk – NSC Nijkerk
DETO – Eemdijk
Noordscheschut – Buitenpost
Volendam – HZVV
AZSV – ONS Sneek

11 SEPTEMBER 2021
Berkum – Noordscheschut
Urk – AZSV
NSC Nijkerk – Swift
ONS Sneek – SDC Putten
Eemdijk – Volendam
Genemuiden – De Dijk
HZVV – Flevo Boys
Buitenpost – DETO

25 SEPTEMBER 2021
Berkum – Swift
Urk – Flevo Boys
NSC Nijkerk – SDC Putten
ONS Sneek – Volendam
Eemdijk – De Dijk
HZVV – Genemuiden
Buitenpost – AZSV
DETO – Noordscheschut

2 OKTOBER 2021
Genemuiden – Berkum
Urk – Buitenpost
SDC Putten – Eemdijk
De Dijk – HZVV
Flevo Boys – DETO
Noordscheschut – ONS Sneek
Volendam – Swift
AZSV – NSC Nijkerk

9 OKTOBER 2021
Berkum – De Dijk
NSC Nijkerk – HZVV
ONS Sneek – Genemuiden
Eemdijk – Urk
Buitenpost – Volendam
Swift – AZSV
DETO – SDC Putten
Noordscheschut – Flevo Boys

16 OKTOBER 2021
HZVV – Berkum
Genemuiden – Eemdijk
Swift – ONS Sneek
SDC Putten – Noordscheschut
De Dijk – Urk
Flevo Boys – Buitenpost
Volendam – NSC Nijkerk
AZSV – DETO

30 OKTOBER 2021
Eemdijk – Berkum
Urk – HZVV
NSC Nijkerk – ONS Sneek
Buitenpost – Genemuiden
SDC Putten – Swift
Flevo Boys – De Dijk
DETO – Volendam
Noordscheschut – AZSV

6 NOVEMBER 2021
Berkum – NSC Nijkerk
ONS Sneek – Buitenpost
Genemuiden – SDC Putten
HZVV – Eemdijk
Swift – Urk
De Dijk – DETO
Volendam – Noordscheschut
AZSV – Flevo Boys

9 APRIL 2022
ONS Sneek – Berkum
NSC Nijkerk – Eemdijk
Buitenpost – Urk
Swift – Volendam
De Dijk – Genemuiden
Flevo Boys – HZVV
DETO – AZSV
Noordscheschut – SDC Putten

19 MAART 2022
SDC Putten – Berkum
NSC Nijkerk – Buitenpost
Genemuiden – HZVV
Swift – DETO
De Dijk – AZSV
Flevo Boys – Eemdijk
Noordscheschut – Urk
Volendam – ONS Sneek

26 MAART 2022
Berkum – DETO
Urk – Volendam
Eemdijk – ONS Sneek
Genemuiden – NSC Nijkerk
HZVV – Swift
Buitenpost – Flevo Boys
SDC Putten – De Dijk
AZSV – Noordscheschut

16 APRIL 2022
Berkum – Eemdijk
Urk – DETO
Genemuiden – Swift
HZVV – ONS Sneek
SDC Putten – NSC Nijkerk
De Dijk – Noordscheschut
Volendam – Flevo Boys
AZSV – Buitenpost

23 APRIL 2022
Noordscheschut – Berkum
NSC Nijkerk – Urk
ONS Sneek – De Dijk
Eemdijk – HZVV
Swift – SDC Putten
Flevo Boys – AZSV
DETO – Buitenpost
Volendam – Genemuiden

30 APRIL 2022
Berkum – Volendam
Urk – Eemdijk
Buitenpost – ONS Sneek
SDC Putten – Genemuiden
De Dijk – Flevo Boys
DETO – NSC Nijkerk
Noordscheschut – HZVV
AZSV – Swift

14 MEI 2022
NSC Nijkerk – Berkum
ONS Sneek – Urk
Eemdijk – DETO
Genemuiden – AZSV
HZVV – Buitenpost
Swift – Noordscheschut
Flevo Boys – SDC Putten
Volendam – De Dijk

21 MEI 2022
Urk – Berkum
Buitenpost – Eemdijk
SDC Putten – Volendam
De Dijk – Swift
Flevo Boys – Genemuiden
DETO – ONS Sneek
Noordscheschut – NSC Nijkerk
AZSV – HZVV

28 MEI 2022
Berkum – Buitenpost
NSC Nijkerk – De Dijk
ONS Sneek – Noordscheschut
Eemdijk - SDC Putten
Genemuiden – Urk
HZVV – DETO
Swift – Flevo Boys
Volendam – AZSV

4 DECEMBER 2021
Berkum – ONS Sneek
NSC Nijkerk – Noordscheschut
Eemdijk – Buitenpost
Genemuiden – DETO
HZVV – AZSV
Swift – De Dijk
SDC Putten – Flevo Boys
Volendam – Urk

TWEEDE PERIODE 
13 NOVEMBER 2021
Buitenpost – Berkum
Urk – ONS Sneek
NSC Nijkerk – Genemuiden
SDC Putten – AZSV
De Dijk – Volendam
Flevo Boys – Swift
DETO – HZVV
Noordscheschut – Eemdijk

20 NOVEMBER 2021
Berkum – Urk
ONS Sneek – DETO
Eemdijk – NSC Nijkerk
Genemuiden – Flevo Boys
HZVV – Noordscheschut
Swift – Buitenpost
Volendam – SDC Putten
AZSV – De Dijk

27 NOVEMBER 2021
DETO – Berkum
Urk – NSC Nijkerk
ONS Sneek – Eemdijk
Buitenpost – HZVV
De Dijk – SDC Putten
Flevo Boys – Volendam 
Noordscheschut – Swift
AZSV – Genemuiden

11 DECEMBER 2021
Berkum – SDC Putten
Urk – Genemuiden
ONS Sneek – HZVV
Eemdijk – Flevo Boys
Buitenpost – NSC Nijkerk
DETO – Swift
Noordscheschut – De Dijk
AZSV – Volendam

22 JANUARI 2022
De Dijk – Berkum
NSC Nijkerk – AZSV
Genemuiden – Buitenpost
HZVV – Urk
Swift – Eemdijk
SDC Putten – ONS Sneek
Flevo Boys – Noordscheschut
Volendam – DETO

29 JANUARI 2022
Berkum – HZVV
Urk – Swift
NSC Nijkerk – Flevo Boys
ONS Sneek – AZSV
Eemdijk – Genemuiden
Buitenpost – SDC Putten
DETO – De Dijk
Noordscheschut – Volendam

5 FEBRUARI 2022
Swift – Berkum
Genemuiden – Noordscheschut
HZVV – NSC Nijkerk
SDC Putten – DETO
De Dijk – Eemdijk
Flevo Boys – ONS Sneek
Volendam – Buitenpost
AZSV – Urk

12 FEBRUARI 2022
Berkum – Genemuiden
Urk – SDC Putten
NSC Nijkerk – Volendam
ONS Sneek – Swift
Eemdijk – AZSV
HZVV – De Dijk
Buitenpost – Noordscheschut
DETO – Flevo Boys

19 FEBRUARI 2022
AZSV – Berkum
Genemuiden – ONS Sneek
Swift – NSC Nijkerk
SDC Putten – HZVV
De Dijk – Buitenpost
Flevo Boys – Urk
Noordscheschut – DETO
Volendam – Eemdijk

DERDE PERIODE 
12 MAART 2022
Berkum – Flevo Boys
Urk – De Dijk
ONS Sneek – NSC Nijkerk
Eemdijk – Noordscheschut
HZVV – Volendam
Buitenpost – Swift
DETO – Genemuiden
AZSV – SDC Putten
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038 465 65 60  
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info@queric.nl    •    www.queric.nl

Jouw partner voor 
volledige ontzorging op 
het gebied van mobiliteit!

Competitieprogramma Hoofdklasse A Vrouwen zaterdag, seizoen 2021-2022

EERSTE PERIODE 
25 SEPTEMBER 2021
Heerenveense Boys – Berkum 
RCL – Saestum
Stiens – Sparta Rotterdam
Wartburgia 2 – The Knickerbockers
Reiger Boys – Oranje Nassau
ACV – Barendrecht

TWEEDE PERIODE 
4 DECEMBER 2021
The Knickerbockers – Berkum
RCL – Heerenveense Boys
Wartburgia 2 – Barendrecht
Reiger Boys – Stiens
Saestum – ACV
Oranje Nassau – Sparta Rotterdam

2 OKTOBER 2021
Berkum – ACV
Barendrecht – Heerenveense Boys
Saestum – Wartburgia 2
Sparta Rotterdam – Reiger Boys
Oranje Nassau – RCL
The Knickerbockers – Stiens

11 DECEMBER 2021
Berkum – RCL
Stiens – Oranje Nassau
Heerenveense Boys – Saestum
ACV – Reiger Boys
Barendrecht – The Knickerbockers
Sparta Rotterdam – Wartburgia 2

9 OKTOBER 2021
Berkum – Barendrecht
RCL – The Knickerbockers
Stiens – Saestum
Heerenveense Boys – Sparta Rotterdam
Reiger Boys – Wartburgia 2
ACV – Oranje Nassau

29 JANUARI 2022
Saestum – Berkum
RCL – Reiger Boys
Wartburgia 2 – Heerenveense Boys
ACV – Stiens
Sparta Rotterdam – Barendrecht
The Knickerbockers – Oranje Nassau

30 OKTOBER 2021
Wartburgia 2 – Berkum
RCL – Barendrecht
Stiens – Heerenveense Boys
Reiger Boys – The Knickerbockers
ACV – Sparta Rotterdam
Saestum – Oranje Nassau

16 OKTOBER 2021
Sparta Rotterdam – Berkum
Wartburgia 2 – RCL
Barendrecht – Stiens
Saestum – Reiger Boys
Oranje Nassau – Heerenveense Boys
The Knickerbockers – ACV

5 FEBRUARI 2022
Berkum – Sparta Rotterdam
RCL – Wartburgia 2
Stiens – The Knickerbockers
Heerenveense Boys – Barendrecht
Reiger Boys – Saestum
Oranje Nassau – ACV

6 NOVEMBER 2021
Berkum – Stiens
Heerenveense Boys – ACV
Barendrecht – Reiger Boys
Sparta Rotterdam – RCL
Oranje Nassau – Wartburgia 2
The Knickerbockers – Saestum

12 FEBRUARI 2022
ACV – Berkum
Wartburgia 2 – Reiger Boys
Barendrecht – Oranje Nassau
Saestum – Stiens
Sparta Rotterdam – Heerenveense Boys
The Knickerbockers – RCL

19 FEBRUARI 2022
Berkum – Wartburgia 2
RCL – ACV
Stiens - Barendrecht
Heerenveense Boys – The Knickerbockers
Reiger Boys – Sparta Rotterdam
Oranje Nassau – Saestum

20 NOVEMBER 2021
Reiger Boys – Berkum
RCL – Stiens
Wartburgia 2 – ACV
Saestum – Sparta Rotterdam
Oranje Nassau – Barendrecht
The Knickerbockers – Heerenveense Boys

27 NOVEMBER 2021
Berkum – Oranje Nassau
Stiens – Wartburgia 2
Heerenveense Boys - Reiger Boys
ACV – RCL
Barendrecht – Saestum
Sparta Rotterdam – The Knickerbockers

12 MAART 2022
Barendrecht – Berkum
Wartburgia 2 – Oranje Nassau
ACV – Heerenveense Boys
Saestum – RCL
Sparta Rotterdam – Stiens
The Knickerbockers – Reiger Boys

DERDE PERIODE 
19 MAART 2022
Berkum – Saestum
Stiens – ACV
Heerenveense Boys – Wartburgia 2
Reiger Boys – RCL
Barendrecht – Sparta Rotterdam
Oranje Nassau – The Knickerbockers

26 MAART 2022
Stiens - Berkum
RCL - Oranje Nassau
Wartburgia 2 - Sparta Rotterdam
Reiger Boys - Heerenveense Boys
ACV - The Knickerbockers
Saestum – Barendrecht

2 APRIL 2022
Berkum – Reiger Boys
Heerenveense Boys – RCL
Barendrecht – ACV
Sparta Rotterdam – Saestum
Oranje Nassau – Stiens
The Knickerbockers – Wartburgia 2

9 APRIL 2022
RCL – Berkum
Wartburgia 2 – Stiens
Heerenveense Boys – Oranje Nassau
Reiger Boys – Barendrecht
ACV – Saestum
The Knickerbockers – Sparta Rotterdam

23 APRIL 2022
Berkum – The Knickerbockers
Stiens – RCL
Barendrecht – Wartburgia 2
Saestum - Heerenveense Boys
Sparta Rotterdam – ACV
Oranje Nassau – Reiger Boys

14 MEI 2022
Oranje Nassau – Berkum
RCL – Sparta Rotterdam
Wartburgia 2 – Saestum
Heerenveense Boys – Stiens
Reiger Boys – ACV
The Knickerbockers – Barendrecht

21 MEI 2022
Berkum – Heerenveense Boys
Stiens – Reiger Boys
ACV – Wartburgia 2
Barendrecht – RCL
Saestum – The Knickerbockers
Sparta Rotterdam – Oranje Nassau

De Hoofdklasse A Vrouwen zaterdag bestaat in het seizoen 2021-2022 uit 12 ploegen. Bij alle verenigingen 
gaat het om het eerste vrouwenelftal, met uitzondering van Wartburgia dat met het tweede vrouwenelftal 
in deze klasse speelt.
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SELECTIE 1E ELFTAL

Martijn
Brakke

GEB.DATUM
02-10-1985
 
POSITIE
aanvaller

SEIZOEN
1e
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Björn 
Bakker 

GEB.DATUM
15-09-1993
 
POSITIE
middenvelder
 
SEIZOEN
5e

Boy
Boeloerditi

GEB.DATUM
08-08-1990
 
POSITIE
middenvelder

SEIZOEN
1e

aa
nv

al
le

r

Alex 
van Hoesel 

GEB.DATUM
21-02-2003
 
POSITIE
verdediger

SEIZOEN
1e

ve
rd

ed
ig

er

Asse
Visscher

GEB.DATUM
06-03-2000
 
POSITIE
aanvaller

SEIZOEN
2e

aa
nv
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r

Marc van 
der Meulen

GEB.DATUM
22-10-1988
 
POSITIE(S)
middenvelder/verdediger
 
SEIZOEN
17e
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r Chris van 

der Meulen 

GEB.DATUM
17-01-1984
 
POSITIE
aanvaller 
 
SEIZOEN
21e

aa
nv

al
le

r

Frank van 
der Burg 

GEB.DATUM
26-06-1996
 
POSITIE
verdediger
 
SEIZOEN
2e
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rd
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rd
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Dennis  
Horstman

GEB.DATUM
29-05-1991
 
POSITIE
verdediger
 
SEIZOEN
13e

Jorben 
Nieuwenhuis 

GEB.DATUM
27-05-1994
 
POSITIE
verdediger
 
SEIZOEN
6e

Robert
Schonewille

GEB.DATUM
26-06-1989
 
POSITIE
middenvelder
 
SEIZOEN
2e

ve
rd

ed
ig

er

ve
rd

ed
ig

er
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Johnsen 
Bacuna

GEB.DATUM
06-08-1985
 
POSITIE
aanvaller
 
SEIZOEN
7e

aa
nv

al
le

r

1
Huib   
Veurink

GEB.DATUM
15-04-1997
 
POSITIE
keeper
 
SEIZOEN
5e

2
Rik 
Ngimbi 

GEB.DATUM
17-05-2000
 
POSITIE
verdediger  
 
SEIZOEN
2e

3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

14
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id
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r

Roy van 
der Stouwe

GEB.DATUM
09-03-2000
 
POSITIE
middenvelder
 
SEIZOEN
2e

Hermen 
Dam 

GEB.DATUM
24-09-1994
 
POSITIE
verdediger 

SEIZOEN
2e

ve
rd

ed
ig

er

15 18

20
Julian 
de Ruiter 

GEB.DATUM
21-10-1998
 
POSITIE
aanvaller

SEIZOEN
2e

aa
nv

al
le

r

21
Ivar 
Nijboer

GEB.DATUM
09-01-1995
 
POSITIE
aanvaller
 
SEIZOEN
2e
 aa

nv
al

le
r

22
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SELECTIE 1E ELFTAL

Stue
Hendrikse 

GEB.DATUM
01-02-2003
 
POSITIE
keeper

SEIZOEN
1e

ke
ep

er

Bas 
van Wijnen

GEB.DATUM
31-07-1997
 
POSITIE
middenvelder 

SEIZOEN
2e

m
id

de
nv

el
de

r
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Arno
Hoekstra  

Erik
Teunissen 

John
Dooijewaard 

André
Toering 

Eser
Elmali 

Arend
Zoer 

Jos
Dohmen 
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TECHNISCHE 
STAF

Jasper 
de Visser  

GEB.DATUM
18-12-2001
 
POSITIE
keeper

SEIZOEN
1e

 ke
ep

er
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exclusieve korting op 
de brut special edition

c 4.999,-

WIJ ZIJN OPEN!
WILT U DIRECT HELPEN WORDEN?

Maak nu een afspraak! 038 453 4514

dat voorkomt lange wachttijden
Grote Voort 72-74, Zwolle
T 038 - 453 45 14
I rikels-slaapexperts.nl

PRESENTATIEGIDS 2021 - 2022



27

Stilstaan is geen 
optie, morgen  
begint nu.

Now, for tomorrow

Baker Tilly
Burgemeester Roelenweg 14-18 | Zwolle
038 425 86 00 | bakertilly.nl/zwolle

Neem voor meer informatie 
contact op met Edwin Damman, 
Ronald Hoeksel of Pierre Satink.

26

G r a n d  C a f é  •  W i j n b a r

‘Het Wijnhuis Zwolle’
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TEGENSTANDERS BERKUM 1 IN 2021-2022

1. Genemuiden
 Trainer René van der Weij, 
 Sportpark De Wetering, Sportlaan 2,  
 8281 CM  Genemuiden, 
 sc-genemuiden.nl

2. HZVV
 Trainer Rick Mulder, Sportpark 
 Bentinckspark, Sportveldenweg 3, 
 7902 NX Hoogeveen, hzvv.nl

3. Noordscheschut
 Trainer Marc van Meel, 
 Sportpark De Meulewieke,
 Coevorderstraatweg 40, 
 7914 TM Noordscheschut,
 vvnoordscheschut.nl

4. DETO Twenterand
 Trainer Hennie in ‘t Hof, 
 Sportpark ’t Midden,
 Schout Doddestraat 48, 
 7671 GT Vriezenveen, deto.nl

5. Swift
 Trainer Martin de Groot, 
 Sportpark Olympiaplein,
 Olympiaplein 31A, 1077 CL Amsterdam,
 avvswift.nl

6. SDC Putten
 Trainer Mark Bakker, 
 Sportpark Putter Eng,
 Roosendaalseweg 111, 
 3882 MN Putten, sdcputten.nl

7. Eemdijk
 Trainer Willem Romp, 
 Sportpark De Vinken,
 De Kronkels 12, 
 3752 LM Bunschoten, vveemdijk.nl

8. NSC Nijkerk
 Trainer John Kamphuis, 
 De NSC Burcht,
 Luxoolseweg 32, 
 3862 WJ Nijkerk, nsc-nijkerk.nl

9. De Dijk
 Trainer André Teuling, 
 Sportpark Schellingwoude,
 Schellingwouderdijk 220, 
 1023 NL Amsterdam,
 asvdedijk.nl

10. Urk
 Trainer Gert Jan Karsten, 
 Sportpark De Vormt,
 Vormtweg 7D, 8321 NC Urk,
 svurk.nl

11. Volendam
 Trainer Johan Steur, Kwabo Stadion,
 Julianaweg 3A, 1131 CX Volendam,
 rkav-volendam.nl

12. ONS Sneek
 Trainer Jan Vlap, Zuidersportpark,
 Alexanderstraat 2, 8606 VP Sneek,
 onssneek.nl

13. Buitenpost
 Trainer Willem Brouwer, 
 Sportpark De Swadde,
 Jeltingalaan 80, 9285 WL Buitenpost,
 vvbuitenpost.nl

14. AZSV
 Trainer Dave de Jong, 
 Sportpark Villekamp, Haartsestraat 57,  
 7121 WJ Aalten, azsv-aalten.nl

15. Flevo Boys
 Trainer Arjen Postma, 
 Sportpark Ervenbos, Espelerlaan 80,  
 8302 DC Emmeloord, flevoboys.nl

Net als in de voorgaande jaren komt de hoofdmacht van VV Berkum ook in het seizoen 2021-2022 
weer uit in de Hoofdklasse B van het zaterdagvoetbal. In vergelijking met de vorige jaargang zijn er 
geen veranderingen in de indeling van deze klasse, zodat we dezelfde ploegen tegen zullen komen.
Voor de trouwe Berkum-fans die ook dit seizoen weer de uitwedstrijden van hun club willen bezoeken: 
de aanvangstijden verschillen soms aanzienlijk per vereniging. Kijk dus vóór een wedstrijd op de 
Berkum-site, in de voorbeschouwing staat vermeld hoe laat er zal worden afgetrapt.
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PROEVEN VOORDAT U KOOPT! 
Dagelijks tien tallen wijnen open in elke prijsklasse.

Dagelijks staan er bij ons tientallen flessen wijn 
open in speciaal daarvoor bestemde proefunits, 
zoals Mouton Rothschild Premier Grand Cru, Don 
Maximiano en Chateau Cos d’ Estournel Grand 
Cru Classé. Wanneer u besluit een geproefde 
wijn aan te schaffen krijgt u de geproefde wijn 
van ons cadeau.  Wijn proeven en kopen wordt 
een heuse belevenis bij Schuttelaar Wijnen!

SCHUTTELAAR WIJNEN  Blijmarkt 17-19, 8011 ND Zwolle  Tel:+31 (0) 38-4215196

Kom de sfeer én 
de wijn proeven aan 

de Blijmarkt!

advertentie A6 voetbalclub.indd   1 19-07-19   12:13

Bedrijfsonroerend goed, 
Taxaties en Vastgoedbeheer.

Tel 038 - 42 28 229
Mob 06 -  43 01 27 51

info@vanriezenvastgoed.nl 
www.vanriezenvastgoed.nl

Campherbeeklaan 2  •  8024 BW  Zwolle

Openingstijden: woensdag t/m zaterdag van 10.00 – 17.00 uur   •   Tel. 038 – 8801501   •   info.berkum@kringloopredeenkind.nl
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Huib (24), keeper Berkum 1 “Ik keep nu ongeveer 14 jaar, vanaf de 
E1. Ik heb niet echt één heel sterk punt waar ik onwijs in uitblink,  
ik denk dat ik op alle aspecten redelijk meekom. En ik ben nog lang 
niet uitgeleerd! Het mooiste vind ik dat, als het team onder druk staat, 
je jezelf kan onderscheiden. Daar zitten natuurlijk twee kanten aan, je 
bent de held of de schlemiel. Daarnaast gebeurt de 'actie' vaak voor 
het doel. Daar ben ik altijd bij betrokken en dat is erg leuk.”
“Ik heb het meest gehad aan het gericht trainen in wedstrijdsituaties 
vanuit alle hoeken en standen. Daarbij komen alle facetten van het 
‘keeper zijn’ aan bod. Daar word je echt beter van en ga je momenten 
nog beter herkennen in de wedstrijd.” De goede randvoorwaarden 
bleven volgens Huib bij Berkum altijd hetzelfde. “Ik denk dat we daar 
trots op mogen zijn. Wanneer je keeper wilt worden, of al bent, krijg 
je gegarandeerd goeie training, wat meehelpt in je ontwikkeling en 
plezier. Hiervoor ook de credits naar Alrik van den Berg, die dat al 
jarenlang goed neerzet en alle keepers dezelfde kansen geeft. Verder 
vind ik het heel mooi dat we komend seizoen met twee keepers uit de 
eigen opleiding bij de eerste selectie zitten: Jasper en ik. Daarnaast 
is Finn uit de O19 heel goed onderweg en ik verwacht dat hij ook snel 
zal aansluiten. Ook in de jeugd lopen goeie keepers rond, hoe mooi is 
het dat er keepers uit de eigen jeugd doorstromen naar de selectie!”

Finn (18), keeper JO19-1 en keeperstrainer JO11 t/m JO14
Op z’n negende stond Finn bij de E3 van Berkum al onder de lat. 
“Het leuke aan keepen is dat je zo belangrijk bent en reddingen mag 
maken. Ik ben een meevoetballende keeper en heb veel rust.  

Mijn linkerbeen wil ik nog veel trainen zodat ik daarmee ook beter 
word. Ik heb nooit getwijfeld over het keeperschap en of ik niet wilde 
voetballen.“ Het klinkt opmerkelijk maar hij vindt het soms vervelend 
wanneer zijn team een wedstrijd dik wint. “Want dan ik heb meestal 
niks te doen gehad.”
Finn traint de jongens van JO11 tot en met JO14. “Als trainer vind ik 
vooral de basisprincipes belangrijk, zo begon ik zelf ook. Dat neem  
je automatisch mee naar de jongens die ik nu train. Die basis  
stampte Alrik er altijd in en blijkt voor mij in de 19-1 nog steeds  
belangrijk te zijn.“
Volgens Finn is het leuke aan keeper én keeperstrainer zijn dat je  
op verschillende manieren met de jongens omgaat. “Als trainer sta  
je voor de groep om ze wat te leren. Met je eigen team is dat weer 
anders. Ik denk dat Berkum geluk heeft met iemand zoals Alrik, die 
alles doet voor de keepers. Alles is geregeld, er staat altijd iemand 
voor een groep en daardoor komen veel keepers naar Berkum.“

Jasper (19), keeper Berkum 1 en keeperstrainer JO12 tot JO14
Jasper is 12 jaar doelman. “Ik heb één jaar bij Nieuwleusen gekeept 
in de A1, toen ik 17 was. Verder heb ik altijd bij Berkum gekeept. Het 
leukste vind ik dat je net iets anders bent dan je teamgenoten en heel 
belangrijk kunt zijn, misschien wel de belangrijkste van het team. Mijn 
sterkste punt is mijn reflex.  Mijn verbeterpunt is het coachen.” Jasper 
heeft er nooit aan gedacht om uit het doel te gaan. “Keepen heb ik 
altijd het leukste gevonden. Een belangrijke redding maken is het 
mooiste wat er is.”

Als Jasper jonge keepers traint vindt hij het belangrijk dat ze er plezier 
in houden. “Door leuke en leerzame oefeningen hoop ik keepers beter 
te maken, maar door plezier én goede oefening denk ik dat ze vanzelf 
beter worden. Ik heb het meeste geleerd van het zoveel mogelijk 
stampen van de basistechniek: de uitgangshouding en de juiste  
manier van een bal insnijden. Die techniek moet je hebben om  
verdere stappen te maken.”
“Ik denk dat het goed is om keepers uit de eigen jeugd de jongere 
keepers te laten trainen. Alles wat ik nu ervaar neem ik mee naar  
de training voor de jongeren. We hebben een leuke groep trainers, 
met allemaal hun eigen groepje. Zo blijft alles overzichtelijk en krijgt 
iedereen genoeg aandacht.”

Ilse (35), keeper en keeperstrainer MO11 t/m MO15
Al 28 jaar is ze keeper, op haar zesde ging ze op voetbal en twee  
jaar later stond ze onder de lat. “Sinds 2006-2007 keep ik met trots  
bij Berkum, vanaf de start van het vrouwenvoetbal bij deze club.  
Het leukste van keepen is dat je je kan onderscheiden: als keeper is 
alles wat je doet cruciaal. Maar ook het fysieke aspect vind ik heerlijk. 
Jezelf in een duel gooien, vol voor of naar een bal duiken en ga zo 
maar door. Als keeper mag en moet je ook wel een beetje gek zijn,  
dat maakt het zo mooi en uniek.” Ilses pluspunten zijn naar eigen 
zeggen dat ze goed in coachen is, het uitkomen bij één-tegen-één 
duels en een goede traptechniek. “Mijn lengte werkt niet altijd in mijn 
voordeel. Maar ook aan minder goede punten valt te werken, dan 
komt het aan op (sprong)kracht en andere technieken om het tekort 
aan lengte te compenseren.”
Tijdens de keeperstraining wil Ilse de meiden meegeven dat ze plezier 
hebben in wat ze doen. “Mentaal is het niet altijd even leuk, maar  
dat hoort bij het keepersvak en daar leer je mee om te gaan.  
Zelfvertrouwen is daarom erg belangrijk: twijfel je als keeper, dan 
straal je dat ook uit. Er is maar weinig écht fout, maar soms kunnen 
keepers bij bepaalde acties andere keuzes maken. Daar probeer ik 
aan bij te dragen, om dat te leren en te ontwikkelen. Vanuit de basis 
ga je de sterke punten benadrukken en werken aan ontwikkelpunten. 

Het is belangrijk dat het voor iedereen leuk, leerzaam en toegankelijk 
is. Ik hoop dat er nog meer meiden willen gaan keepen. Het is een  
geweldige positie en ik zou iedereen willen enthousiasmeren om te  
laten zien en voelen hoe supertof keepen is. Ik hoop nog lang te 
kunnen keepen bij deze mooie club, samen met het trainerschap.“

Danny (48), keeper en keeperstrainer JO15 en JO17
Tot zijn 23e speelde Danny, geboren in Gendt, bij De Bataven.  
“Vanaf E1 was ik verkocht aan het keepersvak en ik ben niet meer 
uit het doel geweest. Net als bij Berkum kreeg ik training van  
oud-keepers. Heel leerzaam. Toen ik in Zwolle ging studeren (CALO) 
en op kamers ging kwam het voetbal op het tweede plan en speelde 
ik in het 9e elftal. Ik werd toen regelmatig van het veld gehaald als de 
keeper van het 2e of 3e geblesseerd raakte en ik in moest vallen.  
Na de studie ben ik gaan spelen bij Berkum. Ik kwam in de hoofd- 
selectie maar verloor de concurrentiestrijd met Fokko Hoogeveen  
en kwam in het 2e. We speelden op het hoogste niveau van de  
2e elftallen en ik heb daar altijd met veel plezier gespeeld. Ik kreeg 
toen training van Harry Bredewold, die ook keeper was geweest.  
Dat waren altijd pittige en goede trainingen. Na die tijd heb ik nog  
met een clubje studievrienden bij HTC gespeeld en nu doen we mee 
aan de 35+competitie.” Het leukste aan keepen vindt Danny dat je het 
overzicht hebt en het team kan sturen door te coachen.  
“En natuurlijk dat je door reddingen van grote waarde kan zijn.  
Het is wel zo dat je zo min mogelijk fouten kan maken want een fout 
maken betekent meestal een doelpunt voor de tegenstander.“
Danny traint de keepers van JO15-2, 3, 4 en JO17-3, 4, 5 en van 
Berkum United. “Het mooie is dat die spelenderwijs ook beter worden 
en er plezier in houden. Dat proces begeleiden vind ik leuk.  
We zijn naar mijn idee op de goede weg wat betreft de keepers- 
trainingen en opleidingen, ik hoop dat we nog lang zo door  
kunnen blijven gaan.”

BERKUM-KEEPERS IN DE SPOTLIGHTS
De keeper, soms staat of valt alles in een voetbalwedstrijd met dat ene moment: Heeft ‘ie hem of laat ‘ie 
de bal door? Maar wie zijn die zo belangrijke keepers, die er altijd voor gaan om hun doel ‘schoon’ te 
houden? En hoe worden zij binnen VV Berkum opgeleid en getraind? Huib Veurink, Jasper de Visser, 
Danny Vermeulen, Finn Jordans en Ilse Rigter vertellen erover.

Foto Robert de Visser Van links naar rechts // Chris Drewes, Noore Stroeve, Finn Jordans, Huib Veurink, Jasper de Visser, Jonathan van Dam, Siem Bartels
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Bovenste rij van links naar rechts // Erik Teunissen, Jorben Nieuwenhuis, Bas van Wijnen, Boy Boeloerditi, 
  Hermen Dam, Marc van der Meulen, Martijn Brakke, André Toering
Middelste rij van links naar rechts // Jos Dohmen, Johnsen Bacuna, Julian de Ruiter, Alex van Hoesel, Huib Veurink, 
  Jasper de Visser, Dennis Horstman, Roy van der Stouwe, Ivar Nijboer, Arend Zoer
Onderste rij van links naar rechts // Rik Ngimbi, Asse Visscher, Frank van der Burg, John Dooijewaard, Arno Hoekstra, 
  Eser Elmali, Björn Bakker, Chris van der Meulen, Robert Schonewille

 Ontbrekend op de selectiefoto //  Stue Hendrikse
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SANDRA MAKKINGA SECRETARIS, AART SCHIPPERS ERELID
In het afgelopen seizoen vond er een wisseling van 
de wacht plaats in het Algemeen Bestuur van  
VV Berkum. Aart Schippers trad terug als secretaris 
in ons ‘hoofdbestuur’, waarbij hij werd benoemd tot 
erelid. Zijn rol in het AB is inmiddels overgenomen 
door Sandra Makkinga. 
 
De rol van secretaris past goed bij Sandra, die bij de Provincie 
Overijssel werkt als communicatieadviseur bestuurlijke vernieuwing. 
Contacten leggen, communiceren, mensen met elkaar verbinden:  
dat is wat zij graag en goed doet. Via haar voetballende zoon Lucas 
is er de link met Berkum. Als ‘voetbalmoeder’ heeft zij de vereniging 
in de afgelopen jaren goed leren kennen. Rijden naar uitwedstrijden, 
shirts wassen, patat bakken; zoals zoveel ouders heeft ze allerlei 
taken gedaan. 

Sandra ziet bij veel ouders en betrokkenen een grote bereidheid om  
te helpen. Die betrokkenheid en inzet van vrijwilligers is volgens  
Sandra een groot goed, dat gekoesterd moet worden. Veel clubs 
hebben het moeilijk, maar bij Berkum is er gelukkig geen terugloop 
in het ledenaantal en ook het aantal vrijwilligers blijft gelijk. “We doen 
blijkbaar iets goed.” Oog blijven houden voor al diegenen die zich 
belangeloos inzetten voor de vereniging is volgens haar van groot 
belang voor het bestuur. 

Over haar eigen rol zegt Sandra dat zij er onbevangen is ingestapt. 
Naast de typische taken van een secretaris, zoals het organiseren  
van bestuursvergaderingen en het verzorgen van agenda en notulen, 
kwamen er al allerlei andere zaken op haar pad. In het voorjaar van 
2021 was dat de organisatie van de ‘Postcode Loperij’. Om het gemis 
van het zaterdaggevoel en alles wat het op de club normaliter zo 
gezellig maakt wat te compenseren, en om de verbondenheid tussen 
de leden te stimuleren, organiseerde het bestuur deze loop. Het werd 
een groot succes. Zo’n 70 leden deden gedurende ongeveer een 
maand mee, waarbij estafettestokjes werden doorgegeven van het 
ene huisadres naar het andere. Een andere activiteit is het opnemen 
van een filmpje in het kader van het 60-jarig bestaan van VV Berkum. 
Met behulp van onder andere een drone werd een prachtige opna-
me gemaakt, waarin alle sponsoren op een originele manier werden 
bedankt voor hun blijvende steun aan de vereniging. Ook een mooi 

voorbeeld van samenwerking, betrokkenheid en verbinding. Sandra 
hoopt de komende jaren een verbindende rol te kunnen vervullen in 
het Algemeen Bestuur en in de vereniging.

Sandra’s ‘voorganger’, Aart Schippers, werd in de ledenvergadering 
van november 2020 benoemd tot erelid, nadat hij ruim 12 jaar secre-
taris binnen het Algemeen Bestuur was geweest. Aart was in die jaren 
meer dan alleen secretaris. Hij was het geweten van de vereniging, 
maar ook de praktische probleemoplosser, die als het nodig was bij 
nacht en ontij op het sportpark aanwezig was.

Aart, in zijn jonge jaren als fanatiek middenvelder actief bij Zwart Wit 
’28 in Rotterdam, werd in 2006 sponsor van VV Berkum. Daarna ging 
het balletje rollen en raakte hij steeds meer betrokken bij de club, 
uiteindelijk als secretaris. In die functie maakte hij vier voorzitters 
mee. Ieder had zijn eigen aanpak en bijzonderheden. Een speciale 
plek heeft toch wel de eerste in de rij, de inmiddels overleden Mannus 
Pellinkoft. Via Mannus, volgens Aart een echt mensenmens, leerde 
Aart veel over de club, maar ook over de wijk Berkum. Aart kwam 
eind jaren ’90 vanwege zijn werk vanuit het westen naar Zwolle. 
Jarenlang woonde hij in Barendrecht. De keuze om in Berkum te gaan 
wonen, werd gemaakt tijdens het fietsen door Zwolle. Wat hem trok 
aan de wijk Berkum, was dat er mooie huizen stonden met ruime, 
niet door schuttingen afgeschermde tuinen. Aart had verwacht na zijn 
pensionering terug te keren naar het westen, maar zijn echtgenote is 
inmiddels zo goed thuis in Berkum dat dat er niet van zal komen.  
Zij zijn beiden betrokken bij de kerk en Aart is jobcoach bij  
Stichting Voor Elkaar Zwolle.

Aart heeft in de afgelopen jaren aardig wat veranderingen gezien 
binnen de vereniging. Hij noemt het grote belang van vrijwilligers-
werk door onder andere de ouders en teams, om op die manier de 
gevolgen van het ‘consumentisme’ het hoofd te bieden. Een grote 
doorbraak in de organisatie is volgens hem de aanstelling in 2020 van 
Robert Schraag als verenigingsmanager. Hiermee is een belangrijke 
stap gezet in het waarborgen van een goede verenigingsorganisatie.

Hoewel Aart het bestuurswerk sinds zijn vertrek wel mist, blijft hij  
betrokken bij de vereniging waarbij het volgen van de jeugdteams 
vooral zijn belangstelling heeft.
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Coop 
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Coop Zwolle Maagjesbolwerk
Maagjesbolwerk 16

Coop Zwolle Vechtstraat
Vechtstraat 60/66

Coop Zwolle Oldengarm
Campherbeeklaan 54-2

SlagerijvanGuilik.nl
NR.1 in BBQ & CATERING

HATTEMERBROEK - ZWOLLE

info@slagerijvanguilik.nl - 038 376 59 76
BBQ - BUFFETTEN - TOTALE CATERING

SALADES - PARTY PANNEN - HAPJESSCHOTELS

Wie VV Berkum kent, kent Roel 
van ‘t Oever. Roel is de drijvende 
kracht achter de ondernemende 
cultuur binnen de vereniging. Hij zet 
als rasechte Berkumer al jarenlang 
diverse ontwikkelingen in gang. 
Roel is al erelid maar de titel      
 ‘Vrijwilliger van het Jaar’ was voor 
hem een grote verrassing. “Ik ben 
al ‘volgehangen’ en heb zelfs een 
paar jaar geleden de gouden speld 
van de KNVB ontvangen. Maar het is 
natuurlijk een mooie erkenning 
en dat waardeer ik zeer,” zegt 
Roel enthousiast.

Roel is één van de leden van het eerste uur. “Mijn ouders maakten 
mij lid in het oprichtingsjaar 1961, toen was ik negen jaar. Ik weet 
nog dat we in 1963 jeugdkampioen werden, een prachtige belevenis. 
Berkum was toen een kleine vereniging, alleen een 1e en 2e elftal 
en twee jeugdteams.”

“In 1972 ben ik met zes andere A1-spelers geselecteerd voor het 
eerste elftal. Daarmee promoveerden we van de onderafdeling naar 
de vierde en direct door naar de derde klasse in 1976.  De eerste 
klasse was toen nog het hoogst haalbare. Het jaar daarvoor wonnen 
we het Nederlands Kampioenschap voor afdelingsclubs en bereik-
ten we de landelijke bekerfinale. We speelden toen in Veenendaal 
tegen eersteklasser ‘De Zwervers’. Na verlenging verloren we, maar 
die finale met 2500 man publiek vergeet ik nooit. Met een recht-
streeks radioverslag op de landelijke zender. Normaal is er eigenlijk 
niks mooier dan winnen, maar dit was ook prachtig. In 1977 werden 
we ‘Sportclub van het Jaar’. Een prachtige tijd waarin succes, 
plezier en hechte vriendschap hand in hand gingen.”

Gezond fundament  Roel is gedreven in alles. Veertien jaar eerste 
elftal, negen jaar penningmeester en, vanaf 1992, 13 jaar voorzit-
ter. “We hebben toen de organisatie drastisch gewijzigd. Een klein 
bestuur van vijf, zes mensen en daaromheen bestuursgroepen met 
hun eigen budget en actieplannen. Het vraagt om meer coördinatie, 
maar je bent als vereniging minder kwetsbaar en haalt talent boven 
tafel. Bij Berkum ligt een heel gezond fundament, met de wil om te 
ontwikkelen. We zijn erg groot geworden, dat was geen doel op zich 
maar een automatisch proces. Zo openden we voor de werving van 
vrijwilligers een marktplaats, daarom hebben we er ook zoveel. 
De ‘KFC Mini-Arena’ was een grote aanwinst voor de pupillen. 
De ‘lease-shirts’, waarmee we over de hele breedte eenheid 
uitstralen, waren ook een mooie stap voorwaarts en met ‘Team- 
support’ ging de maatschappelijke verbreding door. We hebben  
ook altijd volop ingezet op de ontwikkeling van onze accommodatie. 
Er is voor meer dan een miljoen euro in geïnvesteerd. 'De Vegtlust'  
is echt ons visitekaartje. Er is binnen de begroting altijd ruimte  
gevonden om hierin te investeren, maar ook veel vrijwilligers staken 
de handen uit de mouwen. Zonder hen was dit niet gelukt.”

Duurzaamste vereniging “Duurzaamheid kwam vroeger nooit  
op de agenda, er waren voldoende andere uitdagingen,”  
memoreert Roel. Maar Berkum wilde, met het oog op de toekomst 
en nieuwbouwplannen, een voortrekkersrol spelen. “Met subsidie 
van de Provincie Overijssel hebben we ledverlichting op de velden 
aangebracht, 150 zonnepanelen geïnstalleerd, onze kleedkamers 
geïsoleerd en een solar-installatie geplaatst voor het verwarmen  
van de douches. Daarvoor kregen we in 2017 de prijs voor  
‘Duurzaamste sportvereniging van Zwolle’. Met de provincie  
verzorgden we voorlichtingsavonden voor andere clubs. We zijn  
nu bezig met het vervolg, om oplossingen te bedenken voor het 
beperken van het gasverbruik. Dit combineer ik met mijn  
bestuursfunctie bij Berkum Energie Neutraal (BEN).”

Eerste elftal  “Prestaties van het eerste elftal werken als ‘olie in  
de machine’ voor de ontwikkeling van de club. We hebben er  
voor gezorgd dat spelersvergoedingen niet ten koste gaan van de  
vereniging maar worden betaald door sponsoren, vanuit een aparte 
stichting. Er kwam een actieve businessclub, je moet wat terug doen 
voor de sponsoren. Daardoor wordt de verenigingsbegroting nu 
voor een derde gedekt vanuit sponsoring. Natuurlijk krijgen de  
prestaties van het eerste altijd de meeste aandacht, maar we  
zien met voldoening dat ook dat de jeugdteams nu op hoog  
niveau acteren waardoor de kansen op doorstroming naar  
het eerste team en Jong Berkum flink toenemen.”

Betrokken “VV Berkum is een geweldige vriendenclub, hecht in  
de omgang. Hierdoor blijven leden zo lang actief betrokken.  
Mensen staan open voor ideeën en zijn niet bang voor nieuwe  
ontwikkelingen. Er heerst een sfeer van aanpakken. Dat komt 
misschien ook door het tikkeltje dorpse karakter van de club.  
Ik heb jaren voor de troepen gelopen. Anderen trekken nu de kar,  
ik loop er nu achter. Ik ben niet meer zo bestuurlijk actief.  
Alleen nog als voorzitter van een steunstichting en voor het  
duurzaamheidsproject. Als het bestuur me vraagt ben ik beschik-
baar voor goede raad.  Ik heb een lange lijst met zaken die ik nog  
wil doen, maar gelukkig hoeft het allemaal niet meer direct af.”

VRIJWILLIGER VAN HET JAAR ROEL VAN ’T OEVER:
“ER IS EIGENLIJK NIKS MOOIER DAN WINNEN!”
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In 2006 is het vrouwenvoetbal echt van de grond gekomen bij  
VV Berkum. Wat begon met één team, dat uitkwam in de 4e klasse,  
is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een grote afdeling binnen  
de club, waar prestaties en plezier hand in hand gaan.

Kyra Lankhorst en Ilse Blom-Rigter zijn  
Berkum-speelsters van het eerste uur.  
In 2006 ontstond het idee om een vrouwen-
team op te richten bij de club. Kyra, toen nog 
speelster bij Be Quick ‘28, nam het initiatief. 
Ze voetbalde nog geen half jaar bij Be Quick 
toen het idee ontstond om de Boeren- 
danserdijk over te steken. “Het was niet 
goed geregeld voor mijn team bij mijn vorige 
vereniging, dus was de keuze makkelijk  
om verder te kijken.” Voor Kyra was die  
keus ook eenvoudig: ‘Ik woonde naast  
VV Berkum in de boerderij, dus die stap  
was vanzelfsprekend.”

Direct enthousiast Kyra plande een  
gesprek bij Berkum met Bert Veurink en  
de oversteekplannen begonnen daarna  
serieuze vormen aan te nemen. “Bert was  
direct enthousiast en we kwamen tot een 

deal: hij zorgde voor een trainer en keeper,  
ik zou zorgen voor voldoende speelsters 
voor één elftal.” Met een groot aantal team-
genoten van Kyra en speelsters van buitenaf 
werd het vrouwenelftal van Berkum gevormd 
en was ook, met de komst van de vrouwen, 
het 750e lid van de club een feit!

Een trainer was snel gevonden: Bekir Güzey. 
Via hem werd Ilse als keepster gestrikt:  
“Ik had net besloten van Be Quick ‘28 naar 
SC Genemuiden te gaan, maar na het tele-
foontje van Bekir was de keuze eenvoudig.  
Ik liet mij direct naar Berkum overschrijven.” 
De eerste training bij Berkum was wat gek, 
ongemakkelijk bijna. “Een aantal meiden 
kende elkaar nog niet, dus het teamgevoel 
moest nog groeien,” vertelt Kyra.  
“Maar dat kwam snel. We hadden  
ontzettend veel plezier met elkaar!”

Groei In 2011 kwam er ook een tweede 
vrouwenelftal bij Berkum en vanaf dat 
moment groeide de vrouwentak van de 
vereniging enorm. Momenteel voetballen er 
56 vrouwen en 90 meiden bij de club, samen 
goed voor zeven meiden- en vrouwenteams 
en vier gemengde teams bij de pupillen.

Ook qua prestaties is het vrouwenvoetbal 
flink gegroeid. VR1 is vanuit de 4e klasse 
doorgegroeid tot de hoofdklasse en VR2 
is inmiddels opgestoomd tot de 3e klasse, 
waar ze de afgelopen jaren bovenin  
meespeelden.

Of Kyra trots is op de groei van die aantallen 
én resultaten? “Ik ben ontzettend trots.  
Trots op alle meiden en vrouwen en op  
de dames die actief zijn binnen de kantine, 
het bestuur, enzovoorts!”

15 JAAR VROUWENVOETBAL BIJ VV BERKUM
‘VAN ÉÉN ELFTAL NAAR BIJNA 150 SPEELSTERS’

“We hadden ontzettend 
veel plezier met elkaar!”



4140 PRESENTATIEGIDS 2021 - 2022

Er bestaan al een poosje plannen om het clubhuis van VV Berkum 
opnieuw in te richten. Na de recent gerealiseerde aanbouw van 
kleedkamers werd het namelijk hoog tijd om ook het clubhuis aan te 
pakken. De plannen daarvoor belandden echter in het voorjaar van 
2020 door de coronaperikelen in de ijskast. Inmiddels is de focus 
gericht op de zomerperiode van 2022. Dan wordt in vrij korte tijd het 
clubhuis gerenoveerd en de entree van het sportpark wordt dan  
ook vernieuwd. 

Bij Berkum is de afgelopen jaren hard aan de 
weg getimmerd om het sportpark up-to-date 
te maken en te houden. Het aanpakken van 
het clubhuis en de entree naar het sportpark 
vormt daar het sluitstuk van. Het plan zoals 
dat er nu ligt transformeert de inmiddels  
wat oubollig aandoende inrichting van het 
clubhuis tot een interieur dat voldoet aan  
de eisen van de huidige tijd. Hoe gaat het 
eruit zien?

Nieuwe situatie De boel gaat flink op de 
schop. Intern wordt eigenlijk alles grondig 
aangepakt. Zo wordt de verbinding tussen 
de kantine en het terras bij de mini-arena 
verruimd en verbeterd. De sanitaire ruimten 
worden bovendien compleet vernieuwd, 
waarbij er ook een voorziening zal komen 
voor mindervaliden. De bar in de grote 
kantine blijft op de huidige plek, maar wordt 
compleet gestript en voorzien van nieuwe 
bekleding. Er komen diverse zitmogelijk- 
heden in de ruimte. Tafels met stoelen erom-
heen, maar ook zitjes zonder tafels voor wat 
kleinere groepjes. De oude bestuurskamer 
wordt bij de ruimte getrokken, zodat deze 
flink wordt vergroot. De kleine kantine blijft 

intact maar daar wordt de inrichting aan- 
gepast doordat de bar wat wordt ingekort.  
Ter hoogte van de keuken komt een ruimte 
die als vergaderruimte kan dienen, afge-
scheiden door een schuifwand zodat die 
ruimte ook bij de kleine kantine kan  
worden getrokken.

Duurzaam Bij de plannen en de uitvoering 
wordt zoveel mogelijk rekening gehouden 
met duurzaamheid en dus ook met het 
hergebruiken van bestaande materialen. 
Zo worden de lage houten banken die nu 
aan de zijwand in de kantine staan opnieuw 
gebruikt, de kussens worden van nieuwe 
bekleding voorzien en het houtwerk wordt 
opgeknapt. De bestaande verlichting in de 
kantine zal worden vervangen door energie-
zuinige ledverlichting. De nieuwe inrichting 
maakt de kantine nog meer dan nu geschikt 
voor verhuur/medegebruik op de momenten 
dat de vereniging geen gebruik maakt van de 
beschikbare ruimtes.

Entree De huidige entree naar het sportpark 
zal worden gesloopt. Er komt een gebouwtje 
met een grote overkapping, die voorzien zal 

worden van zonnepanelen. Ook de business- 
ruimte krijgt zonnepanelen, om zo een bij- 
drage te leveren aan het zuinig omgaan  
met energie.

Uitvoering Een commissie onder aanvoering 
van Altie Bolt houdt zich bezig met dit kan- 
tineproject. Hans Schulte, die eerder ook het 
ontwerp van de businessruimte voor zijn re-
kening nam, heeft een fraai ontwerp gemaakt 
voor de nieuwe inrichting van de kantine.  
De noodzakelijke bouwkundige werkzaam- 
heden worden uitgevoerd door Vechtdal 
Bouw. Het overige werk, waaronder ook het 
slopen, zal zoveel mogelijk in eigen beheer 
worden gedaan. Het idee is om direct na 
de laatste competitiewedstrijden van het 
seizoen 2021-2022 te starten met de werk-
zaamheden en ze enige maanden later, vóór 
de start van het seizoen 2022-2023, afge-
rond te hebben. Een ambitieus project dus.

Het mag duidelijk zijn dat voor zo’n operatie 
een aardige investering nodig is. Hiervoor zal 
de vereniging de nodige financiële middelen 
gaan genereren. Leden en sponsoren zullen 
hier ook in betrokken worden. De commissie 
beraadt zich nog op een goede invulling hier-
van. Verder zal de vereniging waar mogelijk 
een beroep doen op subsidieregelingen.

Hieronder een impressie van de nieuwe  
situatie, zoals die hopelijk in de zomer  
van 2022 zal zijn gerealiseerd.

IN DE PLANNING: VERNIEUWING CLUBHUIS
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Het team van
de Buurman

VersLokaal wenst
alle teams van
VV Berkum veel

voetbalplezier 
aankomend seizoen!aankomend seizoen!

 

 

 

 Lichamelijke klachten?  

Moeite of pijn met bewegen?  

Stress, burn-out, overspannen?  

Ondersteuning nodig bij (jeugd)trauma? 

Campherbeeklaan 82b, Zwolle 
www.wilkojongman.nl 
info@wilkojongman.nl 

06-43929484 

Bezoek de website voor meer informatie. 

Samen realiseren wij 

uw droomhuis.
Villa

Vrijstaande woning

Twee-onder-één-kapwoning

De mogelijkheden zijn eindeloos!

Bekijk onze website voor meer gerealiseerde projecten!

Vechtdal Bouw

Evenboersweg 24 A

7711 GX Nieuwleusen

T: 0529 793 007

E: info@vechtdalbouw.nl

www.vechtdalbouw.nl

Vechtdal Bouw B.V.

Vechtdal Bouw bestaat uit een enthousiast en ervaren team dat 

altijd streeft naar de beste kwaliteit en tevreden opdrachtgevers. 

Bij ons kunt u terecht voor elk type woning. Van een twee-onder- 

één-kapwoning tot aan een villa, de mogelijkheden zijn eindeloos!

Heeft u bouwplannen? Neem vrijblijvend contact met ons op. 

Wij gaan graag met u in gesprek om uw droomhuis te realiseren. 
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Toen hij vijf jaar oud was begon Jorben Nieuwenhuis met 
voetballen bij de ukken van VV Berkum. Nu is hij 27 jaar en 
heeft hij er, naast zijn vaste plek als verdediger bij het eerste 
elftal van Berkum, in het komende seizoen een nieuwe taak 
bij: Hoofd Opleidingen Pupillen.

Trainers begeleiden “Ik ga de trainers van de teams JO12 en jonger begeleiden 
en ik leer ze om goede trainingen te verzorgen. De meeste trainers zijn studenten 
van de opleiding Sport en Bewegen van Landstede en Deltion. Twee dagen in de 
week ben ik hiervoor op de velden van De Vegtlust te vinden. De trainers krijgen 
feedback van mij en ik help ze ook op weg met bepaalde oefenvormen. Ze kunnen 
daarvoor gebruik maken van de apps ‘VTON’ en ‘Rinus’ en van oefenvormen die ik 
zelf aanlever. Belangrijk is om ze methodisch, didactisch en pedagogisch wegwijs 
te maken. Hoe ga je met kinderen om en ga op zoek naar wat ze leuk vinden 
tijdens de trainingen.”

Zelf trainer Jorben geeft zelf al jaren training aan de jeugd. Dit heeft ook te maken 
met zijn opleiding aan de CALO op Windesheim, die hij binnenkort hoopt af te  
ronden. “Van m’n 12e tot 20e voetbalde ik bij het toenmalige FC Zwolle.  
Uiteindelijk bleek ik niet goed genoeg om naar het betaalde voetbal door te 
stromen. Vervolgens kwam ik na een uitstapje bij WVF weer bij Berkum terecht.” 
De afgelopen twee jaar was Jorben onder meer assistent-trainer bij de JO19-1 en 
daarvóór trainde hij een jaar lang de JO17-3. “Bij VV Berkum is één van de doelen 
dat je voor Berkum 1 ook uit eigen aanwas put. Maar we beginnen pas op latere 
leeftijd met selecteren. Voor de teamindeling bijvoorbeeld doen we alles op  
leeftijd bij elkaar. Het sociale aspect van voetbal is heel belangrijk, selecteren 
gebeurt later wel.”

Oproep ouders om training te geven “We werken veel met studenten, maar als 
er ouders zijn die trainingen willen geven zou dat heel fijn zijn. Ze kunnen dan  
bij mij aankloppen voor aanwijzingen. De studenten-trainers zijn er op de zater- 
dagen meestal niet bij. Wanneer ouders trainingen geven, is dat vaak wel het  
geval. Voordeel daarvan is dat je tijdens de trainingen kunt inspelen op de  
ervaringen uit de gespeelde wedstrijden.”

Zelfde rugnummer voor iedere speler Een idee van Jorben is onder meer dat 
elke jeugdspeler altijd hetzelfde rugnummer draagt. “Voor de herkenbaarheid is 

dat heel handig. In het voetbalbeleid van Berkum is ook 
een stuk interne scouting opgenomen. Eigenlijk is men 
het hele jaar al bezig om het niveauverschil in kaart te 
brengen, te kijken welke spelers opvallen en welke  
geschikt zijn voor selectieteams. Wat ik bijvoorbeeld 
ook wil doen is dat leiders ook bij andere teams 
gaan kijken om het niveau van de spelers in kaart te 
brengen. Met vaste rugnummers wordt dat een stuk 
eenvoudiger. Een ander doel is om dit jaar de aan- 
wezigheidsmeldingen bij te houden. Je moet gewoon 
een goede reden hebben om af te zeggen voor  
trainingen. Aan het begin van het seizoen krijgen de 
trainers en leiders, tijdens een speciale trainersavond, 
ook nog uitleg over het komende seizoen. Als er  
iets speelt in het team kunnen de leiders dit bij  
mij aangeven.” 

Positief coachen en stimuleren Jorben kijkt met  
een positieve blik naar het komende seizoen:  
‘Positief stimuleren en coachen langs de lijn is zó 
belangrijk. Een negatieve houding is niet gewenst.  
Door positief-kritisch te coachen bereik je veel meer. 
Kijk, het is altijd makkelijk om te zien wat er misgaat, 
benadruk daarom wat er goed gaat.”

JORBEN NIEUWENHUIS, 
ONS NIEUWE HOOFD OPLEIDINGEN PUPILLEN  

sponsort de 
pupillen van
VV Berkum

www.veldhuisadvies.nl
Sportlaan 4a, Heerde tel. (0578) 699 760
Postbus 1, 8180 AA Heerde info@veldhuisadvies.nl

“Belangrijk om ze  
methodisch, didactisch 
en pedagogisch wegwijs 
te maken”
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makes my day.

2019 
model 2019 

model
2019 
model

Cosmo Comfort MDBLivorno Superior FDST Trekking Premium MDB
epowered by epowered by

Maak een gratis 
proefrit aan huis

Vraag de  
gratis brochure aan

Bezoek ons E-bike Testcenter 
in Zwolle (Campherbeeklaan 20)

Gratis service 
op locatie 2

Voorraad modellen 
direct leverbaar

3 jaar accugarantie +
actieradius tot 150 km 3

Enige A-merk 
met 250+ eigen monteurs

stella.nl/Berkum

€600
INTRODUCTIEKORTING! 1

TOT

GELDIG T/M 13 JULI 2019

1 Niet i.c.m. andere lopende acties en inruil. Alleen geldig bij aanschaf van een nieuwe Stella E-bike. Alleen geldig op de adviesprijs en op alle 2018/2019 Hybrid+ modellen.  
Bestellingen via NFP of BFN uitgezonderd. Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Vraag naar  de voorwaarden. 2 Garantie en service op locatie in Nederland, excl. Waddeneilanden.  

3 Bij normaal gebruik en onderhoud drie jaar garantie op de accu (op de Hybrid Collectie e-bikes aangekocht na 8 mei 2017) en twee jaar garantie op het motorpakket.
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VERKRIJGBAAR IN DE BOEKHANDEL, BESTEL VIA WWW.WBOOKS.COM  
OF BEL 038 - 467 34 00 (GRATIS VERZENDING BINNEN NEDERLAND)
BOERENDANSERDIJK 33 a, ZWOLLE

 #WBOOKS

Voor liefhebbers van popgeschiedenis  …

Benoît Clerc

DAVID BOWIE
COMPLEET
HET VERHAAL VAN DE 456 SONGS
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Van zijn kritisch ontvangen podiumdebuut in de jaren ’60 tot het moment waarop 
David Bowie wereldwijd werd bewonderd om zijn eigenzinnigheid, talenten en 
creativiteit: David Bowie compleet vertelt het verhaal van een van de grootste 
rockartiesten aller tijden. 

De imposante muzikale carrière van David Bowie omvat 50 jaar en 28 studioalbums. Zijn 
meesterlijke vermogen om zichzelf steeds opnieuw uit te vinden, spreekt tot op de dag van 
vandaag tot de verbeelding. David Bowie compleet ontleedt liefdevol en grondig elk album 
en elk nummer dat ooit door David Bowie is uitgebracht. Volg de ‘Thin White Duke’ van 
zijn spraakmakende eerste album uit 1967 tot en met het slotstuk (Blackstar).

Nieuwe analyses en archiefi nterviews met een breed scala aan muzikanten, modellen, 
acteurs, producers en executives die allemaal met hem werkten, dompelen ons diep onder 
in Bowie’s verleden. Van een jonge, rusteloze muzikant in Londen tot een muzikale 
grootmacht die samenwerkte met artiesten als Queen, Mick Jagger, Tina Turner, Nile 
Rodgers, Brain Eno en Iggy Pop.

Dit unieke boek, gebaseerd op jaren van onderzoek, vertelt hoe elk nummer werd 
geschreven, gecomponeerd en opgenomen, welke instrumenten werden gebruikt en wie 
ze bespeelden. De honderden spraakmakende foto’s van de meest visueel aantrekkelijke 
artiest uit de muziekgeschiedenis, maken het boek David Bowie compleet een must-have 
voor elke fan van klassieke rock.

Auteur en componist Benoît 
Clerc houdt zich al meer dan 
vijftien jaar professioneel bezig 
met het Franse lied. Na ruim 
200 concerten als zanger in 
verschillende formaties, 
verwisselde hij tussen 2012 en 
2019 van werkterrein door met 
zogenaamde ‘distant audiences’ 
(penitentiaire inrichtingen, 
psychiatrische ziekenhuizen) te 
werken aan muzikale creatie in 
gesloten omgevingen. 
Tegenwoordig is hij werkzaam 
als componist voor televisie, 
reclame en fi lm. In 2018 richtte 
hij zijn eigen productiebedrijf 
op, Tivoli Songs. In die 
hoedanigheid werkte hij samen 
met zangeres Margaux Christie, 
voor wie hij het lied ‘Pearl’ 
schreef. 

Voorzijde stofomslag: 
© Snowdon/Trunk Archive/PhotoSenso
Achterzijde stofomslag: 
© Terry O’Neill/Iconic Images/DALLE
Boekband: 
© Terry O’Neill/Iconic Images/DALLE
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The Beatles 
compleet
het verhaal van de 213 songs
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Op 6 juni 1962 veranderde zowel het leven 
van The Beatles als de geschiedenis van de 
popmuziek voorgoed. Het was immers de dag 
waarop de Fab Four de befaamde Abbey Road 
Studios in Londen voor het eerst betraden. 
George Martin, platenbaas van het kleine 
Parlophonelabel, had de groep uitgenodigd 
voor een proefopname. Hoewel The Beatles 
een nerveuze indruk maakten, bleek hun 
auditie een schot in de roos. Martin bood de 
jonge muzikanten een platencontract aan, wat 
het begin van een succesverhaal betekende. 
De daaropvolgende jaren spendeerden John 
Lennon, Paul McCartney, George Harrison 
en Ringo Starr nog ettelijke uren in de Abbey 
Road Studios. In acht jaar tijd namen ze maar 
liefst 13 albums en meer dan 200 singles op. 

The Beatles compleet is een boek vol unieke 
informatie en anekdotes. Getuigenissen van 
familie en medewerkers werpen een nieuw 
licht op de ontstaansgeschiedenis van alle 
213 nummers die de groep tussen 1962 
en 1970 uitbracht. Ook wie geïnteresseerd 
is in instrumenten, opnameprocedures en 
studiotechnieken zal aan zijn trekken komen. 
 Kers op de taart is het voorwoord van de 
Amerikaanse rockzangeres, dichteres én 
Beatlesfan Patti Smith. 

704 pagina’s, 492 nummers. Bob Dylan 
Compleet vertelt chronologisch en zonder 
een detail over te slaan het verhaal van een 
songwriter en muzikant die niet alleen in de 
muziek- maar ook in de wereldgeschiedenis 
een bijzondere plaats in neemt. 
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Philippe Margotin 
Jean-Michel Guesdon BOB DYLAN

COMPLEET
HET VERHAAL VAN DE 492 SONGS

Eerder bij WBOOKS 
verschenen:

ISBN 978 94 625 8088 6

VOORZIJDE STOFOMSLAG : 
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Januari 1961. Een negentienjarige jongen laat zijn ouders in de 
Midwest achter om een muzikale carrière in Greenwich Village, 
New York te beginnen. Acht maanden later neemt hij zijn eerste 
LP op. Titel: Bob Dylan. Ruim vijftig jaar later verschijnt Shadows 
in the Night, een ode aan de Great American Songbook. In die 
vijftig jaar verschenen 35 studioalbums, waaronder klassiekers 
als The Freewheelin’ Bob Dylan, Blonde on Blonde, Blood on 
the Tracks, Time Out of Mind en Tempest. Maar ook singles, 
soundtracks, samenwerkingen en de beroemde Bootleg Series. 
Al met al een overvloedige, opmerkelijke en nooit vervelende 
carrière die nog steeds door gaat.

Bob Dylan Compleet is een reis van het absolute begin naar het 
meest recente einde, onderweg stoppend bij albums en out-
takes, fi lms en concerten – alles gebaseerd op interviews met 
de songwriter zelf en de muzikanten, producers en bekenden 
om hem heen. Daarbij is het boek rijk geïllustreerd met zowel 
iconische als onbekendere foto’s van de beste fotografen uit de 
rockscene. Dit is een bijbel voor alle fans die het waard is om 
keer op keer uit de kast getrokken te worden bij het beluisteren 
van de klassieke liedjes.

Jean-Michel Guesdon en Philippe Margotin schreven eerder de 
internationale hit The Beatles Compleet.

ISBN 978 94 625 8088 6

PHILIPPE MARGOTIN
JEAN-MICHEL GUESDON

Eerder 
uitgegeven:

“Lekker 
bladerboek vol 
Beatles-
anekdotes.” 
– Elsevier

“Dit is zo goed 
gedaan, 
jongens.” 
– Matthijs van 
Nieuwkerk

“Een prachtwerk. 
Voegt niet alleen 
vanwege de 
kwantiteit iets 
toe, ook inhou-
delijk klopt het 
plaatje.” – Oor

“Pink Floyd 
Compleet wekt 
de geschiedenis 
van ’s werelds 
belangrijkste 
progrockband 
moeiteloos tot 
leven.” – Oor

“Een absolute 
must voor zowel 
de diehard 
Hendrix fan als 
voor iedere 
rockliefhebber” 
– Keys and 
Chords

“Koninklijke 
inhoud. Dit boek 
verdient een 
lintje” - Peter 
Schavemaker, 
muziekjournalist
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Op 6 juni 1962 veranderde zowel het leven van The Beatles als de geschiedenis van de popmuziek voorgoed. Het was immers de dag waarop de Fab Four de befaamde Abbey Road Studios in Londen voor het eerst betraden. George Martin, platenbaas van het kleine Parlophonelabel, had de groep uitgenodigd voor een proefopname. Hoewel The Beatles een nerveuze indruk maakten, bleek hun auditie een schot in de roos. Martin bood de jonge muzikanten een platencontract aan, wat het begin van een succesverhaal betekende. De daaropvolgende jaren spendeerden John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr nog ettelijke uren in de Abbey Road Studios. In acht jaar tijd namen ze maar liefst 13 albums en meer dan 200 singles op. 

The Beatles compleet is een boek vol unieke informatie en anekdotes. Getuigenissen van familie en medewerkers werpen een nieuw licht op de ontstaansgeschiedenis van alle 213 nummers die de groep tussen 1962 en 1970 uitbracht. Ook wie geïnteresseerd is in instrumenten, opnameprocedures en studiotechnieken zal aan zijn trekken komen.  Kers op de taart is het voorwoord van de Amerikaanse rockzangeres, dichteres én Beatlesfan Patti Smith. 

704 pagina’s, 492 nummers. Bob Dylan Compleet vertelt chronologisch en zonder een detail over te slaan het verhaal van een songwriter en muzikant die niet alleen in de muziek- maar ook in de wereldgeschiedenis een bijzondere plaats in neemt. 
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Januari 1961. Een negentienjarige jongen laat zijn ouders in de Midwest achter om een muzikale carrière in Greenwich Village, New York te beginnen. Acht maanden later neemt hij zijn eerste LP op. Titel: Bob Dylan. Ruim vijftig jaar later verschijnt Shadows in the Night, een ode aan de Great American Songbook. In die vijftig jaar verschenen 35 studioalbums, waaronder klassiekers als The Freewheelin’ Bob Dylan, Blonde on Blonde, Blood on the Tracks, Time Out of Mind en Tempest. Maar ook singles, soundtracks, samenwerkingen en de beroemde Bootleg Series. Al met al een overvloedige, opmerkelijke en nooit vervelende carrière die nog steeds door gaat.

Bob Dylan Compleet is een reis van het absolute begin naar het meest recente einde, onderweg stoppend bij albums en out-takes, fi lms en concerten – alles gebaseerd op interviews met de songwriter zelf en de muzikanten, producers en bekenden om hem heen. Daarbij is het boek rijk geïllustreerd met zowel iconische als onbekendere foto’s van de beste fotografen uit de rockscene. Dit is een bijbel voor alle fans die het waard is om keer op keer uit de kast getrokken te worden bij het beluisteren van de klassieke liedjes.

Jean-Michel Guesdon en Philippe Margotin schreven eerder de internationale hit The Beatles Compleet.

ISBN 978 94 625 8088 6
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JEAN-MICHEL GUESDON

“Lekker bladerboek vol 
Beatles-anekdotes.” – 
Elsevier

“Dit is zo goed gedaan, 
jongens.” – Matthijs van 
Nieuwkerk

“Fans en kenners zullen 
veel plezier beleven aan dit 
lijvige werk.” – NRC 
Handelsblad

“Een Bob Dylan-fan kan 
voor weken in dit boek 
wonen.” – Library Journal

“Misschien wel het meest 
indrukwekkende boek dat 
er ooit over de man is 
gemaakt.” – Houston Press

PHILIPPE MARGOTIN schreef 
meerdere boeken over muziek, 
onder andere biografi eën over U2, 
Radiohead en The Rolling Stones. 

JEAN-MICHEL GUESDON is 
muzikant, producer en geluids-
ingenieur. Ze wonen allebei in Parijs. 

Eerder schreven zij samen The 
Beatles Compleet en Bob Dylan 
Compleet. Beide boeken verschenen 
ook bij WBOOKS. 

Eerder in de reeks:

Voorzijde stofomslag : Mirrorpix
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50 jaar, 365 songs. The Rolling Stones Compleet vertelt over het verloop van een 
halve eeuw het hele verhaal van “’s Werelds Grootste Rock & Roll Band”. Van de 
zelfgetitelde eerste plaat tot aan het back-to-the-roots bluescoveralbum Blue & 
Lonesome, onderweg stoppend bij eigenzinnige en niet weg te denken platen 
als Beggars Banquet, Sticky Fingers, Exile On Main St. en Goats Head Soup.

The Rolling Stones Compleet vertelt insiderverhalen, noemt weinig bekende 
details achter het ontstaan van de nummers en vult dit aan met heldere overzichten 
van het productieproces en de technische aspecten. Ook komen de Stones zelf 
aan het woord. Het boek beschikt daarbij over meer dan 700 full-color en zwart-
wit foto’s, zowel offi ciële en iconische promotie- en  actiefoto’s door professionele 
rockfotografen, als intiemere portretten door amateurs.

Al met al is dit een nooit eerder gepubliceerde collectie, een chronologisch 
gearrangeerde reis langs de individuele nummers die rotsvast in de rock-
geschiedenis gebeiteld staan. Een boek waar iedere Stonesfan zich uren mee 
zal kunnen vermaken.
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Philippe Margotin 
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Philippe Margotin en Jean-Michel Guesdon
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HET VERHAAL 
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HET VERHAAL VAN DE 179 SONGS

JEAN-MICHEL GUESDON

PHILIPPE MARGOTIN
Jean-Michel Guesdon en Philippe Margotin

Pink Floyd heeft wereldwijd meer dan 250 miljoen platen verkocht, waaronder twee van de 
meest alom geprezen en beluisterde albums ooit: Dark Side of the Moon en The Wall. 
Pink Floyd Compleet. Het verhaal van de 179 songs behandelt het grensverleggende 
studiowerk van de Britse band, de conceptuele benadering van albums, theatrale live-shows 
en de sonische experimenten die hun stempel onlosmakelijke op de rockgeschiedenis 
hebben gedrukt. Chronologisch gearrangeerd en geïllustreerd met meer dan 400 zwart-wit 
en kleurenfoto’s, is dit boek een vanzelfsprekende must-have voor alle Pink Floyd-fans en 
muziekliefhebbers. 

Pink Floyd Compleet is onderdeel van een bestsellerserie over de discografi eën van een 
aantal van de grootste muzikanten uit de geschiedenis. ‘Prachtwerk’ noemde muziekmagazine 
Oor het boek over The Rolling Stones Compleet, over Bob Dylan Compleet schreef 
Trouw dat het een ‘feest der herkennig’ is en NRC Handelsblad ‘een lijvig werk waar fans 
en kenners veel plezier aan zullen beleven’. 

PHILIPPE MARGOTIN schreef 
meerdere boeken over muziek, onder 
andere biografi eën over U2, Radiohead 
en The Rolling Stones. 

JEAN-MICHEL GUESDON is muzikant, 
producer en geluidsingenieur. Ze 
wonen allebei in Parijs. 

Eerder schreven zij samen The Beatles 
Compleet, Bob Dylan Compleet en The 
Rolling Stones Compleet. Deze boeken 
verschenen ook bij WBOOKS. 

Voorzijde stofomslag : 
Michael Ochs Archives © Getty Images
Achterzijde stofomslag : 
Michael Putland/Hulton Archive © Getty Images
Voorzijde omslag : 
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Op 6 juni 1962 veranderde zowel het leven van The Beatles als de geschiedenis van de popmuziek voorgoed. Het was immers de dag waarop de Fab Four de befaamde Abbey Road Studios in Londen voor het eerst betraden. George Martin, platenbaas van het kleine Parlophonelabel, had de groep uitgenodigd voor een proefopname. Hoewel The Beatles een nerveuze indruk maakten, bleek hun auditie een schot in de roos. Martin bood de jonge muzikanten een platencontract aan, wat het begin van een succesverhaal betekende. De daaropvolgende jaren spendeerden John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr nog ettelijke uren in de Abbey Road Studios. In acht jaar tijd namen ze maar liefst 13 albums en meer dan 200 singles op. 

The Beatles compleet is een boek vol unieke informatie en anekdotes. Getuigenissen van familie en medewerkers werpen een nieuw licht op de ontstaansgeschiedenis van alle 213 nummers die de groep tussen 1962 en 1970 uitbracht. Ook wie geïnteresseerd is in instrumenten, opnameprocedures en studiotechnieken zal aan zijn trekken komen.  Kers op de taart is het voorwoord van de Amerikaanse rockzangeres, dichteres én Beatlesfan Patti Smith. 

704 pagina’s, 492 nummers. Bob Dylan Compleet vertelt chronologisch en zonder een detail over te slaan het verhaal van een songwriter en muzikant die niet alleen in de muziek- maar ook in de wereldgeschiedenis een bijzondere plaats in neemt. 
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Eerder bij WBOOKS verschenen:

ISBN 978 94 625 8088 6

VOORZIJDE STOFOMSLAG : © JAN PERSSON/REDFERNS/GETTY IMAGES.ACHTERZIJDE STOFOMSLAG : © MICHAEL OCHS ARCHIVES/GETTY IMAGES

Januari 1961. Een negentienjarige jongen laat zijn ouders in de Midwest achter om een muzikale carrière in Greenwich Village, New York te beginnen. Acht maanden later neemt hij zijn eerste LP op. Titel: Bob Dylan. Ruim vijftig jaar later verschijnt Shadows in the Night, een ode aan de Great American Songbook. In die vijftig jaar verschenen 35 studioalbums, waaronder klassiekers als The Freewheelin’ Bob Dylan, Blonde on Blonde, Blood on the Tracks, Time Out of Mind en Tempest. Maar ook singles, soundtracks, samenwerkingen en de beroemde Bootleg Series. Al met al een overvloedige, opmerkelijke en nooit vervelende carrière die nog steeds door gaat.

Bob Dylan Compleet is een reis van het absolute begin naar het meest recente einde, onderweg stoppend bij albums en out-takes, fi lms en concerten – alles gebaseerd op interviews met de songwriter zelf en de muzikanten, producers en bekenden om hem heen. Daarbij is het boek rijk geïllustreerd met zowel iconische als onbekendere foto’s van de beste fotografen uit de rockscene. Dit is een bijbel voor alle fans die het waard is om keer op keer uit de kast getrokken te worden bij het beluisteren van de klassieke liedjes.

Jean-Michel Guesdon en Philippe Margotin schreven eerder de internationale hit The Beatles Compleet.

ISBN 978 94 625 8088 6

PHILIPPE MARGOTIN
JEAN-MICHEL GUESDON

“Lekker bladerboek vol 
Beatles-anekdotes.” – 
Elsevier

“Dit is zo goed gedaan, 
jongens.” – Matthijs van 
Nieuwkerk

Eerder uitgegeven:

Jean-Michel Guesdon en Philippe Margotin Jean-Michel GuesdonPhilippe Margotin

The Beatles compleethet verhaal van de 213 songs

The Beatles
compleet het verhaal van 

de 213 songs

Op 6 juni 1962 veranderde zowel het leven van The Beatles als de geschiedenis van de popmuziek voorgoed. Het was immers de dag waarop de Fab Four de befaamde Abbey Road Studios in Londen voor het eerst betraden. George Martin, platenbaas van het kleine Parlophonelabel, had de groep uitgenodigd voor een proefopname. Hoewel The Beatles een nerveuze indruk maakten, bleek hun auditie een schot in de roos. Martin bood de jonge muzikanten een platencontract aan, wat het begin van een succesverhaal betekende. De daaropvolgende jaren spendeerden John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr nog ettelijke uren in de Abbey Road Studios. In acht jaar tijd namen ze maar liefst 13 albums en meer dan 200 singles op. The Beatles compleet is een boek vol unieke informatie en anekdotes. Getuigenissen van familie en medewerkers werpen een nieuw licht op de ontstaansgeschiedenis van alle 213 nummers die de groep tussen 1962 en 1970 uitbracht. Ook wie geïnteresseerd is in instrumenten, opnameprocedures en studiotechnieken zal aan zijn trekken komen.  Kers op de taart is het voorwoord van de Amerikaanse rockzangeres, dichteres én Beatlesfan Patti Smith. 

704 pagina’s, 492 nummers. Bob Dylan Compleet vertelt chronologisch en zonder een detail over te slaan het verhaal van een songwriter en muzikant die niet alleen in de muziek- maar ook in de wereldgeschiedenis een bijzondere plaats in neemt. 

BOB DYLAN
COMPLEET
HET VERHAAL VAN DE 492 SONGS

Philippe Margotin Jean-Michel Guesdon BOB DYLANCOMPLEETHET VERHAAL VAN DE 492 SONGS Eerder bij WBOOKS verschenen:

Januari 1961. Een negentienjarige jongen laat zijn ouders in de Midwest achter om een muzikale carrière in Greenwich Village, New York te beginnen. Acht maanden later neemt hij zijn eerste LP op. Titel: Bob Dylan. Ruim vijftig jaar later verschijnt Shadows in the Night, een ode aan de Great American Songbook. In die vijftig jaar verschenen 35 studioalbums, waaronder klassiekers als The Freewheelin’ Bob Dylan, Blonde on Blonde, Blood on the Tracks, Time Out of Mind en Tempest. Maar ook singles, soundtracks, samenwerkingen en de beroemde Bootleg Series. Al met al een overvloedige, opmerkelijke en nooit vervelende carrière die nog steeds door gaat.Bob Dylan Compleet is een reis van het absolute begin naar het meest recente einde, onderweg stoppend bij albums en out-takes, fi lms en concerten – alles gebaseerd op interviews met de songwriter zelf en de muzikanten, producers en bekenden om hem heen. Daarbij is het boek rijk geïllustreerd met zowel iconische als onbekendere foto’s van de beste fotografen uit de rockscene. Dit is een bijbel voor alle fans die het waard is om keer op keer uit de kast getrokken te worden bij het beluisteren van de klassieke liedjes.Jean-Michel Guesdon en Philippe Margotin schreven eerder de internationale hit The Beatles Compleet. PHILIPPE MARGOTINJEAN-MICHEL GUESDON

“Lekker bladerboek vol Beatles-anekdotes.” – Elsevier

“Dit is zo goed gedaan, jongens.” – Matthijs van Nieuwkerk

“Fans en kenners zullen veel plezier beleven aan dit lijvige werk.” – NRC Handelsblad

“Een Bob Dylan-fan kan voor weken in dit boek wonen.” – Library Journal

“Misschien wel het meest indrukwekkende boek dat er ooit over de man is gemaakt.” – Houston Press

PHILIPPE MARGOTIN schreef meerdere boeken over muziek, onder andere biografi eën over U2, Radiohead en The Rolling Stones. 

JEAN-MICHEL GUESDON is muzikant, producer en geluids-ingenieur. Ze wonen allebei in Parijs. 

Eerder schreven zij samen The Beatles Compleet en Bob Dylan Compleet. Beide boeken verschenen ook bij WBOOKS. 

Eerder in de reeks:

Voorzijde stofomslag : MirrorpixAchterzijde stofomslag : ©Paul Natkin/Getty ImagesOmslag : © Michael Ochs Archives/Getty Images

50 jaar, 365 songs. The Rolling Stones Compleet vertelt over het verloop van een halve eeuw het hele verhaal van “’s Werelds Grootste Rock & Roll Band”. Van de zelfgetitelde eerste plaat tot aan het back-to-the-roots bluescoveralbum Blue & Lonesome, onderweg stoppend bij eigenzinnige en niet weg te denken platen als Beggars Banquet, Sticky Fingers, Exile On Main St. en Goats Head Soup.

The Rolling Stones Compleet vertelt insiderverhalen, noemt weinig bekende details achter het ontstaan van de nummers en vult dit aan met heldere overzichten van het productieproces en de technische aspecten. Ook komen de Stones zelf aan het woord. Het boek beschikt daarbij over meer dan 700 full-color en zwart-wit foto’s, zowel offi ciële en iconische promotie- en  actiefoto’s door professionele rockfotografen, als intiemere portretten door amateurs.

Al met al is dit een nooit eerder gepubliceerde collectie, een chronologisch gearrangeerde reis langs de individuele nummers die rotsvast in de rock-geschiedenis gebeiteld staan. Een boek waar iedere Stonesfan zich uren mee zal kunnen vermaken.
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“Een prachtwerk. The 
Rolling Stones Compleet 
voegt niet alleen vanwege 
de kwantiteit iets toe, ook 
inhoudelijk klopt het 
plaatje.” – Oor
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PHILIPPE MARGOTIN
PHILIPPE MARGOTIN schreef 
meerdere boeken over muziek, onder 
andere biografi eën over U2, Radiohead 
en The Rolling Stones. 

JEAN-MICHEL GUESDON is muzikant, 
producer en geluidsingenieur. Ze 
wonen allebei in Parijs. 

Eerder schreven zij samen The Beatles 
Compleet, Bob Dylan Compleet, The 
Rolling Stones Compleet en Pink Floyd 
Compleet. Deze boeken verschenen 
ook bij WBOOKS. 

Jean-Michel Guesdon • Phil ippe Margotin

JIMI HENDRIX
COMPLEET

HET VERHAAL VAN DE 119 SONGS

Plat 1 de jaquette : © xxxx • Plat 4 de jaquette : © xxxx • 
Couverture : © xxxx 

Jimi Hendrix behoort onlosmakelijk tot het pantheon van de popmuziek. Hij 
was een gitaarvirtuoos en rockvernieuwer met onverslaanbare liveshows. 
In slechts vier jaar heeft hij het plafond van de rock ’n roll bereikt zoals voor 
hem misschien alleen The Beatles dat hebben gedaan.  

Jimi Hendrix Compleet. Het verhaal van de 119 songs is een trip langs het 
nog steeds frisse oeuvre van een meester. Van monsterhits als “Purple Haze” 
en “Hey Joe” naar de legendarische live-optredens als die bij Woodstock en 
van zijn bands The Experience en Band of Gypsys naar klassieke albums als 
Axis: Bold As Love en Electric Ladyland. Bijzonder aan dit boek is de aan-
dacht voor de vele nummers die verschenen na zijn tragische vroegtijdige 
dood op de leeftijd van zevenentwintig.

Chronologisch gearrangeerd en geïllustreerd met honderden foto’s in kleur 
en zwart wit is dit boek onmisbaar voor iedereen die zich ook maar een 
beetje een Jimi Hendrixfan durft te noemen. Het verschijnt als vijfde deel in 
de bestsellerserie over de discografi eën van een aantal van de grootste 
muzikanten uit de geschiedenis. Eerder verschenen boeken over The Beat-
les, Bob Dylan, The Rolling Stones en Pink Floyd.
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Op 6 juni 1962 veranderde zowel het leven van The Beatles als de geschiedenis van de popmuziek voorgoed. Het was immers de dag waarop de Fab Four de befaamde Abbey Road Studios in Londen voor het eerst betraden. George Martin, platenbaas van het kleine Parlophonelabel, had de groep uitgenodigd voor een proefopname. Hoewel The Beatles een nerveuze indruk maakten, bleek hun auditie een schot in de roos. Martin bood de jonge muzikanten een platencontract aan, wat het begin van een succesverhaal betekende. De daaropvolgende jaren spendeerden John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr nog ettelijke uren in de Abbey Road Studios. In acht jaar tijd namen ze maar liefst 13 albums en meer dan 200 singles op. 

The Beatles compleet is een boek vol unieke informatie en anekdotes. Getuigenissen van familie en medewerkers werpen een nieuw licht op de ontstaansgeschiedenis van alle 213 nummers die de groep tussen 1962 en 1970 uitbracht. Ook wie geïnteresseerd is in instrumenten, opnameprocedures en studiotechnieken zal aan zijn trekken komen.  Kers op de taart is het voorwoord van de Amerikaanse rockzangeres, dichteres én Beatlesfan Patti Smith. 

704 pagina’s, 492 nummers. Bob Dylan Compleet vertelt chronologisch en zonder een detail over te slaan het verhaal van een songwriter en muzikant die niet alleen in de muziek- maar ook in de wereldgeschiedenis een bijzondere plaats in neemt. 
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Eerder bij WBOOKS verschenen:

ISBN 978 94 625 8088 6

VOORZIJDE STOFOMSLAG : © JAN PERSSON/REDFERNS/GETTY IMAGES.ACHTERZIJDE STOFOMSLAG : © MICHAEL OCHS ARCHIVES/GETTY IMAGES

Januari 1961. Een negentienjarige jongen laat zijn ouders in de Midwest achter om een muzikale carrière in Greenwich Village, New York te beginnen. Acht maanden later neemt hij zijn eerste LP op. Titel: Bob Dylan. Ruim vijftig jaar later verschijnt Shadows in the Night, een ode aan de Great American Songbook. In die vijftig jaar verschenen 35 studioalbums, waaronder klassiekers als The Freewheelin’ Bob Dylan, Blonde on Blonde, Blood on the Tracks, Time Out of Mind en Tempest. Maar ook singles, soundtracks, samenwerkingen en de beroemde Bootleg Series. Al met al een overvloedige, opmerkelijke en nooit vervelende carrière die nog steeds door gaat.

Bob Dylan Compleet is een reis van het absolute begin naar het meest recente einde, onderweg stoppend bij albums en out-takes, fi lms en concerten – alles gebaseerd op interviews met de songwriter zelf en de muzikanten, producers en bekenden om hem heen. Daarbij is het boek rijk geïllustreerd met zowel iconische als onbekendere foto’s van de beste fotografen uit de rockscene. Dit is een bijbel voor alle fans die het waard is om keer op keer uit de kast getrokken te worden bij het beluisteren van de klassieke liedjes.

Jean-Michel Guesdon en Philippe Margotin schreven eerder de internationale hit The Beatles Compleet.

ISBN 978 94 625 8088 6

PHILIPPE MARGOTINJEAN-MICHEL GUESDON

Eerder uitgegeven:

“Lekker bladerboek vol Beatles-
anekdotes.” – Elsevier

“Dit is zo goed gedaan, jongens.” 
– Matthijs van Nieuwkerk

“Een prachtwerk. The Rolling 
Stones Compleet voegt niet alleen 
vanwege de kwantiteit iets toe, ook 
inhoudelijk klopt het plaatje.” – Oor

“Pink Floyd Compleet wekt de 
geschiedenis van ’s werelds 
belangrijkste progrockband 
moeiteloos tot leven.” – Oor

Jean-Michel Guesdon en Philippe Margotin Jean-Michel GuesdonPhilippe Margotin The Beatles compleethet verhaal van de 213 songs

The Beatles
compleet het verhaal van 

de 213 songs

Op 6 juni 1962 veranderde zowel het leven van The Beatles als de geschiedenis van de popmuziek voorgoed. Het was immers de dag waarop de Fab Four de befaamde Abbey Road Studios in Londen voor het eerst betraden. George Martin, platenbaas van het kleine Parlophonelabel, had de groep uitgenodigd voor een proefopname. Hoewel The Beatles een nerveuze indruk maakten, bleek hun auditie een schot in de roos. Martin bood de jonge muzikanten een platencontract aan, wat het begin van een succesverhaal betekende. De daaropvolgende jaren spendeerden John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr nog ettelijke uren in de Abbey Road Studios. In acht jaar tijd namen ze maar liefst 13 albums en meer dan 200 singles op. The Beatles compleet is een boek vol unieke informatie en anekdotes. Getuigenissen van familie en medewerkers werpen een nieuw licht op de ontstaansgeschiedenis van alle 213 nummers die de groep tussen 1962 en 1970 uitbracht. Ook wie geïnteresseerd is in instrumenten, opnameprocedures en studiotechnieken zal aan zijn trekken komen.  Kers op de taart is het voorwoord van de Amerikaanse rockzangeres, dichteres én Beatlesfan Patti Smith. 

704 pagina’s, 492 nummers. Bob Dylan Compleet vertelt chronologisch en zonder een detail over te slaan het verhaal van een songwriter en muzikant die niet alleen in de muziek- maar ook in de wereldgeschiedenis een bijzondere plaats in neemt. 

BOB DYLAN
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Philippe Margotin Jean-Michel Guesdon BOB DYLANCOMPLEETHET VERHAAL VAN DE 492 SONGS Eerder bij WBOOKS verschenen:

PHILIPPE MARGOTINJEAN-MICHEL GUESDON

“Lekker bladerboek vol Beatles-anekdotes.” – Elsevier

“Dit is zo goed gedaan, jongens.” – Matthijs van Nieuwkerk“Fans en kenners zullen veel plezier beleven aan dit lijvige werk.” – NRC Handelsblad“Een Bob Dylan-fan kan voor weken in dit boek wonen.” – Library Journal“Misschien wel het meest indrukwekkende boek dat er ooit over de man is gemaakt.” – Houston Press

PHILIPPE MARGOTIN schreef meerdere boeken over muziek, onder andere biografi eën over U2, Radiohead en The Rolling Stones. JEAN-MICHEL GUESDON is muzikant, producer en geluids-ingenieur. Ze wonen allebei in Parijs. Eerder schreven zij samen The Beatles Compleet en Bob Dylan Compleet. Beide boeken verschenen ook bij WBOOKS. 

Eerder in de reeks:

Voorzijde stofomslag : MirrorpixAchterzijde stofomslag : ©Paul Natkin/Getty ImagesOmslag : © Michael Ochs Archives/Getty Images

50 jaar, 365 songs. The Rolling Stones Compleet vertelt over het verloop van een halve eeuw het hele verhaal van “’s Werelds Grootste Rock & Roll Band”. Van de zelfgetitelde eerste plaat tot aan het back-to-the-roots bluescoveralbum Blue & Lonesome, onderweg stoppend bij eigenzinnige en niet weg te denken platen als Beggars Banquet, Sticky Fingers, Exile On Main St. en Goats Head Soup.The Rolling Stones Compleet vertelt insiderverhalen, noemt weinig bekende details achter het ontstaan van de nummers en vult dit aan met heldere overzichten van het productieproces en de technische aspecten. Ook komen de Stones zelf aan het woord. Het boek beschikt daarbij over meer dan 700 full-color en zwart-wit foto’s, zowel offi ciële en iconische promotie- en  actiefoto’s door professionele rockfotografen, als intiemere portretten door amateurs.Al met al is dit een nooit eerder gepubliceerde collectie, een chronologisch gearrangeerde reis langs de individuele nummers die rotsvast in de rock-geschiedenis gebeiteld staan. Een boek waar iedere Stonesfan zich uren mee zal kunnen vermaken.
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HET VERHAAL VAN DE 179 SONGS

JEAN-MICHEL GUESDONPHILIPPE MARGOTIN Jean-Michel Guesdon en Philippe Margotin

Pink Floyd heeft wereldwijd meer dan 250 miljoen platen verkocht, waaronder twee van de meest alom geprezen en beluisterde albums ooit: Dark Side of the Moon en The Wall. Pink Floyd Compleet. Het verhaal van de 179 songs behandelt het grensverleggende studiowerk van de Britse band, de conceptuele benadering van albums, theatrale live-shows en de sonische experimenten die hun stempel onlosmakelijke op de rockgeschiedenis hebben gedrukt. Chronologisch gearrangeerd en geïllustreerd met meer dan 400 zwart-wit en kleurenfoto’s, is dit boek een vanzelfsprekende must-have voor alle Pink Floyd-fans en muziekliefhebbers. 

Pink Floyd Compleet is onderdeel van een bestsellerserie over de discografi eën van een aantal van de grootste muzikanten uit de geschiedenis. ‘Prachtwerk’ noemde muziekmagazine Oor het boek over The Rolling Stones Compleet, over Bob Dylan Compleet schreef Trouw dat het een ‘feest der herkennig’ is en NRC Handelsblad ‘een lijvig werk waar fans en kenners veel plezier aan zullen beleven’. 

PHILIPPE MARGOTIN schreef meerdere boeken over muziek, onder andere biografi eën over U2, Radiohead en The Rolling Stones. 

JEAN-MICHEL GUESDON is muzikant, producer en geluidsingenieur. Ze wonen allebei in Parijs. 

Eerder schreven zij samen The Beatles Compleet, Bob Dylan Compleet en The Rolling Stones Compleet. Deze boeken verschenen ook bij WBOOKS. 

Voorzijde stofomslag : Michael Ochs Archives © Getty ImagesAchterzijde stofomslag : Michael Putland/Hulton Archive © Getty ImagesVoorzijde omslag : Baron Wolman/Iconicimages © Getty ImagesAchterzijde omslag : SMP/GLOBE/interTOPICS © Dalle.

Jean-Michel Guesdon en Philippe Margotin Jean-Michel GuesdonPhilippe Margotin The Beatles compleethet verhaal van de 213 songs

The Beatles
compleet het verhaal van 

de 213 songs

Op 6 juni 1962 veranderde zowel het leven van The Beatles als de geschiedenis van de popmuziek voorgoed. Het was immers de dag waarop de Fab Four de befaamde Abbey Road Studios in Londen voor het eerst betraden. George Martin, platenbaas van het kleine Parlophonelabel, had de groep uitgenodigd voor een proefopname. Hoewel The Beatles een nerveuze indruk maakten, bleek hun auditie een schot in de roos. Martin bood de jonge muzikanten een platencontract aan, wat het begin van een succesverhaal betekende. De daaropvolgende jaren spendeerden John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr nog ettelijke uren in de Abbey Road Studios. In acht jaar tijd namen ze maar liefst 13 albums en meer dan 200 singles op. The Beatles compleet is een boek vol unieke informatie en anekdotes. Getuigenissen van familie en medewerkers werpen een nieuw licht op de ontstaansgeschiedenis van alle 213 nummers die de groep tussen 1962 en 1970 uitbracht. Ook wie geïnteresseerd is in instrumenten, opnameprocedures en studiotechnieken zal aan zijn trekken komen.  Kers op de taart is het voorwoord van de Amerikaanse rockzangeres, dichteres én Beatlesfan Patti Smith. 

704 pagina’s, 492 nummers. Bob Dylan Compleet vertelt chronologisch en zonder een detail over te slaan het verhaal van een songwriter en muzikant die niet alleen in de muziek- maar ook in de wereldgeschiedenis een bijzondere plaats in neemt. 
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Philippe Margotin Jean-Michel Guesdon BOB DYLANCOMPLEETHET VERHAAL VAN DE 492 SONGS Eerder bij WBOOKS verschenen:

Januari 1961. Een negentienjarige jongen laat zijn ouders in de Midwest achter om een muzikale carrière in Greenwich Village, New York te beginnen. Acht maanden later neemt hij zijn eerste LP op. Titel: Bob Dylan. Ruim vijftig jaar later verschijnt Shadows in the Night, een ode aan de Great American Songbook. In die vijftig jaar verschenen 35 studioalbums, waaronder klassiekers als The Freewheelin’ Bob Dylan, Blonde on Blonde, Blood on the Tracks, Time Out of Mind en Tempest. Maar ook singles, soundtracks, samenwerkingen en de beroemde Bootleg Series. Al met al een overvloedige, opmerkelijke en nooit vervelende carrière die nog steeds door gaat.Bob Dylan Compleet is een reis van het absolute begin naar het meest recente einde, onderweg stoppend bij albums en out-takes, fi lms en concerten – alles gebaseerd op interviews met de songwriter zelf en de muzikanten, producers en bekenden om hem heen. Daarbij is het boek rijk geïllustreerd met zowel iconische als onbekendere foto’s van de beste fotografen uit de rockscene. Dit is een bijbel voor alle fans die het waard is om keer op keer uit de kast getrokken te worden bij het beluisteren van de klassieke liedjes.Jean-Michel Guesdon en Philippe Margotin schreven eerder de internationale hit The Beatles Compleet. PHILIPPE MARGOTINJEAN-MICHEL GUESDON

“Lekker bladerboek vol Beatles-anekdotes.” – Elsevier

“Dit is zo goed gedaan, jongens.” – Matthijs van Nieuwkerk

Eerder uitgegeven:

The Beatles compleetThe Beatlescompleet
BOB DYLANCOMPLEET BOB DYLANCOMPLEET

50 jaar, 365 songs. The Rolling Stones Compleet vertelt over het verloop van een halve eeuw het hele verhaal van “’s Werelds Grootste Rock & Roll Band”. Van de zelfgetitelde eerste plaat tot aan het back-to-the-roots bluescoveralbum Blue & Lonesome, onderweg stoppend bij eigenzinnige en niet weg te denken platen als Beggars Banquet, Sticky Fingers, Exile On Main St. en Goats Head Soup.The Rolling Stones Compleet vertelt insiderverhalen, noemt weinig bekende details achter het ontstaan van de nummers en vult dit aan met heldere overzichten van het productieproces en de technische aspecten. Ook komen de Stones zelf aan het woord. Het boek beschikt daarbij over meer dan 700 full-color en zwart-wit foto’s, zowel offi ciële en iconische promotie- en  actiefoto’s door professionele rockfotografen, als intiemere portretten door amateurs.Al met al is dit een nooit eerder gepubliceerde collectie, een chronologisch gearrangeerde reis langs de individuele nummers die rotsvast in de rock-geschiedenis gebeiteld staan. Een boek waar iedere Stonesfan zich uren mee zal kunnen vermaken.
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“Een prachtwerk. The Rolling Stones Compleet voegt niet alleen vanwege de kwantiteit iets toe, ook inhoudelijk klopt het plaatje.” – Oor

Benoît Clerc

HET VERHAAL VAN DE 188 SONGS

Benoît Clerc
Auteur en componist Benoît Clerc 
houdt zich al meer dan vijftien jaar 
professioneel bezig met het Franse 
lied. Na ruim 200 concerten als zanger 
in verschillende formaties, verwisselde 
hij tussen 2012 en 2019 van 
werkterrein door met zogenaamde 
‘distant audiences’ (penitentiaire 
inrichtingen, psychiatrische 
ziekenhuizen) te werken aan muzikale 
creatie in gesloten omgevingen. 
Tegenwoordig is hij werkzaam als 
componist voor televisie, reclame en 
fi lm. In 2018 richtte hij zijn eigen 
productiebedrijf op, Tivoli Songs. In 
die hoedanigheid werkte hij samen 
met zangeres Margaux Christie, voor 
wie hij het lied ‘Pearl’ schreef. 

Vijftien legendarische albums op 528 pagina’s: Queen Compleet ontcijfert alle
188 nummers van de groep die de rockgeschiedenis heeft veranderd.

Eind jaren ’60: Farrokh ‘Freddie’ Bulsara overtuigt Brian May en Roger Taylor, toen 
muzikanten in de band Smile, om hem een kans te geven wanneer hun zanger de 
band verlaat. In 1971 wordt Farrokh Bulsara Freddie Mercury en voegt John Deacon 
zich bij het kwartet, dat onlangs zijn naam had veranderd... en de legende Queen 
is geboren. 

Pionierend op het gebied van videoclips, spelend met podiumspektakel en 
puttend uit progressieve rock, glamrock, heavy metal, poprock en hardrock, 
brengt de band – briljant en tijdloos – zijn publiek steeds in vervoering. ‘We Will 
Rock You’, ‘Another One Bites the Dust’, ‘We Are the Champions’, ‘Bicycle Race’, 
‘I Want to Break Free’, het worden klassiekers, hymnes die vandaag de dag nog 
steeds over de hele wereld worden gespeeld en beluisterd. Teksten, melodieën en 
arrangementen worden in dit boek ontleed en hun geheimen onthuld, aangevuld 
met historische verslagen, zeldzame anekdotes en fragmenten uit interviews. 
Diepgaande analyses en verrassende foto’s maken het verhaal volledig.

Van de eerste single, ‘Keep Yourself Alive’, tot ‘A Winter’s Tale’, het laatste nummer 
dat werd geschreven door Freddie Mercury, via het onvergetelijke ‘Bohemian 
Rhapsody’ tot de samenwerkingen met Paul Rodgers en Adam Lambert; beleef het 
hele avontuur van Queen opnieuw.
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Op 6 juni 1962 veranderde zowel het leven van The Beatles als de geschiedenis van de popmuziek voorgoed. Het was immers de dag waarop de Fab Four de befaamde Abbey Road Studios in Londen voor het eerst betraden. George Martin, platenbaas van het kleine Parlophonelabel, had de groep uitgenodigd voor een proefopname. Hoewel The Beatles een nerveuze indruk maakten, bleek hun auditie een schot in de roos. Martin bood de jonge muzikanten een platencontract aan, wat het begin van een succesverhaal betekende. De daaropvolgende jaren spendeerden John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr nog ettelijke uren in de Abbey Road Studios. In acht jaar tijd namen ze maar liefst 13 albums en meer dan 200 singles op. 

The Beatles compleet is een boek vol unieke informatie en anekdotes. Getuigenissen van familie en medewerkers werpen een nieuw licht op de ontstaansgeschiedenis van alle 213 nummers die de groep tussen 1962 en 1970 uitbracht. Ook wie geïnteresseerd is in instrumenten, opnameprocedures en studiotechnieken zal aan zijn trekken komen.  Kers op de taart is het voorwoord van de Amerikaanse rockzangeres, dichteres én Beatlesfan Patti Smith. 

704 pagina’s, 492 nummers. Bob Dylan Compleet vertelt chronologisch en zonder een detail over te slaan het verhaal van een songwriter en muzikant die niet alleen in de muziek- maar ook in de wereldgeschiedenis een bijzondere plaats in neemt. 
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Philippe Margotin Jean-Michel Guesdon BOB DYLAN
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HET VERHAAL VAN DE 492 SONGS

Eerder bij WBOOKS verschenen:

ISBN 978 94 625 8088 6

VOORZIJDE STOFOMSLAG : © JAN PERSSON/REDFERNS/GETTY IMAGES.ACHTERZIJDE STOFOMSLAG : © MICHAEL OCHS ARCHIVES/GETTY IMAGES

Januari 1961. Een negentienjarige jongen laat zijn ouders in de Midwest achter om een muzikale carrière in Greenwich Village, New York te beginnen. Acht maanden later neemt hij zijn eerste LP op. Titel: Bob Dylan. Ruim vijftig jaar later verschijnt Shadows in the Night, een ode aan de Great American Songbook. In die vijftig jaar verschenen 35 studioalbums, waaronder klassiekers als The Freewheelin’ Bob Dylan, Blonde on Blonde, Blood on the Tracks, Time Out of Mind en Tempest. Maar ook singles, soundtracks, samenwerkingen en de beroemde Bootleg Series. Al met al een overvloedige, opmerkelijke en nooit vervelende carrière die nog steeds door gaat.Bob Dylan Compleet is een reis van het absolute begin naar het meest recente einde, onderweg stoppend bij albums en out-takes, fi lms en concerten – alles gebaseerd op interviews met de songwriter zelf en de muzikanten, producers en bekenden om hem heen. Daarbij is het boek rijk geïllustreerd met zowel iconische als onbekendere foto’s van de beste fotografen uit de rockscene. Dit is een bijbel voor alle fans die het waard is om keer op keer uit de kast getrokken te worden bij het beluisteren van de klassieke liedjes.Jean-Michel Guesdon en Philippe Margotin schreven eerder de internationale hit The Beatles Compleet.

ISBN 978 94 625 8088 6

PHILIPPE MARGOTINJEAN-MICHEL GUESDON

Eerder uitgegeven:

“Lekker bladerboek vol Beatles-
anekdotes.” – Elsevier

“Dit is zo goed gedaan, jongens.” 
– Matthijs van Nieuwkerk

“Een prachtwerk. The Rolling 
Stones Compleet voegt niet alleen 
vanwege de kwantiteit iets toe, ook 
inhoudelijk klopt het plaatje.” – Oor

“Pink Floyd Compleet wekt de 
geschiedenis van ’s werelds 
belangrijkste progrockband 
moeiteloos tot leven.” – Oor

“Een absolute must voor zowel de 
diehard Hendrix fan als voor iedere 
rockliefhebber” – Keys and Chords
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704 pagina’s, 492 nummers. Bob Dylan Compleet vertelt chronologisch en zonder een detail over te slaan het verhaal van een songwriter en muzikant die niet alleen in de muziek- maar ook in de wereldgeschiedenis een bijzondere plaats in neemt. 
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PHILIPPE MARGOTINJEAN-MICHEL GUESDON

“Lekker bladerboek vol Beatles-anekdotes.” – Elsevier

“Dit is zo goed gedaan, jongens.” – Matthijs van Nieuwkerk“Fans en kenners zullen veel plezier beleven aan dit lijvige werk.” – NRC Handelsblad“Een Bob Dylan-fan kan voor weken in dit boek wonen.” – Library Journal“Misschien wel het meest indrukwekkende boek dat er ooit over de man is gemaakt.” – Houston Press

PHILIPPE MARGOTIN schreef meerdere boeken over muziek, onder andere biografi eën over U2, Radiohead en The Rolling Stones. JEAN-MICHEL GUESDON is muzikant, producer en geluids-ingenieur. Ze wonen allebei in Parijs. Eerder schreven zij samen The Beatles Compleet en Bob Dylan Compleet. Beide boeken verschenen ook bij WBOOKS. 

Eerder in de reeks:

Voorzijde stofomslag : MirrorpixAchterzijde stofomslag : ©Paul Natkin/Getty ImagesOmslag : © Michael Ochs Archives/Getty Images

50 jaar, 365 songs. The Rolling Stones Compleet vertelt over het verloop van een halve eeuw het hele verhaal van “’s Werelds Grootste Rock & Roll Band”. Van de zelfgetitelde eerste plaat tot aan het back-to-the-roots bluescoveralbum Blue & Lonesome, onderweg stoppend bij eigenzinnige en niet weg te denken platen als Beggars Banquet, Sticky Fingers, Exile On Main St. en Goats Head Soup.The Rolling Stones Compleet vertelt insiderverhalen, noemt weinig bekende details achter het ontstaan van de nummers en vult dit aan met heldere overzichten van het productieproces en de technische aspecten. Ook komen de Stones zelf aan het woord. Het boek beschikt daarbij over meer dan 700 full-color en zwart-wit foto’s, zowel offi ciële en iconische promotie- en  actiefoto’s door professionele rockfotografen, als intiemere portretten door amateurs.Al met al is dit een nooit eerder gepubliceerde collectie, een chronologisch gearrangeerde reis langs de individuele nummers die rotsvast in de rock-geschiedenis gebeiteld staan. Een boek waar iedere Stonesfan zich uren mee zal kunnen vermaken.
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Pink Floyd heeft wereldwijd meer dan 250 miljoen platen verkocht, waaronder twee van de meest alom geprezen en beluisterde albums ooit: Dark Side of the Moon en The Wall. Pink Floyd Compleet. Het verhaal van de 179 songs behandelt het grensverleggende studiowerk van de Britse band, de conceptuele benadering van albums, theatrale live-shows en de sonische experimenten die hun stempel onlosmakelijke op de rockgeschiedenis hebben gedrukt. Chronologisch gearrangeerd en geïllustreerd met meer dan 400 zwart-wit en kleurenfoto’s, is dit boek een vanzelfsprekende must-have voor alle Pink Floyd-fans en muziekliefhebbers. Pink Floyd Compleet is onderdeel van een bestsellerserie over de discografi eën van een aantal van de grootste muzikanten uit de geschiedenis. ‘Prachtwerk’ noemde muziekmagazine Oor het boek over The Rolling Stones Compleet, over Bob Dylan Compleet schreef Trouw dat het een ‘feest der herkennig’ is en NRC Handelsblad ‘een lijvig werk waar fans en kenners veel plezier aan zullen beleven’. 

PHILIPPE MARGOTIN schreef meerdere boeken over muziek, onder andere biografi eën over U2, Radiohead en The Rolling Stones. 

JEAN-MICHEL GUESDON is muzikant, producer en geluidsingenieur. Ze wonen allebei in Parijs. 

Eerder schreven zij samen The Beatles Compleet, Bob Dylan Compleet en The Rolling Stones Compleet. Deze boeken verschenen ook bij WBOOKS. 

Voorzijde stofomslag : Michael Ochs Archives © Getty ImagesAchterzijde stofomslag : Michael Putland/Hulton Archive © Getty ImagesVoorzijde omslag : Baron Wolman/Iconicimages © Getty ImagesAchterzijde omslag : SMP/GLOBE/interTOPICS © Dalle.
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704 pagina’s, 492 nummers. Bob Dylan Compleet vertelt chronologisch en zonder een detail over te slaan het verhaal van een songwriter en muzikant die niet alleen in de muziek- maar ook in de wereldgeschiedenis een bijzondere plaats in neemt. 
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“Lekker bladerboek vol Beatles-anekdotes.” – Elsevier

“Dit is zo goed gedaan, jongens.” – Matthijs van Nieuwkerk

Eerder uitgegeven:
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“Een prachtwerk. The Rolling Stones Compleet voegt niet alleen vanwege de kwantiteit iets toe, ook inhoudelijk klopt het plaatje.” – Oor
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JEAN-MICHEL GUESDONPHILIPPE MARGOTIN PHILIPPE MARGOTIN schreef meerdere boeken over muziek, onder andere biografi eën over U2, Radiohead en The Rolling Stones. 

JEAN-MICHEL GUESDON is muzikant, producer en geluidsingenieur. Ze wonen allebei in Parijs. 

Eerder schreven zij samen The Beatles Compleet, Bob Dylan Compleet, The Rolling Stones Compleet en Pink Floyd Compleet. Deze boeken verschenen ook bij WBOOKS. 

Jean-Michel Guesdon • Phil ippe Margotin

JIMI HENDRIX
COMPLEET

HET VERHAAL VAN DE 119 SONGS

Plat 1 de jaquette : © xxxx • Plat 4 de jaquette : © xxxx • Couverture : © xxxx 

Jimi Hendrix behoort onlosmakelijk tot het pantheon van de popmuziek. Hij was een gitaarvirtuoos en rockvernieuwer met onverslaanbare liveshows. In slechts vier jaar heeft hij het plafond van de rock ’n roll bereikt zoals voor hem misschien alleen The Beatles dat hebben gedaan.  

Jimi Hendrix Compleet. Het verhaal van de 119 songs is een trip langs het nog steeds frisse oeuvre van een meester. Van monsterhits als “Purple Haze” en “Hey Joe” naar de legendarische live-optredens als die bij Woodstock en van zijn bands The Experience en Band of Gypsys naar klassieke albums als Axis: Bold As Love en Electric Ladyland. Bijzonder aan dit boek is de aan-dacht voor de vele nummers die verschenen na zijn tragische vroegtijdige dood op de leeftijd van zevenentwintig.

Chronologisch gearrangeerd en geïllustreerd met honderden foto’s in kleur en zwart wit is dit boek onmisbaar voor iedereen die zich ook maar een beetje een Jimi Hendrixfan durft te noemen. Het verschijnt als vijfde deel in de bestsellerserie over de discografi eën van een aantal van de grootste muzikanten uit de geschiedenis. Eerder verschenen boeken over The Beat-les, Bob Dylan, The Rolling Stones en Pink Floyd.
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Eerder uitgegeven:

“Lekker bladerboek vol Beatles-anekdotes.” – Elsevier

“Dit is zo goed gedaan, jongens.” – Matthijs van Nieuwkerk

“Een prachtwerk. The Rolling Stones Compleet voegt niet alleen vanwege de kwantiteit iets toe, ook inhoudelijk klopt het plaatje.” – Oor

“Pink Floyd Compleet wekt de geschiedenis van ’s werelds belangrijkste progrockband moeiteloos tot leven.” – Oor
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Voor de liefhebber van  
geschiedenis en kunst
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Op 6 juni 1962 veranderde zowel het leven 
van The Beatles als de geschiedenis van de 
popmuziek voorgoed. Het was immers de dag 
waarop de Fab Four de befaamde Abbey Road 
Studios in Londen voor het eerst betraden. 
George Martin, platenbaas van het kleine 
Parlophonelabel, had de groep uitgenodigd 
voor een proefopname. Hoewel The Beatles 
een nerveuze indruk maakten, bleek hun 
auditie een schot in de roos. Martin bood de 
jonge muzikanten een platencontract aan, wat 
het begin van een succesverhaal betekende. 
De daaropvolgende jaren spendeerden John 
Lennon, Paul McCartney, George Harrison 
en Ringo Starr nog ettelijke uren in de Abbey 
Road Studios. In acht jaar tijd namen ze maar 
liefst 13 albums en meer dan 200 singles op. 

The Beatles compleet is een boek vol unieke 
informatie en anekdotes. Getuigenissen van 
familie en medewerkers werpen een nieuw 
licht op de ontstaansgeschiedenis van alle 
213 nummers die de groep tussen 1962 
en 1970 uitbracht. Ook wie geïnteresseerd 
is in instrumenten, opnameprocedures en 
studiotechnieken zal aan zijn trekken komen. 
 Kers op de taart is het voorwoord van de 
Amerikaanse rockzangeres, dichteres én 
Beatlesfan Patti Smith. 

704 pagina’s, 492 nummers. Bob Dylan 
Compleet vertelt chronologisch en zonder 
een detail over te slaan het verhaal van een 
songwriter en muzikant die niet alleen in de 
muziek- maar ook in de wereldgeschiedenis 
een bijzondere plaats in neemt. 
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Jean-Michel Guesdon BOB DYLAN
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HET VERHAAL VAN DE 492 SONGS

Eerder bij WBOOKS 
verschenen:

ISBN 978 94 625 8088 6

VOORZIJDE STOFOMSLAG : 
© JAN PERSSON/REDFERNS/GETTY IMAGES.
ACHTERZIJDE STOFOMSLAG : 
© MICHAEL OCHS ARCHIVES/GETTY IMAGES

Januari 1961. Een negentienjarige jongen laat zijn ouders in de 
Midwest achter om een muzikale carrière in Greenwich Village, 
New York te beginnen. Acht maanden later neemt hij zijn eerste 
LP op. Titel: Bob Dylan. Ruim vijftig jaar later verschijnt Shadows 
in the Night, een ode aan de Great American Songbook. In die 
vijftig jaar verschenen 35 studioalbums, waaronder klassiekers 
als The Freewheelin’ Bob Dylan, Blonde on Blonde, Blood on 
the Tracks, Time Out of Mind en Tempest. Maar ook singles, 
soundtracks, samenwerkingen en de beroemde Bootleg Series. 
Al met al een overvloedige, opmerkelijke en nooit vervelende 
carrière die nog steeds door gaat.

Bob Dylan Compleet is een reis van het absolute begin naar het 
meest recente einde, onderweg stoppend bij albums en out-
takes, fi lms en concerten – alles gebaseerd op interviews met 
de songwriter zelf en de muzikanten, producers en bekenden 
om hem heen. Daarbij is het boek rijk geïllustreerd met zowel 
iconische als onbekendere foto’s van de beste fotografen uit de 
rockscene. Dit is een bijbel voor alle fans die het waard is om 
keer op keer uit de kast getrokken te worden bij het beluisteren 
van de klassieke liedjes.

Jean-Michel Guesdon en Philippe Margotin schreven eerder de 
internationale hit The Beatles Compleet.

ISBN 978 94 625 8088 6

PHILIPPE MARGOTIN
JEAN-MICHEL GUESDON

“Lekker bladerboek vol 
Beatles-anekdotes.” – 
Elsevier

“Dit is zo goed gedaan, 
jongens.” – Matthijs van 
Nieuwkerk

“Fans en kenners zullen 
veel plezier beleven aan dit 
lijvige werk.” – NRC 
Handelsblad

“Een Bob Dylan-fan kan 
voor weken in dit boek 
wonen.” – Library Journal

“Misschien wel het meest 
indrukwekkende boek dat 
er ooit over de man is 
gemaakt.” – Houston Press

PHILIPPE MARGOTIN schreef 
meerdere boeken over muziek, 
onder andere biografi eën over U2, 
Radiohead en The Rolling Stones. 

JEAN-MICHEL GUESDON is 
muzikant, producer en geluids-
ingenieur. Ze wonen allebei in Parijs. 

Eerder schreven zij samen The 
Beatles Compleet en Bob Dylan 
Compleet. Beide boeken verschenen 
ook bij WBOOKS. 

Eerder in de reeks:

Voorzijde stofomslag : Mirrorpix
Achterzijde stofomslag : ©Paul Natkin/Getty Images
Omslag : © Michael Ochs Archives/Getty Images

50 jaar, 365 songs. The Rolling Stones Compleet vertelt over het verloop van een 
halve eeuw het hele verhaal van “’s Werelds Grootste Rock & Roll Band”. Van de 
zelfgetitelde eerste plaat tot aan het back-to-the-roots bluescoveralbum Blue & 
Lonesome, onderweg stoppend bij eigenzinnige en niet weg te denken platen 
als Beggars Banquet, Sticky Fingers, Exile On Main St. en Goats Head Soup.

The Rolling Stones Compleet vertelt insiderverhalen, noemt weinig bekende 
details achter het ontstaan van de nummers en vult dit aan met heldere overzichten 
van het productieproces en de technische aspecten. Ook komen de Stones zelf 
aan het woord. Het boek beschikt daarbij over meer dan 700 full-color en zwart-
wit foto’s, zowel offi ciële en iconische promotie- en  actiefoto’s door professionele 
rockfotografen, als intiemere portretten door amateurs.

Al met al is dit een nooit eerder gepubliceerde collectie, een chronologisch 
gearrangeerde reis langs de individuele nummers die rotsvast in de rock-
geschiedenis gebeiteld staan. Een boek waar iedere Stonesfan zich uren mee 
zal kunnen vermaken.
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Benoît Clerc

HET VERHAAL VAN DE 188 SONGS

Benoît Clerc
Auteur en componist Benoît Clerc 
houdt zich al meer dan vijftien jaar 
professioneel bezig met het Franse 
lied. Na ruim 200 concerten als zanger 
in verschillende formaties, verwisselde 
hij tussen 2012 en 2019 van 
werkterrein door met zogenaamde 
‘distant audiences’ (penitentiaire 
inrichtingen, psychiatrische 
ziekenhuizen) te werken aan muzikale 
creatie in gesloten omgevingen. 
Tegenwoordig is hij werkzaam als 
componist voor televisie, reclame en 
fi lm. In 2018 richtte hij zijn eigen 
productiebedrijf op, Tivoli Songs. In 
die hoedanigheid werkte hij samen 
met zangeres Margaux Christie, voor 
wie hij het lied ‘Pearl’ schreef. 

Vijftien legendarische albums op 528 pagina’s: Queen Compleet ontcijfert alle
188 nummers van de groep die de rockgeschiedenis heeft veranderd.

Eind jaren ’60: Farrokh ‘Freddie’ Bulsara overtuigt Brian May en Roger Taylor, toen 
muzikanten in de band Smile, om hem een kans te geven wanneer hun zanger de 
band verlaat. In 1971 wordt Farrokh Bulsara Freddie Mercury en voegt John Deacon 
zich bij het kwartet, dat onlangs zijn naam had veranderd... en de legende Queen 
is geboren. 

Pionierend op het gebied van videoclips, spelend met podiumspektakel en 
puttend uit progressieve rock, glamrock, heavy metal, poprock en hardrock, 
brengt de band – briljant en tijdloos – zijn publiek steeds in vervoering. ‘We Will 
Rock You’, ‘Another One Bites the Dust’, ‘We Are the Champions’, ‘Bicycle Race’, 
‘I Want to Break Free’, het worden klassiekers, hymnes die vandaag de dag nog 
steeds over de hele wereld worden gespeeld en beluisterd. Teksten, melodieën en 
arrangementen worden in dit boek ontleed en hun geheimen onthuld, aangevuld 
met historische verslagen, zeldzame anekdotes en fragmenten uit interviews. 
Diepgaande analyses en verrassende foto’s maken het verhaal volledig.

Van de eerste single, ‘Keep Yourself Alive’, tot ‘A Winter’s Tale’, het laatste nummer 
dat werd geschreven door Freddie Mercury, via het onvergetelijke ‘Bohemian 
Rhapsody’ tot de samenwerkingen met Paul Rodgers en Adam Lambert; beleef het 
hele avontuur van Queen opnieuw.
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Op 6 juni 1962 veranderde zowel het leven 
van The Beatles als de geschiedenis van de 
popmuziek voorgoed. Het was immers de dag 
waarop de Fab Four de befaamde Abbey Road 
Studios in Londen voor het eerst betraden. 
George Martin, platenbaas van het kleine 
Parlophonelabel, had de groep uitgenodigd 
voor een proefopname. Hoewel The Beatles 
een nerveuze indruk maakten, bleek hun 
auditie een schot in de roos. Martin bood de 
jonge muzikanten een platencontract aan, wat 
het begin van een succesverhaal betekende. 
De daaropvolgende jaren spendeerden John 
Lennon, Paul McCartney, George Harrison 
en Ringo Starr nog ettelijke uren in de Abbey 
Road Studios. In acht jaar tijd namen ze maar 
liefst 13 albums en meer dan 200 singles op. 

The Beatles compleet is een boek vol unieke 
informatie en anekdotes. Getuigenissen van 
familie en medewerkers werpen een nieuw 
licht op de ontstaansgeschiedenis van alle 
213 nummers die de groep tussen 1962 
en 1970 uitbracht. Ook wie geïnteresseerd 
is in instrumenten, opnameprocedures en 
studiotechnieken zal aan zijn trekken komen. 
 Kers op de taart is het voorwoord van de 
Amerikaanse rockzangeres, dichteres én 
Beatlesfan Patti Smith. 

704 pagina’s, 492 nummers. Bob Dylan 
Compleet vertelt chronologisch en zonder 
een detail over te slaan het verhaal van een 
songwriter en muzikant die niet alleen in de 
muziek- maar ook in de wereldgeschiedenis 
een bijzondere plaats in neemt. 
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Januari 1961. Een negentienjarige jongen laat zijn ouders in de 
Midwest achter om een muzikale carrière in Greenwich Village, 
New York te beginnen. Acht maanden later neemt hij zijn eerste 
LP op. Titel: Bob Dylan. Ruim vijftig jaar later verschijnt Shadows 
in the Night, een ode aan de Great American Songbook. In die 
vijftig jaar verschenen 35 studioalbums, waaronder klassiekers 
als The Freewheelin’ Bob Dylan, Blonde on Blonde, Blood on 
the Tracks, Time Out of Mind en Tempest. Maar ook singles, 
soundtracks, samenwerkingen en de beroemde Bootleg Series. 
Al met al een overvloedige, opmerkelijke en nooit vervelende 
carrière die nog steeds door gaat.

Bob Dylan Compleet is een reis van het absolute begin naar het 
meest recente einde, onderweg stoppend bij albums en out-
takes, fi lms en concerten – alles gebaseerd op interviews met 
de songwriter zelf en de muzikanten, producers en bekenden 
om hem heen. Daarbij is het boek rijk geïllustreerd met zowel 
iconische als onbekendere foto’s van de beste fotografen uit de 
rockscene. Dit is een bijbel voor alle fans die het waard is om 
keer op keer uit de kast getrokken te worden bij het beluisteren 
van de klassieke liedjes.

Jean-Michel Guesdon en Philippe Margotin schreven eerder de 
internationale hit The Beatles Compleet.

ISBN 978 94 625 8088 6

PHILIPPE MARGOTIN
JEAN-MICHEL GUESDON

Eerder uitgegeven:

“Lekker bladerboek vol Beatles-
anekdotes.” – Elsevier

“Dit is zo goed gedaan, jongens.” 
– Matthijs van Nieuwkerk

“Een prachtwerk. The Rolling 
Stones Compleet voegt niet alleen 
vanwege de kwantiteit iets toe, ook 
inhoudelijk klopt het plaatje.” – Oor

“Pink Floyd Compleet wekt de 
geschiedenis van ’s werelds 
belangrijkste progrockband 
moeiteloos tot leven.” – Oor

“Een absolute must voor zowel de 
diehard Hendrix fan als voor iedere 
rockliefhebber” – Keys and Chords
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Op 6 juni 1962 veranderde zowel het leven van The Beatles als de geschiedenis van de popmuziek voorgoed. Het was immers de dag waarop de Fab Four de befaamde Abbey Road Studios in Londen voor het eerst betraden. George Martin, platenbaas van het kleine Parlophonelabel, had de groep uitgenodigd voor een proefopname. Hoewel The Beatles een nerveuze indruk maakten, bleek hun auditie een schot in de roos. Martin bood de jonge muzikanten een platencontract aan, wat het begin van een succesverhaal betekende. De daaropvolgende jaren spendeerden John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr nog ettelijke uren in de Abbey Road Studios. In acht jaar tijd namen ze maar liefst 13 albums en meer dan 200 singles op. 

The Beatles compleet is een boek vol unieke informatie en anekdotes. Getuigenissen van familie en medewerkers werpen een nieuw licht op de ontstaansgeschiedenis van alle 213 nummers die de groep tussen 1962 en 1970 uitbracht. Ook wie geïnteresseerd is in instrumenten, opnameprocedures en studiotechnieken zal aan zijn trekken komen.  Kers op de taart is het voorwoord van de Amerikaanse rockzangeres, dichteres én Beatlesfan Patti Smith. 

704 pagina’s, 492 nummers. Bob Dylan Compleet vertelt chronologisch en zonder een detail over te slaan het verhaal van een songwriter en muzikant die niet alleen in de muziek- maar ook in de wereldgeschiedenis een bijzondere plaats in neemt. 
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Januari 1961. Een negentienjarige jongen laat zijn ouders in de Midwest achter om een muzikale carrière in Greenwich Village, New York te beginnen. Acht maanden later neemt hij zijn eerste LP op. Titel: Bob Dylan. Ruim vijftig jaar later verschijnt Shadows in the Night, een ode aan de Great American Songbook. In die vijftig jaar verschenen 35 studioalbums, waaronder klassiekers als The Freewheelin’ Bob Dylan, Blonde on Blonde, Blood on the Tracks, Time Out of Mind en Tempest. Maar ook singles, soundtracks, samenwerkingen en de beroemde Bootleg Series. Al met al een overvloedige, opmerkelijke en nooit vervelende carrière die nog steeds door gaat.

Bob Dylan Compleet is een reis van het absolute begin naar het meest recente einde, onderweg stoppend bij albums en out-takes, fi lms en concerten – alles gebaseerd op interviews met de songwriter zelf en de muzikanten, producers en bekenden om hem heen. Daarbij is het boek rijk geïllustreerd met zowel iconische als onbekendere foto’s van de beste fotografen uit de rockscene. Dit is een bijbel voor alle fans die het waard is om keer op keer uit de kast getrokken te worden bij het beluisteren van de klassieke liedjes.

Jean-Michel Guesdon en Philippe Margotin schreven eerder de internationale hit The Beatles Compleet.

ISBN 978 94 625 8088 6

PHILIPPE MARGOTINJEAN-MICHEL GUESDON

“Lekker bladerboek vol 
Beatles-anekdotes.” – 
Elsevier

“Dit is zo goed gedaan, 
jongens.” – Matthijs van 
Nieuwkerk

“Fans en kenners zullen 
veel plezier beleven aan dit 
lijvige werk.” – NRC 
Handelsblad

“Een Bob Dylan-fan kan 
voor weken in dit boek 
wonen.” – Library Journal

“Misschien wel het meest 
indrukwekkende boek dat 
er ooit over de man is 
gemaakt.” – Houston Press

PHILIPPE MARGOTIN schreef 
meerdere boeken over muziek, 
onder andere biografi eën over U2, 
Radiohead en The Rolling Stones. 

JEAN-MICHEL GUESDON is 
muzikant, producer en geluids-
ingenieur. Ze wonen allebei in Parijs. 

Eerder schreven zij samen The 
Beatles Compleet en Bob Dylan 
Compleet. Beide boeken verschenen 
ook bij WBOOKS. 

Eerder in de reeks:

Voorzijde stofomslag : Mirrorpix
Achterzijde stofomslag : ©Paul Natkin/Getty Images
Omslag : © Michael Ochs Archives/Getty Images

50 jaar, 365 songs. The Rolling Stones Compleet vertelt over het verloop van een 
halve eeuw het hele verhaal van “’s Werelds Grootste Rock & Roll Band”. Van de 
zelfgetitelde eerste plaat tot aan het back-to-the-roots bluescoveralbum Blue & 
Lonesome, onderweg stoppend bij eigenzinnige en niet weg te denken platen 
als Beggars Banquet, Sticky Fingers, Exile On Main St. en Goats Head Soup.

The Rolling Stones Compleet vertelt insiderverhalen, noemt weinig bekende 
details achter het ontstaan van de nummers en vult dit aan met heldere overzichten 
van het productieproces en de technische aspecten. Ook komen de Stones zelf 
aan het woord. Het boek beschikt daarbij over meer dan 700 full-color en zwart-
wit foto’s, zowel offi ciële en iconische promotie- en  actiefoto’s door professionele 
rockfotografen, als intiemere portretten door amateurs.

Al met al is dit een nooit eerder gepubliceerde collectie, een chronologisch 
gearrangeerde reis langs de individuele nummers die rotsvast in de rock-
geschiedenis gebeiteld staan. Een boek waar iedere Stonesfan zich uren mee 
zal kunnen vermaken.
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Pink Floyd heeft wereldwijd meer dan 250 miljoen platen verkocht, waaronder twee van de 
meest alom geprezen en beluisterde albums ooit: Dark Side of the Moon en The Wall. 
Pink Floyd Compleet. Het verhaal van de 179 songs behandelt het grensverleggende 
studiowerk van de Britse band, de conceptuele benadering van albums, theatrale live-shows 
en de sonische experimenten die hun stempel onlosmakelijke op de rockgeschiedenis 
hebben gedrukt. Chronologisch gearrangeerd en geïllustreerd met meer dan 400 zwart-wit 
en kleurenfoto’s, is dit boek een vanzelfsprekende must-have voor alle Pink Floyd-fans en 
muziekliefhebbers. 

Pink Floyd Compleet is onderdeel van een bestsellerserie over de discografi eën van een 
aantal van de grootste muzikanten uit de geschiedenis. ‘Prachtwerk’ noemde muziekmagazine 
Oor het boek over The Rolling Stones Compleet, over Bob Dylan Compleet schreef 
Trouw dat het een ‘feest der herkennig’ is en NRC Handelsblad ‘een lijvig werk waar fans 
en kenners veel plezier aan zullen beleven’. 

PHILIPPE MARGOTIN schreef 
meerdere boeken over muziek, onder 
andere biografi eën over U2, Radiohead 
en The Rolling Stones. 

JEAN-MICHEL GUESDON is muzikant, 
producer en geluidsingenieur. Ze 
wonen allebei in Parijs. 

Eerder schreven zij samen The Beatles 
Compleet, Bob Dylan Compleet en The 
Rolling Stones Compleet. Deze boeken 
verschenen ook bij WBOOKS. 

Voorzijde stofomslag : 
Michael Ochs Archives © Getty Images
Achterzijde stofomslag : 
Michael Putland/Hulton Archive © Getty Images
Voorzijde omslag : 
Baron Wolman/Iconicimages © Getty Images
Achterzijde omslag : 
SMP/GLOBE/interTOPICS © Dalle.
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Op 6 juni 1962 veranderde zowel het leven van The Beatles als de geschiedenis van de popmuziek voorgoed. Het was immers de dag waarop de Fab Four de befaamde Abbey Road Studios in Londen voor het eerst betraden. George Martin, platenbaas van het kleine Parlophonelabel, had de groep uitgenodigd voor een proefopname. Hoewel The Beatles een nerveuze indruk maakten, bleek hun auditie een schot in de roos. Martin bood de jonge muzikanten een platencontract aan, wat het begin van een succesverhaal betekende. De daaropvolgende jaren spendeerden John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr nog ettelijke uren in de Abbey Road Studios. In acht jaar tijd namen ze maar liefst 13 albums en meer dan 200 singles op. 

The Beatles compleet is een boek vol unieke informatie en anekdotes. Getuigenissen van familie en medewerkers werpen een nieuw licht op de ontstaansgeschiedenis van alle 213 nummers die de groep tussen 1962 en 1970 uitbracht. Ook wie geïnteresseerd is in instrumenten, opnameprocedures en studiotechnieken zal aan zijn trekken komen.  Kers op de taart is het voorwoord van de Amerikaanse rockzangeres, dichteres én Beatlesfan Patti Smith. 

704 pagina’s, 492 nummers. Bob Dylan Compleet vertelt chronologisch en zonder een detail over te slaan het verhaal van een songwriter en muzikant die niet alleen in de muziek- maar ook in de wereldgeschiedenis een bijzondere plaats in neemt. 
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Januari 1961. Een negentienjarige jongen laat zijn ouders in de Midwest achter om een muzikale carrière in Greenwich Village, New York te beginnen. Acht maanden later neemt hij zijn eerste LP op. Titel: Bob Dylan. Ruim vijftig jaar later verschijnt Shadows in the Night, een ode aan de Great American Songbook. In die vijftig jaar verschenen 35 studioalbums, waaronder klassiekers als The Freewheelin’ Bob Dylan, Blonde on Blonde, Blood on the Tracks, Time Out of Mind en Tempest. Maar ook singles, soundtracks, samenwerkingen en de beroemde Bootleg Series. Al met al een overvloedige, opmerkelijke en nooit vervelende carrière die nog steeds door gaat.

Bob Dylan Compleet is een reis van het absolute begin naar het meest recente einde, onderweg stoppend bij albums en out-takes, fi lms en concerten – alles gebaseerd op interviews met de songwriter zelf en de muzikanten, producers en bekenden om hem heen. Daarbij is het boek rijk geïllustreerd met zowel iconische als onbekendere foto’s van de beste fotografen uit de rockscene. Dit is een bijbel voor alle fans die het waard is om keer op keer uit de kast getrokken te worden bij het beluisteren van de klassieke liedjes.

Jean-Michel Guesdon en Philippe Margotin schreven eerder de internationale hit The Beatles Compleet.

ISBN 978 94 625 8088 6
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“Lekker bladerboek vol 
Beatles-anekdotes.” – 
Elsevier

“Dit is zo goed gedaan, 
jongens.” – Matthijs van 
Nieuwkerk

Eerder uitgegeven:
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Op 6 juni 1962 veranderde zowel het leven van The Beatles als de geschiedenis van de popmuziek voorgoed. Het was immers de dag waarop de Fab Four de befaamde Abbey Road Studios in Londen voor het eerst betraden. George Martin, platenbaas van het kleine Parlophonelabel, had de groep uitgenodigd voor een proefopname. Hoewel The Beatles een nerveuze indruk maakten, bleek hun auditie een schot in de roos. Martin bood de jonge muzikanten een platencontract aan, wat het begin van een succesverhaal betekende. De daaropvolgende jaren spendeerden John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr nog ettelijke uren in de Abbey Road Studios. In acht jaar tijd namen ze maar liefst 13 albums en meer dan 200 singles op. The Beatles compleet is een boek vol unieke informatie en anekdotes. Getuigenissen van familie en medewerkers werpen een nieuw licht op de ontstaansgeschiedenis van alle 213 nummers die de groep tussen 1962 en 1970 uitbracht. Ook wie geïnteresseerd is in instrumenten, opnameprocedures en studiotechnieken zal aan zijn trekken komen.  Kers op de taart is het voorwoord van de Amerikaanse rockzangeres, dichteres én Beatlesfan Patti Smith. 

704 pagina’s, 492 nummers. Bob Dylan Compleet vertelt chronologisch en zonder een detail over te slaan het verhaal van een songwriter en muzikant die niet alleen in de muziek- maar ook in de wereldgeschiedenis een bijzondere plaats in neemt. 

BOB DYLAN
COMPLEET
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Philippe Margotin Jean-Michel Guesdon BOB DYLANCOMPLEETHET VERHAAL VAN DE 492 SONGS Eerder bij WBOOKS verschenen:

Januari 1961. Een negentienjarige jongen laat zijn ouders in de Midwest achter om een muzikale carrière in Greenwich Village, New York te beginnen. Acht maanden later neemt hij zijn eerste LP op. Titel: Bob Dylan. Ruim vijftig jaar later verschijnt Shadows in the Night, een ode aan de Great American Songbook. In die vijftig jaar verschenen 35 studioalbums, waaronder klassiekers als The Freewheelin’ Bob Dylan, Blonde on Blonde, Blood on the Tracks, Time Out of Mind en Tempest. Maar ook singles, soundtracks, samenwerkingen en de beroemde Bootleg Series. Al met al een overvloedige, opmerkelijke en nooit vervelende carrière die nog steeds door gaat.Bob Dylan Compleet is een reis van het absolute begin naar het meest recente einde, onderweg stoppend bij albums en out-takes, fi lms en concerten – alles gebaseerd op interviews met de songwriter zelf en de muzikanten, producers en bekenden om hem heen. Daarbij is het boek rijk geïllustreerd met zowel iconische als onbekendere foto’s van de beste fotografen uit de rockscene. Dit is een bijbel voor alle fans die het waard is om keer op keer uit de kast getrokken te worden bij het beluisteren van de klassieke liedjes.Jean-Michel Guesdon en Philippe Margotin schreven eerder de internationale hit The Beatles Compleet. PHILIPPE MARGOTINJEAN-MICHEL GUESDON

“Lekker bladerboek vol Beatles-anekdotes.” – Elsevier

“Dit is zo goed gedaan, jongens.” – Matthijs van Nieuwkerk

“Fans en kenners zullen veel plezier beleven aan dit lijvige werk.” – NRC Handelsblad

“Een Bob Dylan-fan kan voor weken in dit boek wonen.” – Library Journal

“Misschien wel het meest indrukwekkende boek dat er ooit over de man is gemaakt.” – Houston Press

PHILIPPE MARGOTIN schreef meerdere boeken over muziek, onder andere biografi eën over U2, Radiohead en The Rolling Stones. 

JEAN-MICHEL GUESDON is muzikant, producer en geluids-ingenieur. Ze wonen allebei in Parijs. 

Eerder schreven zij samen The Beatles Compleet en Bob Dylan Compleet. Beide boeken verschenen ook bij WBOOKS. 
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50 jaar, 365 songs. The Rolling Stones Compleet vertelt over het verloop van een halve eeuw het hele verhaal van “’s Werelds Grootste Rock & Roll Band”. Van de zelfgetitelde eerste plaat tot aan het back-to-the-roots bluescoveralbum Blue & Lonesome, onderweg stoppend bij eigenzinnige en niet weg te denken platen als Beggars Banquet, Sticky Fingers, Exile On Main St. en Goats Head Soup.

The Rolling Stones Compleet vertelt insiderverhalen, noemt weinig bekende details achter het ontstaan van de nummers en vult dit aan met heldere overzichten van het productieproces en de technische aspecten. Ook komen de Stones zelf aan het woord. Het boek beschikt daarbij over meer dan 700 full-color en zwart-wit foto’s, zowel offi ciële en iconische promotie- en  actiefoto’s door professionele rockfotografen, als intiemere portretten door amateurs.

Al met al is dit een nooit eerder gepubliceerde collectie, een chronologisch gearrangeerde reis langs de individuele nummers die rotsvast in de rock-geschiedenis gebeiteld staan. Een boek waar iedere Stonesfan zich uren mee zal kunnen vermaken.
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“Een prachtwerk. The 
Rolling Stones Compleet 
voegt niet alleen vanwege 
de kwantiteit iets toe, ook 
inhoudelijk klopt het 
plaatje.” – Oor
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PHILIPPE MARGOTIN
PHILIPPE MARGOTIN schreef 
meerdere boeken over muziek, onder 
andere biografi eën over U2, Radiohead 
en The Rolling Stones. 

JEAN-MICHEL GUESDON is muzikant, 
producer en geluidsingenieur. Ze 
wonen allebei in Parijs. 

Eerder schreven zij samen The Beatles 
Compleet, Bob Dylan Compleet, The 
Rolling Stones Compleet en Pink Floyd 
Compleet. Deze boeken verschenen 
ook bij WBOOKS. 

Jean-Michel Guesdon • Phil ippe Margotin

JIMI HENDRIX
COMPLEET

HET VERHAAL VAN DE 119 SONGS

Plat 1 de jaquette : © xxxx • Plat 4 de jaquette : © xxxx • 
Couverture : © xxxx 

Jimi Hendrix behoort onlosmakelijk tot het pantheon van de popmuziek. Hij 
was een gitaarvirtuoos en rockvernieuwer met onverslaanbare liveshows. 
In slechts vier jaar heeft hij het plafond van de rock ’n roll bereikt zoals voor 
hem misschien alleen The Beatles dat hebben gedaan.  

Jimi Hendrix Compleet. Het verhaal van de 119 songs is een trip langs het 
nog steeds frisse oeuvre van een meester. Van monsterhits als “Purple Haze” 
en “Hey Joe” naar de legendarische live-optredens als die bij Woodstock en 
van zijn bands The Experience en Band of Gypsys naar klassieke albums als 
Axis: Bold As Love en Electric Ladyland. Bijzonder aan dit boek is de aan-
dacht voor de vele nummers die verschenen na zijn tragische vroegtijdige 
dood op de leeftijd van zevenentwintig.

Chronologisch gearrangeerd en geïllustreerd met honderden foto’s in kleur 
en zwart wit is dit boek onmisbaar voor iedereen die zich ook maar een 
beetje een Jimi Hendrixfan durft te noemen. Het verschijnt als vijfde deel in 
de bestsellerserie over de discografi eën van een aantal van de grootste 
muzikanten uit de geschiedenis. Eerder verschenen boeken over The Beat-
les, Bob Dylan, The Rolling Stones en Pink Floyd.
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Op 6 juni 1962 veranderde zowel het leven van The Beatles als de geschiedenis van de popmuziek voorgoed. Het was immers de dag waarop de Fab Four de befaamde Abbey Road Studios in Londen voor het eerst betraden. George Martin, platenbaas van het kleine Parlophonelabel, had de groep uitgenodigd voor een proefopname. Hoewel The Beatles een nerveuze indruk maakten, bleek hun auditie een schot in de roos. Martin bood de jonge muzikanten een platencontract aan, wat het begin van een succesverhaal betekende. De daaropvolgende jaren spendeerden John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr nog ettelijke uren in de Abbey Road Studios. In acht jaar tijd namen ze maar liefst 13 albums en meer dan 200 singles op. 

The Beatles compleet is een boek vol unieke informatie en anekdotes. Getuigenissen van familie en medewerkers werpen een nieuw licht op de ontstaansgeschiedenis van alle 213 nummers die de groep tussen 1962 en 1970 uitbracht. Ook wie geïnteresseerd is in instrumenten, opnameprocedures en studiotechnieken zal aan zijn trekken komen.  Kers op de taart is het voorwoord van de Amerikaanse rockzangeres, dichteres én Beatlesfan Patti Smith. 

704 pagina’s, 492 nummers. Bob Dylan Compleet vertelt chronologisch en zonder een detail over te slaan het verhaal van een songwriter en muzikant die niet alleen in de muziek- maar ook in de wereldgeschiedenis een bijzondere plaats in neemt. 
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Januari 1961. Een negentienjarige jongen laat zijn ouders in de Midwest achter om een muzikale carrière in Greenwich Village, New York te beginnen. Acht maanden later neemt hij zijn eerste LP op. Titel: Bob Dylan. Ruim vijftig jaar later verschijnt Shadows in the Night, een ode aan de Great American Songbook. In die vijftig jaar verschenen 35 studioalbums, waaronder klassiekers als The Freewheelin’ Bob Dylan, Blonde on Blonde, Blood on the Tracks, Time Out of Mind en Tempest. Maar ook singles, soundtracks, samenwerkingen en de beroemde Bootleg Series. Al met al een overvloedige, opmerkelijke en nooit vervelende carrière die nog steeds door gaat.

Bob Dylan Compleet is een reis van het absolute begin naar het meest recente einde, onderweg stoppend bij albums en out-takes, fi lms en concerten – alles gebaseerd op interviews met de songwriter zelf en de muzikanten, producers en bekenden om hem heen. Daarbij is het boek rijk geïllustreerd met zowel iconische als onbekendere foto’s van de beste fotografen uit de rockscene. Dit is een bijbel voor alle fans die het waard is om keer op keer uit de kast getrokken te worden bij het beluisteren van de klassieke liedjes.

Jean-Michel Guesdon en Philippe Margotin schreven eerder de internationale hit The Beatles Compleet.

ISBN 978 94 625 8088 6

PHILIPPE MARGOTINJEAN-MICHEL GUESDON

Eerder uitgegeven:

“Lekker bladerboek vol Beatles-
anekdotes.” – Elsevier

“Dit is zo goed gedaan, jongens.” 
– Matthijs van Nieuwkerk

“Een prachtwerk. The Rolling 
Stones Compleet voegt niet alleen 
vanwege de kwantiteit iets toe, ook 
inhoudelijk klopt het plaatje.” – Oor

“Pink Floyd Compleet wekt de 
geschiedenis van ’s werelds 
belangrijkste progrockband 
moeiteloos tot leven.” – Oor

Jean-Michel Guesdon en Philippe Margotin Jean-Michel GuesdonPhilippe Margotin The Beatles compleethet verhaal van de 213 songs

The Beatles
compleet het verhaal van de 213 songs

Op 6 juni 1962 veranderde zowel het leven van The Beatles als de geschiedenis van de popmuziek voorgoed. Het was immers de dag waarop de Fab Four de befaamde Abbey Road Studios in Londen voor het eerst betraden. George Martin, platenbaas van het kleine Parlophonelabel, had de groep uitgenodigd voor een proefopname. Hoewel The Beatles een nerveuze indruk maakten, bleek hun auditie een schot in de roos. Martin bood de jonge muzikanten een platencontract aan, wat het begin van een succesverhaal betekende. De daaropvolgende jaren spendeerden John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr nog ettelijke uren in de Abbey Road Studios. In acht jaar tijd namen ze maar liefst 13 albums en meer dan 200 singles op. The Beatles compleet is een boek vol unieke informatie en anekdotes. Getuigenissen van familie en medewerkers werpen een nieuw licht op de ontstaansgeschiedenis van alle 213 nummers die de groep tussen 1962 en 1970 uitbracht. Ook wie geïnteresseerd is in instrumenten, opnameprocedures en studiotechnieken zal aan zijn trekken komen.  Kers op de taart is het voorwoord van de Amerikaanse rockzangeres, dichteres én Beatlesfan Patti Smith. 
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“Lekker bladerboek vol Beatles-anekdotes.” – Elsevier

“Dit is zo goed gedaan, jongens.” – Matthijs van Nieuwkerk“Fans en kenners zullen veel plezier beleven aan dit lijvige werk.” – NRC Handelsblad“Een Bob Dylan-fan kan voor weken in dit boek wonen.” – Library Journal“Misschien wel het meest indrukwekkende boek dat er ooit over de man is gemaakt.” – Houston Press

PHILIPPE MARGOTIN schreef meerdere boeken over muziek, onder andere biografi eën over U2, Radiohead en The Rolling Stones. JEAN-MICHEL GUESDON is muzikant, producer en geluids-ingenieur. Ze wonen allebei in Parijs. Eerder schreven zij samen The Beatles Compleet en Bob Dylan Compleet. Beide boeken verschenen ook bij WBOOKS. 

Eerder in de reeks:
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50 jaar, 365 songs. The Rolling Stones Compleet vertelt over het verloop van een halve eeuw het hele verhaal van “’s Werelds Grootste Rock & Roll Band”. Van de zelfgetitelde eerste plaat tot aan het back-to-the-roots bluescoveralbum Blue & Lonesome, onderweg stoppend bij eigenzinnige en niet weg te denken platen als Beggars Banquet, Sticky Fingers, Exile On Main St. en Goats Head Soup.The Rolling Stones Compleet vertelt insiderverhalen, noemt weinig bekende details achter het ontstaan van de nummers en vult dit aan met heldere overzichten van het productieproces en de technische aspecten. Ook komen de Stones zelf aan het woord. Het boek beschikt daarbij over meer dan 700 full-color en zwart-wit foto’s, zowel offi ciële en iconische promotie- en  actiefoto’s door professionele rockfotografen, als intiemere portretten door amateurs.Al met al is dit een nooit eerder gepubliceerde collectie, een chronologisch gearrangeerde reis langs de individuele nummers die rotsvast in de rock-geschiedenis gebeiteld staan. Een boek waar iedere Stonesfan zich uren mee zal kunnen vermaken.
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Pink Floyd heeft wereldwijd meer dan 250 miljoen platen verkocht, waaronder twee van de meest alom geprezen en beluisterde albums ooit: Dark Side of the Moon en The Wall. Pink Floyd Compleet. Het verhaal van de 179 songs behandelt het grensverleggende studiowerk van de Britse band, de conceptuele benadering van albums, theatrale live-shows en de sonische experimenten die hun stempel onlosmakelijke op de rockgeschiedenis hebben gedrukt. Chronologisch gearrangeerd en geïllustreerd met meer dan 400 zwart-wit en kleurenfoto’s, is dit boek een vanzelfsprekende must-have voor alle Pink Floyd-fans en muziekliefhebbers. 

Pink Floyd Compleet is onderdeel van een bestsellerserie over de discografi eën van een aantal van de grootste muzikanten uit de geschiedenis. ‘Prachtwerk’ noemde muziekmagazine Oor het boek over The Rolling Stones Compleet, over Bob Dylan Compleet schreef Trouw dat het een ‘feest der herkennig’ is en NRC Handelsblad ‘een lijvig werk waar fans en kenners veel plezier aan zullen beleven’. 

PHILIPPE MARGOTIN schreef meerdere boeken over muziek, onder andere biografi eën over U2, Radiohead en The Rolling Stones. 

JEAN-MICHEL GUESDON is muzikant, producer en geluidsingenieur. Ze wonen allebei in Parijs. 

Eerder schreven zij samen The Beatles Compleet, Bob Dylan Compleet en The Rolling Stones Compleet. Deze boeken verschenen ook bij WBOOKS. 
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Op 6 juni 1962 veranderde zowel het leven van The Beatles als de geschiedenis van de popmuziek voorgoed. Het was immers de dag waarop de Fab Four de befaamde Abbey Road Studios in Londen voor het eerst betraden. George Martin, platenbaas van het kleine Parlophonelabel, had de groep uitgenodigd voor een proefopname. Hoewel The Beatles een nerveuze indruk maakten, bleek hun auditie een schot in de roos. Martin bood de jonge muzikanten een platencontract aan, wat het begin van een succesverhaal betekende. De daaropvolgende jaren spendeerden John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr nog ettelijke uren in de Abbey Road Studios. In acht jaar tijd namen ze maar liefst 13 albums en meer dan 200 singles op. The Beatles compleet is een boek vol unieke informatie en anekdotes. Getuigenissen van familie en medewerkers werpen een nieuw licht op de ontstaansgeschiedenis van alle 213 nummers die de groep tussen 1962 en 1970 uitbracht. Ook wie geïnteresseerd is in instrumenten, opnameprocedures en studiotechnieken zal aan zijn trekken komen.  Kers op de taart is het voorwoord van de Amerikaanse rockzangeres, dichteres én Beatlesfan Patti Smith. 
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“Lekker bladerboek vol Beatles-anekdotes.” – Elsevier

“Dit is zo goed gedaan, jongens.” – Matthijs van Nieuwkerk
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50 jaar, 365 songs. The Rolling Stones Compleet vertelt over het verloop van een halve eeuw het hele verhaal van “’s Werelds Grootste Rock & Roll Band”. Van de zelfgetitelde eerste plaat tot aan het back-to-the-roots bluescoveralbum Blue & Lonesome, onderweg stoppend bij eigenzinnige en niet weg te denken platen als Beggars Banquet, Sticky Fingers, Exile On Main St. en Goats Head Soup.The Rolling Stones Compleet vertelt insiderverhalen, noemt weinig bekende details achter het ontstaan van de nummers en vult dit aan met heldere overzichten van het productieproces en de technische aspecten. Ook komen de Stones zelf aan het woord. Het boek beschikt daarbij over meer dan 700 full-color en zwart-wit foto’s, zowel offi ciële en iconische promotie- en  actiefoto’s door professionele rockfotografen, als intiemere portretten door amateurs.Al met al is dit een nooit eerder gepubliceerde collectie, een chronologisch gearrangeerde reis langs de individuele nummers die rotsvast in de rock-geschiedenis gebeiteld staan. Een boek waar iedere Stonesfan zich uren mee zal kunnen vermaken.
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“Een prachtwerk. The Rolling Stones Compleet voegt niet alleen vanwege de kwantiteit iets toe, ook inhoudelijk klopt het plaatje.” – Oor
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Omdat de competitie in de Hoofdklasse B vorig 
seizoen al na zes duels werd gestopt ontbreekt 
in deze gids de ‘Speler van het Jaar’. Daarom nu 
aandacht voor een speler die al meer dan twee 
decennia een vaak opmerkelijke rol speelt in het 
eerste elftal: Chris van der Meulen. De rappe spits 
gaat in 2021-2022 zijn 21e seizoen bij het eerste 
elftal in, zeker op hoofdklasseniveau een  
zeldzame prestatie!

In de loop van al die jaren kwam Chris op het imposante totaal van 
meer dan 200 doelpunten in de competitie en beker en het aantal  
in het eerste gespeelde wedstrijden schat hij op zo’n 500 á 550.  
“Ik heb het geluk gehad dat ik vaak redelijk blessurevrij ben  
gebleven. Toen ik 20 of 21 jaar was ben ik er een seizoen uit geweest 
maar daarna heb ik, op een enkele keer na, weinig last meer gehad. 
Ik doe er nu wel meer aan qua voeding en oefeningen voor mezelf, 
maar ik ben er de afgelopen jaren eigenlijk alleen maar fitter op 
geworden en ik ga dus gewoon door,” kondigt de 37-jarige  
vleugelaanvaller aan.

Nooit Speler van het Jaar Opmerkelijk genoeg eindigde hij in al die 
seizoenen in het klassement van Berkum-speler van het Jaar nooit 
als eerste. “In en na een wedstrijd gaat vaak de meeste aandacht  
uit naar de spitsen, maar in zo’n jaarklassement zie je vaak de 
prijzen gaan naar de verdedigers en middenvelders en soms een 
keeper. Dat zijn de jongens die het hele jaar door voldoendes halen, 
dus dat is ook terecht.”

Chris staat, zoals veel ploeggenoten, te popelen om aan de nieuwe 
competitie te beginnen. “Je kunt je vooraf niet vastpinnen op een 
plaats waarop je denkt te eindigen, maar ik denk dat we een heel 

eind kunnen komen. Vorig jaar zijn we goed gestart, die selectie is 
grotendeels bij elkaar gebleven en op de juiste posities zelfs nog 
weer versterkt en we hebben dezelfde trainer gehouden. Verder is  
er een goede doorstroming vanuit de eigen Berkum-jeugd. Ik heb  
nu ploeggenoten die nog niet waren geboren toen ik in het eerste 
kwam en ik ben me natuurlijk bewust van dat leeftijdsverschil,  
maar dat ben je heel snel weer kwijt als je begint te trainen en  
op het veld staat. We hebben een heel mooie mix in de groep.”

Trainers In de loop van zijn voetbalcarrière maakte Chris de nodige 
trainers mee en zijn ervaring was dat er vaak grote verschillen zaten 
tussen al die oefenmeesters. “Zo was Dennis Demmers een uit-
stekend tacticus. Willem Brouwer en Michel van Oostrum waren er 
goed in om ons vertrouwen te geven, maar deden dat ieder wél op 
een heel eigen manier. En met Arno Hoekstra, onze huidige trainer, 
heb ik ook heel goede ervaringen.”

Het aantal ploeggenoten waarmee Chris in al die jaren speelde is 
natuurlijk nóg vele malen groter en met veel ex-teamgenoten heeft 
hij nog altijd contact. “Bij de mooiste herinneringen denken de 
meeste voetballers altijd aan promoties en gewonnen beslissings-
wedstrijden, maar bij mij zijn dat eigenlijk de broederschap en  
kameraadschap met de andere spelers. Die ervaar je in de  
kleedkamer en op het veld maar ook daarbuiten. Dat raak je  
nooit meer kwijt en daarom heb ik nog altijd regelmatig contact 
met mensen waarmee ik soms al jaren niet meer heb gevoetbald. 
Bijzonder is natuurlijk ook de band met mijn broer Marc, die nu ook 
alweer zijn 17e seizoen in het eerste elftal in gaat. We blijven elkaar 
oppeppen en motiveren, ook in de afgelopen corona-tijd. Dat blijft 
natuurlijk iets heel speciaals, ik denk niet dat ik het zonder hem  
zo lang had volgehouden.”

CHRIS VAN DER MEULEN
AL TWEE DECENNIA BIJ BERKUM 1



4948 PRESENTATIEGIDS 2021 - 2022

“Ik heb natuurlijk, samen met zo’n beetje 
mijn hele familie, al heel lang een bijzondere 
band met VV Berkum en dan vind ik dat je 
elkaar, zeker in deze bijzondere tijden, moet 
helpen. Mijn voorkeur ging er naar uit om iets 
voor de pupillen te doen, ook omdat mijn 
zoontjes Guus (nu drie jaar) en Joep (van  
één jaar) al vanaf hun geboorte Berkum-lid 
zijn. Guus zal daar waarschijnlijk binnen  
de komende twee jaar ook gaan spelen  
en wat is er nu leuker dan je eigen jongens  
te zien voetballen met een shirt waar  
‘Vechtdal Bouw’ op staat?”

Speciale band Dat de Van der Meulens een 
speciale band hebben met VV Berkum is 
absoluut geen overdrijving. Stefan, nu  
37 jaar oud, haalde net als zijn broers Chris 
en Marc het eerste elftal, waar jaren eerder 
ook vader Wim al deel van uitmaakte.  
Anders dan bij zijn beide broers duurde  
de carrière in de hoofdmacht voor Stefan,  
een gedreven verdediger, helaas niet lang  
want veelvuldig en hardnekkig terugkerend  
blessureleed zorgde ervoor dat hij een stap

 

terug moest doen. Hij voetbalde daarna 
nog anderhalf seizoen in het tweede elftal, 
maar kon de stap omhoog door alle fysieke 
problemen niet meer maken. Wél bleef hij, 
net als zo’n beetje al zijn familieleden, als 
vrijwilliger en op bestuurlijk niveau actief in 
de vereniging. Zo was Stefan teamleider, 
deed hij werk in de commerciële afdeling 
van de club en was hij lid van de Technische 
Commissie en de Bestuursgroep 1e en 2e 
elftal. “Ik vind dat vrijwilligerswerk toch een 
soort verplichting die je hebt als lid. Je moet 
dat met zijn allen doen en het werk niet altijd 
op dezelfde schouders laten neerkomen.”

Woningbouw Stefan is sinds 2019 directeur 
van Vechtdal Bouw, dat inmiddels 10 jaar  
bestaat. Het bedrijf heeft zo’n 50 werk- 
nemers in Nederland en ook een vestiging  
in Polen, waar 15 personeelsleden vooral 
actief zijn in het produceren van prefab- 
elementen voor de bouw. Vechtdal Bouw 
richt zich vooral op de woningbouw en  
dan met name op het wat hogere segment.  
De klant kan daar kiezen uit diverse  

vrijstaande of  twee-onder-één-kap- 
woningen, maar kan ook een ‘woning op 
maat’ laten bouwen die is toegesneden  
op de individuele wensen. Het bedrijf kan 
ook ingeschakeld worden bij de bouw van 
rijtjeswoningen, maar in zo’n geval zal dat 
dan gebeuren in samenwerking met een  
projectontwikkelaar die als opdrachtgever 
fungeert. Verder heeft Vechtdal Bouw  
ervaring met de bouw van kleinschalige  
kantoren en horecaprojecten. Voor de  
kleinere bouw, restauratie of verbouwing  
kan de klant terecht bij het in Zwolle  
gevestigde partnerbedrijf Rens Bouw.

Vleugels uitgespreid Vechtdal Bouw was 
in de eerste jaren vooral actief in Zwolle en 
wijde omgeving, maar heeft de vleugels 
inmiddels ook uitgespreid over de rest van 
Nederland. Zo is of was het bedrijf betrok-
ken bij projecten in Tilburg, Zeist, Almere en 
Groningen, al blijft de ‘eigen’ regio zeker ook 
heel belangrijk. “We hebben ook al het  
nodige in de wijk Berkum gedaan en we 
gaan, als alles doorgaat, in de zomer van 
2022 ook bezig met de renovatie van het 
clubhuis van VV Berkum. In de wijk Berkum 
staat er de komende jaren natuurlijk nog heel 
wat op de rol, met name wat betreft verduur-
zaming en daar doen we ook veel in. Dingen 
moeten je gegund zijn, vandaar ook onze 
verbintenis met de club en de wijk!”

VECHTDAL BOUW, TOPSPONSOR ÉN HOOFDSPONSOR PUPILLEN
Afgelopen voorjaar tekende Vechtdal Bouw een overeenkomst  
om de komende drie jaar liefst 25 pupillenteams van VV Berkum  
te sponsoren. Daardoor werd het in Nieuwleusen gevestigde bouw- 
bedrijf niet alleen één van de Topsponsoren van onze vereniging  
maar direct ook Hoofdsponsor Pupillen. Directeur-eigenaar  
Stefan van der Meulen van Vechtdal Bouw legt uit waarom.

Stefan van der Meulen en Nio Pohowainjaan
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•	Fysiotherapie

•	Revalidatie

•	Schoudernetwerk

•	Ontspanningstherapie

•	Fysiotherapie	in	de	geriatrie

•	Medical	taping

•	Oedeemfysiotherapie

•	Arthrosenetwerk

•	Dry	needling

www.fysiotherapieberkum.nl
T: 038 45 44 762

ALDURA ZWOLLE
Uw speler in binnen- en

buitenzonwering

FARADAYSTRAAT 5  |  TEL. 038-4656555  |  INFO@ALDURA.NL  |  WWW.ALDURA.NL

Wij wensen VV Berkum veel succes het komende seizoen!

Dhr. VPH Lawant
Mw. MSL Cameron-Venema

Mw. JC Kamps-Wanders

Nadat de hoofdmacht van VV Berkum op 29 mei 2006 in een inmiddels 
legendarische wedstrijd tegen DOVO voor de eerste keer naar de 
hoofdklasse was gepromoveerd, degradeerde het team een jaar 
later. In Wezep werd toen van Staphorst verloren in een promotie-/
degradatiewedstrijd. Maar weer een jaar later zette Berkum voor 
de tweede keer een stap omhoog naar de hoofdklasse, en ook nu 
gebeurde dat door winst in een spectaculaire beslissingswedstrijd, 
deze keer tegen LRC Leerdam.  

Vóór de laatste competitieronde van het 
seizoen 2007/2008 had niemand in Berkum 
gerekend op het ‘toetje’ van de nacompeti-
tie, laat staan op promotie. Dat Berkum in  
de laatste wedstrijd van het seizoen van  
FC Zutphen zou winnen was nog wel een 
realistische gedachte. Dat echter DETO,  
dat drie punten meer en een veel beter doel- 
saldo had, bij het al gedegradeerde OWIOS 
met 4-1 onderuit zou gaan, daarmee hadden 
zelfs de grootste optimisten in Zwolle geen 
rekening gehouden. OWIOS had immers 
slechts één schamel puntje uit 21 wed- 
strijden behaald en in het hele seizoen 
slechts zeven keer gescoord. Het bereiken 
van de nacompetitie was dus voor Berkum  
al een pure bonus. In die nacompetitie 
maakte Berkum echter indruk door met goed 
voetbal SVZW en CSV Apeldoorn te kloppen, 
teams waartegen de Zwollenaren in de  
competitie twee keer hadden verloren. 

Beslissingsduel In een prachtige ambiance 
in Putten met 2000 toeschouwers bracht 
Chris van der Meulen Berkum in het ener- 
verende beslissingsduel tegen LRC halver-
wege de eerste helft op voorsprong. Berkum 
hield die voorsprong tot ver in blessuretijd 
vast. In een wanhoopsoffensief scoorde LRC 
echter in de 93e minuut, na een kapitale 
verdedigingsfout van Berkum, de niet meer 
verwachte, maar gezien het spelbeeld  
verdiende, gelijkmaker.  

Na deze mentale dreun gaf niemand meer 
een cent voor de kansen van Berkum in de 
verlenging. Niets bleek echter minder waar. 
LRC rook bloed en wilde Berkum, dat rijp 
leek voor de sloop, meteen bij de strot  
pakken. De Leerdammers trokken te  
onstuimig en te gretig ten aanval en ver-
waarloosden daarbij hun defensieve taken. 
Hiervan maakte Berkum dankbaar gebruik. 

Onder aanvoering van de gevaarlijke  
spitsen Chris van der Meulen en Jean Paul 
Ndizeye werd de rug nog eenmaal gerecht. 
In de 95e minuut bereikte Flip de Jong met 
een splijtende pass de razendsnelle Jean 
Paul Ndizeye. De Burundees schudde zijn 
directe tegenstander gemakkelijk van zich  
af en maakte vervolgens oog in oog met  
de LRC-goalie geen fout: 2-1.  

Mede dankzij de uitstekende keepende 
Marcel Vos hield Berkum deze keer de voor-
sprong wél vast. Vijf minuten voor het einde 
van de extra tijd verdubbelde Chris van 
der Meulen zelfs met zijn tweede treffer de 
marge (3-1), waardoor aan alle onzekerheid 
een einde kwam. De tweede promotie van 
Berkum 1 naar de hoofdklasse was een feit!

De opstelling van Berkum tegen LRC was: 
Marcel Vos, Fokko Ebbens, 
Edmund Mijnheer, Bouwe Zonnenberg, 
Hiro Gnanapragassam (91. Jurian Meijntjes), 
Marc van der Meulen, Leonard de Jong, 
Maiko Alberink (85. Flip de Jong), 
Chris van der Meulen, Arjen Westrik, 
Jean Paul Ndizeye
Trainer: Dennis Demmers

HISTORIE: 
BERKUM 1 VOOR TWEEDE KEER NAAR HOOFDKLASSE!

Foto Pedro Sluiter

Foto Pedro Sluiter
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CEES VAN DER SPOEL, LID VANAF HET EERSTE UUR
Bij de oprichting was Cees van der Spoel niet aanwezig, 
maar lid van VV Berkum is hij vanaf het eerste uur.  
“Het initiatief om een voetbalclub op te richten kwam  
vanuit de speeltuinvereniging. Ik was er heel blij mee,  
want voetballen deed ik heel graag. Ik zat ook meteen in  
het eerste elftal, maar dat kun je niet volledig aan mijn 
talenten toerekenen. Bij de start had Berkum immers  
maar nét genoeg voetballers om een elftal samen te stellen.  
Maar hard lopen kon ik wel. De snelle rechtsbuiten ben ik 
even geweest…”
 
In de eregalerij van spelers die Berkum faam en naam bezorgden ontbreekt 
derhalve de naam van de inmiddels 85 jaar oude Van der Spoel. Maar als 
langst levend lid vertegenwoordigt hij wél dat hele leger aan leden, wel of  
niet actief binnen de lijnen, die de vereniging groot hebben gemaakt.  
Zonder hen hadden we het 60-jarig jubileum niet kunnen vieren.

Cees van der Spoel werd op 16 januari 1936 geboren in Genne, waar zijn  
vader hoofd van de openbare lagere school was. Drie jaar later verhuisde het 
gezin naar Berkum, omdat pa Van der Spoel er hoofdonderwijzer werd van  
de openbare lagere school. Het gebouw staat er nog altijd, naast de zij-ingang 
van Begraafplaats Bergklooster. Dat 60 jaar geleden kinderen uit Berkum  
hier rekenen en taal leerden weet bijna niemand meer.
Het Berkum van toen was trouwens totaal niet te vergelijken met het Berkum 
van nu. Je had de Boerendanserdijk, de Campherbeeklaan en de Bergklooster-
weg en dat was het wel zo’n beetje. De middenstand werd vertegenwoordigd 
door de kruidenierswinkel van Roelof Tensen en de bakkerij van Langevoort, 
maar voor alle andere dingen moest je naar de stad. Ongeveer op de plek waar 
nu de Campherbeekschool is, stond een grote boerderij die later is afgebrand. 
En verder had je weiland, heel veel weiland.

Cees woonde in het huis dat deel uitmaakte van het voormalige scholen- 
complex. Het speelterrein lag er achter en daar heeft hij met klasgenoten  
heel wat balletjes getrapt. “Ik was dol op voetbal. Bij de Vrolijkheid speelde 
Zwolsche Boys en als ik de kans kreeg, ging ik er kijken. Meestal lukte dat  
niet omdat ik naar de zondagsschool moest, maar ik heb ook wel eens  
gespijbeld om toch naar de Vrolijkheid te kunnen.”

De voetbalcarrière van Cees heeft niet zo lang geduurd. Omdat hij naar de 
autoschool in Apeldoorn ging en als stagiair - vroeger heette dat praktikant -  
bij Forddealer Swaagman in de Veerallee aan de slag ging, was daar weinig  
tijd meer voor, temeer daar er in die tijd nog op zaterdag tot ’s middags  
één uur moest worden gewerkt. Maar hij dacht er geen moment aan om 
zich uit te laten schrijven als lid van VV Berkum. “De voetbalvereniging is  
gewoon onderdeel van mijn leven, al kon ik door mijn werk helaas minder  
actief zijn dan ik wel zou willen. Ik heb nog wel een lager elftal begeleid en  
ik ben lid geweest van de zogenaamde keuzecommissie. Sinds ik met  
pensioen ben, bezoek ik met enige regelmaat thuiswedstrijden van het  
eerste elftal, maar een trouwe supporter kun je me niet noemen. Wat niet  
betekent dat ik niet blij ben als Berkum 1 wint,” voegt hij er haastig aan toe.

Na zijn opleiding is Cees van der Spoel altijd in de autobranche gebleven, 
veruit het langst bij de EZB aan de Ceintuurbaan, waar hij verkoper was van 
vrachtwagens en bussen. In 1968 trouwde hij met Antje van der Bend en  
kochten ze een huis in het Prunuspark. Nu wonen ze al meer dan 40 jaar aan  
de Boerendanserdijk, niet ver van de voetbalvelden van Berkum en genieten ze, 
zoals dat heet, van hun oude dag. Maar echt oud zien Cees en Antje er bepaald 
niet uit; hun drie kinderen en zes kleinkinderen hebben op het oog nog vitale 
ouders en grootouders!

jansen@vlogroep.nl   www.jansen-installaties.nl
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Nog voordat VV Berkum op 26 mei 1961 is opgericht werd er in deze 
omgeving van Zwolle natuurlijk al volop gevoetbald. In de jaren ‘20 
bestond er zelfs een vroege voorganger: de VVH, de Voetbalvereniging 
Herfte. Die club werd in 1924 kampioen in de 2e klasse B van de 
NCVB, ofwel de Noord-Centrale Voetbalbond (NCVB), een voormalige 
‘onderbond’ van de KNVB die vanaf 1940 Afdeling Zwolle of 
‘onderafdeling Zwolle’ werd genoemd.
Ook was er begin jaren ‘60 een zomercompetitie op een veld bij 
uitspanning Urbana onder de naam ‘Stratenvoetbal’, waarin alle 
Zwolse wijken deelnamen. Namens de wijk Berkum deden jongens 
mee die voor verschillende Zwolse clubs uitkwamen.

Feitelijk kwam daarna de voetbalclub voort 
uit de Speeltuinvereniging Berkum, die in 
1960 een veld met ernaast een speeltuin 
aanvroeg bij de toenmalige gemeente  
Zwollerkerspel. Vervolgens werd er door- 
gepakt. In de polder werd voor 3500 gulden 
(zo’n 1600 euro) een houten kantinekeet  
op de kop getikt. De naam die eraan  
werd gegeven was weinig verrassend:  
‘Ons Hoekje’.  De voetballers zorgden voor 
de omzet, maar de revenuen waren voor  
de eigenaar, de Speeltuinvereniging.  
Dat leverde jarenlang bestuurlijk 
gesteggel op…..

De start van de nieuwe voetbalvereniging 
in 1961 was lastig. Met moeite kon voor de 
eerste competitiewedstrijd een elftal op de
been worden gebracht. Het bestuur besloot 
tot een wervingsactie. Men ging huis aan 

 

huis met een lijst, waarop pontificaal de  
namen van enkele dominees  zichtbaar 
waren. Dat hielp, er kwam een volwaardig 
1e elftal en een pupillenelftal. Beide werden 
in 1963 kampioen en in 1967 werd het 1e 
alweer kampioen, zodat de 1e klasse van  
de Afdeling Zwolle werd bereikt.

Meeste hoogtepunten in de jaren ‘70
Relatief bekeken kende de club haar meeste 
hoogtepunten in de jaren ’70 omdat de jeugd 
toen echt doorbrak: in 1972 stonden er 
zeven A-spelers in het eerste elftal! In 1975 
‘ontsteeg’ Berkum de onderafdeling en werd 
de club in Zeist landskampioen van de  
afdelingskampioenen. In 1976 was het  
succes bijkans nog groter: ongeslagen 
kampioen van de 4e klasse, maar vooral 
successen in de Nationale Beker.  
Als vierdeklasser versloeg Berkum grote 

clubs als Harkema en Zwart Wit Rotterdam 
en het team strandde pas in de finale in 
Veenendaal, na verlenging, tegen de  
Zwervers uit Capelle. 

Vanaf 1968 organiseerde Berkum 13 jaar 
lang de toen bekende Middenstandshows 
Zwolle, waar op het hoogtepunt meer dan 
30.000 bezoekers de  kassa passeerden. 
Berkum kon in 1975 met de opbrengsten 
schuldenvrij het nieuwe complex   
‘De Vegtlust’ en het fraaie clubhuis  
realiseren.

De stille periode Ook doordat het fenomeen 
‘periodekampioen’ toen nog onbekend was 
verbleef Berkum liefst 17 jaar (!) in de 3e 
klasse. Er zat al die tijd geen beweging in. 
Pas na het kampioenschap van de 3e klasse 
in 1992, onder de inspirerende leiding van 
trainer Piet Diender, kwam er weer leven  
in de brouwerij.

Onderzoek naar fusie met  
Be Quick en de Hoofdklasse
In 2000 werd, onder de vertrouwelijke werk- 
titel ‘B&B Zwolle’, serieus onderzocht of  
een fusie tussen VV Berkum en Be Quick ’28 
zinvol kon zijn. De resultaten vielen tegen. 
Het kwam er dan ook niet van. Het was de 
tijd dat Berkum in de 2e en later de 1e klasse 
speelde. Daar werd het fundament gelegd 
voor de sprong in 2006 naar de amateurtop: 
de Hoofdklasse B, toen het hoogste niveau 
bij de amateurs. De club groeide naar  
1000 leden, de sponsoring nam flink toe,  
er kwam een betaalde teammanager en  
een verdere beleidsmatige professionali- 
sering werd ingevoerd. De spelers van de 
eerste selectie ontvingen toen ook voor  
het eerst structureel vergoedingen vanuit 
een aparte stichting met eigen sponsoren.  
Daarvoor waren Van Leur en Waterham al  
de eerste ‘betaalde’ spelers bij Berkum.  
Iets meer dan een onkostenvergoeding  
was het trouwens niet.

Dat alles heeft zijn vruchten afgeworpen, 
want ook in het nieuwe seizoen 2021-2022 
komt Berkum weer uit in de Hoofdklasse!

60 JAAR VV BERKUM: VOORAL DE WEG OMHOOG!
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Staand v.l.n.r.: Andries Peters, Henk Kattenberg, Mannus Pellinkoft, Wim Westemeijer, Gé Mulder, Jo van Riel, 
Henk Jansen, Adrie Everts, Nico Goudkamp, Jan Hageman en Roelof Kouwen (secr.) 
Zittend v.l.n.r.: Jan en Harrie Westemeijer, Herman van de Vegte, Joop Schuman, Jan Slomp en Martin Kouwen 

V.l.n.r.  Erwin van Meekeren, Peter Huisman, Marcel Willems, Erik Blom, Edwin Waterham, Marco van Zuthem, 
Jurrie Wink, Ronald Korterik, Reindert Reinders, Fokko Hoogeveen, Frank van Hoesel , Jorgen Ludeking, 
Martin Kouwen, Henri Smook, Raymond Schuurman, Eric Fillet

Kampioenschap 1967 2e klasse afd.Zwolle

Kampioenschap 1998 2e klasse

Staand v.l.n.r:  Trainer Piet Slot (slager), Gerard Bouwhuis, Jan Visser, 
Gerrit de Waart, Gerard ten Brinke, Geert Massier en Jan de Groot
Zittend v.l..n.r:  Jan Blom, Wim Mulder, Ferdinand Zielman, Roel van ’t Oever 
(met beker) en Lambert Pellinkoft. Jan Jansen ontbreekt op de foto.

Kampioen P1 (pupillen) 1963

KAMP, N.C.V.B. 1924, 2E KL.B
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Gescoord? 
Wij lossen het op!

burgmanschilderenglas.nl

Burgman Schilder & Glasbedrijf
Zoom 26, 8032 EN Zwolle

T: 06 219 66 015
E: info@burgmanschilderenglas.nl

COUNTUS.NL

Peter, 
hoe haal ik 
het beste uit 
mijn bedrijf?

Je deelt meer dan je denkt. Woorden. Gesprekken. 

Beelden. Zonder dat je het door hebt deel je van alles. 

Bij Countus doen we dat ook. We verbinden cijfers aan 

mensen en mensen aan cijfers. Ons doel? Succesvol  

en volledig ontzorgde ondernemers. Succes maken we 

samen. En delen we samen. Countus. Daar reken je op.

Countus Zwolle   
Dokter Stolteweg 2
038 45 526 00  /  zwolle@countus.nl

VERBOUW
ONDERHOUD
RENOVATIE
RESTAURATIE

Heeft u vragen? 
Neem dan contact met ons op. 

Wij staan u graag te woord!

WWW.RENSBOUW.Nl  |  INfO@RENSBOUW.Nl  |  038 30 30 700 
Evenboersweg 24a, 7711 GX Nieuwleusen
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Staand v.l.n.r.: Henk Drenth, Wim de Waart, Wim van Zon, Bé van Dieren, Wim Borgman, Co Meijerink, Jo van Riel, 
Nico en Jan Goudkamp (vz.), Lammert Visser, Evertsen en Van Dieren (bestuursleden)
Zittend v.l.n.r.: Jan Goudkamp, Appie van het Hul, Mannus Pellinkoft, Wim van Zon, Evert Bongers, Henk Spijker, 
Dieks ten Klooster en Wim Westemeijer.

Martin Kouwen en 
Herman Zuidberg 
nemen Martin Kouwen jr 
op de schouders bij het 
Kampioenschap van 
de 2e klasse in 1998.

Opening sportveld, september 1961

Martin Zuidberg in actie tegen HHC
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• Alarmsystemen

• Camerasystemen

• Surveillance

• Beveiliging

• Alarmopvolging

• Blusmiddelen

• Recherche

Beveiliging met toegevoegde waarde

Roggendorf.nlRoggendorf.nl

 Familierecht Ondernemingsrecht Particulier Vastgoed Commercieel Vastgoed

Eekwal 8      8011 LD  Zwolle      038 427 34 10

info@hetnotarieel.nl       www.hetnotarieel.nl

ZwolleDeventerKampenMeppelRijssen-Holten

Bij ons krijgt u persoonlijke aandacht met een glimlach.
Ook krijgt u bij ons de beste kwaliteit voor 
een scherpe prijs.

Zo zijn al uw financiële zaken uitstekend geregeld!

Wij komen graag bij u langs voor een passend advies.
U bent natuurlijk ook van harte welkom bij ons!

Boudesteyn Hypotheken & Verzekeringen.
Westerkaai 78-80
8281 BH Genemuiden

038-3959393

info@boudesteyn.nl

Wij wensen VV Berkum veel

succes in het nieuwe seizoen!

“kansen moet je pakken” 
“Ondernemen is topsport. Net als voor voetballers is het ook voor u als ondernemer 
essentieel om kansen te zien én te pakken. Flynth helpt u daarbij. Zodat u de kansen 
kunt pakken zodra ze zich voordoen.” 

Met 60 vestigingen in heel Nederland zijn we daar waar u onderneemt, ook in Zwolle.

Tandartsengroepspraktijk 
Dental Clinics Zwolle
Stationsweg 5

8011 CZ Zwolle
038 - 421 38 00 
www.dentalclinics.nl

Het team van 
Dental Clinics Zwolle 
wenst iedereen op het 
veld veel voetbalplezier!
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Aalst Zorg  Zwolle  

Aannemersbedrijf Eikenaar    Zwolle

Aart Borst  Zwolle 

ABN AMRO Bank  Zwolle

Afgemat Sport & Lifestyle  Zwolle

Albert Heijn Mulder  Zwolle

Aldura  Zwolle

Apotheek ‘De Diezerpoort’ Zwolle

Arrix ICT   Drachten 

Autobedrijf Dusseldorp    Zwolle

Autobedrijf Korterink   Zwolle 

Autobedrijf Mulder                            Zwolle 

Autobedrijf Oving  Zwolle

Autowasstraat Nuri – Effe Wassen  Zwolle

AZ Design Zwolle

A6 Carservice B.V.   Lemmer

B+K Alusystemen  Zwolle 

Baker Tilly  Zwolle

Bakkerij Borger Zwolle

Bali - Food Toko Catering Zwolle 

Bandencentrum Van Essen Zwolle

Behoud   Zwolle

Beltman Installatiebedrijf Zwolle

Ben Koopman Consulting  Zwolle

Benthem Gratama Advocaten Zwolle

Berg Info & Solutions  Zwolle

Bert Tol Bureau Arbeidsrecht Zwolle

Bert voor de Poort    Dedemsvaart

Bijsterbosch Autoservice  Heerde

Bloemenbinderij ‘De Vuurdoorn’  Zwolle

Boer Glas Zwolle

Bos Bedden Nieuwleusen

Boudesteyn Hypotheken & 

Verzekeringen  Genemuiden 

Bouwbedrijf Beverwijk Zwolle

Bouwhuis Beheer  Zwolle

Bouwbedrijf Salverda ’t Harde

Breman Installatiegroep  Genemuiden 

Broekhuis Opel Zwolle

Brouwers Accountants Zwolle

Burgman Glas & Schilderbedrijf   Zwolle 

Bus Handelmij Zwolle

Cafetaria Berkum Zwolle

Campenaer Koffie   Kampen

Cindy´s Hair Flash Zwolle

Cittanova  Lelystad

Coop -  Oldengarm Zwolle

Countus  Zwolle 

Covebo Uitzendgroep  Zwolle 

Craft Sportswear  Zwolle 

Daka Intersport  Zwolle 

Dasko  Almelo   

Dealer Auto  Zwolle

De Brilmeester  Zwolle

De Bruin Architecten Zwolle

De Buurman – VersLokaal  Zwolle

De Graaf Food Trading Bunschoten 

De Hypotheekgroep Zwolle  Zwolle

De Inktpot  Zwolle 

De Kleine Reclame Zwolle

Dental Clinics  Zwolle 

De Portofoon Discounter Zwolle

Dijkman Zonne-energie  Heino

DLH Ontwikkeling Zwolle

Dolfsma Dakbedekkingen   Kampen

Domus Bouw en Onderhoud    Zwolle

Drukkerij Coenradi  Zwolle  

Eerenstein Verf & Wand  Zwolle

Eurosafe Solutions Zwolle

FEBO Drive  Zwolle

Fiets-ID  Zwolle

Gerrit Fijn  Zwolle

Flier Sport & Fashion  Zwolle

Flynth Adviseurs en Accountants  Zwolle 

Fröhlich Vakanties - Sardinië Zwolle

Fulfillment@work  Zwolle 

Fysiomobilae     Zwolle  

Fysio 038  Zwolle 

Fysiotherapie Berkum Zwolle

Garage Jansen Zwolle

Gé Klein  Zwolle

Gijs Rip Tuinen  Zwolle 

Glas & Isolatiebedrijf de Jonge & Zn Zwolle

Grand Café Het Wijnhuis  Zwolle 

Grasspartners BV   Genemuiden 

Handelsbanken  Zwolle

Hanze Koeriers  Zwolle

Hanze Luchttechniek  Zwolle

HekonValentijn Company Zwolle

Het Eethuys  Zwolle 

Het Notarieel  Zwolle

Herman van den Belt  Zwolle

Heutink en Heij  Genemuiden 

HJ Computers  Zwolle

Historing    Zwolle

Holtland Makelaardij Zwolle

Hotel Van der Valk  Zwolle 

Hoveniersbedrijf Hekman Nieuwleusen

Hülsmann Dienstverlening  Zwolle

Hypotheek Visie   Zwolle

I-Am Reclame  Zwolle 

ICT Schoonmaak   Zwolle 

IJsseltours Zwolle

IQ Kunstuitleen en Verkoop Zwolle

Jaap Bos Tweewielers  Zwolle

Jansen Glasbewassing & 

Schoonmaakservice   Zwolle

Jansen Installaties  Zwolle

Jansen Vastgoed  Zwolle 

Jansma en Hendriks Advocaten Kampen

Johan Vogelaar   Zwolle 

Kaashandel Van Dijk   Kampen 

Kempis B.V.  Zwolle 

Kenneth Smit Training – 

Marcel Hoefman  Zwolle 

KFC  Zwolle

Koops Bedden  Wezep 

Kroek & Partners Interimzorg Zwolle

KVS Kantoorinrichtingen    Zwolle 

Leerentveld Vrije Tijd  Zwolle 

Loohuis-Assies Installatietechniek  Zwolle

Lopers Company  Zwolle 

Maandag Uitzendbureau  Zwolle

Mail Service Zwolle  Zwolle 

Makelaar Tjeerd  Zwolle

Manwise   Zwolle

Marion Reizen Dronten

Markant Internet  Hengelo

Massagetherapie Wilco Jongman  Zwolle 

Medigros   De Wijk

Meiberg Bedrijfsverzorging  Zwolle 

Meijerink Incassso Wezep 

Muëtte BV  Zwolle

NewRoadz  Zwolle

Nijwa Groep Zwolle

Nizon Zonweringen  Zwolle 

NLinvesteert  Zwolle

Nocon Holding B.V. Zwolle

Nolte Keukens   Apeldoorn 

Noordhuis Kantoorspecialisten Zwolle

Noordman Tapijt en Gordijnen Hattem

Nooter Technische Installaties Zwolle

Novon Schoonmaak Zwolle

Office Centre  Zwolle 

Partyverhuur Zwolle  Zwolle

Penpoint Benelux Zwolle

Peter Bruintjes   Espel  

Pim van Hoesel Zwolle

Plan B   Amersfoort 

Portex Verpakkingen  Ermelo

Portofoon Discounter  Zwolle 

Primera Kosterman  Zwolle 

Primo Keukens  Meppel

Proeflokaal Zwolle

Profit Gym  Ommen

Pijlman Kantoormeubelen Zwolle

Queric Automotive  Zwolle

Rabobank IJsseldelta Zwolle

Regiolokaal  Zwolle 

Rein Groothedde   Zwolle

Rengers Betonboringen Zwolle

Rens Bouw   Nieuwleusen

Reuvekamp Bestratingen  Zwolle

Ricoh Document Center Zwolle  Zwolle

Rietdekkersbedrijf Van den Eschert  Emst 

Rijschool Oosterlaar  Zwolle

Rikels Slaapcomfort  Zwolle 

Roggendorf Security  Ommen 

Salland Electronics    Zwolle 

Salet Van Pijkeren  Zwolle

Salland Zorgverzekeringen  Deventer

Schildersbedrijf Klappe  Zwolle

Schipper Kozijnen Noord-Oost Zwolle

Schreuder Installaties  Zwolle

Schunselaar Meubelstoffering  Wapenveld

Schuttelaar Wijnen & Geschenken  Zwolle 

Slagerij Lammers Zwolle

Slagerij Van Guilik  Hattemerbroek

Slomp & De Graaf Adviseurs Zwolle

Slijterij Stroomberg Zwolle

Snackplein Any Tyme  Zwolle

Snijder Filtertechniek Hasselt

Social-Care  Zwolle

Stern Partyservice  Zwolle

Supportersvereniging VV Berkum Zwolle

Tandartsencentrum Hattem Hattem 

Tegelzetbedrijf Oosterbroek  Zwolle

E.g. Ten Kate V.o.f. Nieuwleusen 

Terra Nautic  Zwolle 

Thereca  Hattemerbroek 

Thijs Weelink  Nieuwleusen 

Timmerbedrijf Aalbers  Zwolle 

Toko Tanja  Zwolle

TopCareerz  Zwolle

Totaal Support Zwolle

TT Motoren Zwolle   Zwolle

Tulp Handelsonderneming  Zwolle

Tyrepoint  Zwolle 

Twentrac B.V. Holten

Unica  Zwolle

Univé  Zwolle

UTS Hersevoort Verhuizingen  Zwolle

Van der Kolk Dienstverlening  Zwolle

Van der Zanden Klusbedrijf   Hoonhorst

Van Gelder Groep Elburg

Van Gurp Timmerwerken  Zwolle 

Van Heerde Licht Zwolle

Via De Bruin  Zwolle

Van Houdt Hypotheekadvies  Zwolle

Sierbestrating Zwolle  Zwolle  

Van Lente Timmerwerken Dedemsvaart

Van Leussen Zwolle Zwolle

Van Renselaar Cars   Zwolle

Van Riezen Vastgoed  Zwolle 

Van Rossum IJzerhandel Zwolle

Vechtdal Bouw  Nieuwleusen 

Veldhuis Adviesgroep  Heerde 

Veluwenkamp Bedrijven Hattem

Verheijen Schoonmaakdiensten  Zwolle

Verzuimspecialist  Zwolle

Via De Bruin  Zwolle

Vishandel Baarssen   Urk

Vito’s  Zwolle

Voerman & Greve Makelaardij   Zwolle

Volvo Nieuwenhuijse  Zwolle

Vos Trappenfabriek  Zwolle

VVV Ofterschwang    Ofterschwang (D)

Weidemann Nederland   Swifterbant 

WBooks  Zwolle 

Woningisolatie Nederland  Zwolle 

Wijnberger Mannenmode Dalfsen

Witgoed Service Zwolle  Zwolle

Young Men’s Shop  Zwolle

Zwollepanelen  Zwolle

SPONSOREN VV BERKUM

PRESENTATIEGIDS 2021 - 2022

euvekampSR
Bestratingen
Sierbestrating - Grondwerk - Tuinaanleg

Dé specialist in het verwerken van gebakken en keramische bestrating!

Kuyerhuislaan 40 | Zwolle | Mob: 06 417 646 68 www.reuvekampbestratingen.nl
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Bezoekadres:

Sportpark ‘De Vegtlust’
Boerendanserdijk 53-55
8024 AE Zwolle – Berkum
Tel. 038 – 4533355

Overige contactgegevens:

www.vvberkum.nl
  @vvberkum
  VV Berkum
  Berkum Voetbalvereniging

BELANGRIJKE ADRESSEN EN CONTACTGEGEVENS

Jan Teun Fuller
Voorzitter en Vrouwenvoetbal
038 - 420 34 74 / 06 - 510 06 223
voorzitter@vvberkum.nl

Sandra Makkinga
Secretaris, Wedstrijdzaken en 
PR/Communicatie
06-219 099 84 
secretaris@vvberkum.nl

Rob van Essen
Senioren, Clubhuis en Supportersvereniging
06 - 380 344 16
bestuurslid1@vvberkum.nl

Maurice Schippers
ICT (sportlink) en Commercie,
Wedstrijdzaken 
038 - 452 65 20
bestuurslid3@vvberkum.nl

Feico van der Ploeg
Penningmeester, 
Facilitair en Businessclub,
Werkgeverszaken 
06 - 515 69 535
penningmeester@vvberkum.nl

Arjen Schepers
Voetbaltechnische Zaken en Jeugd 
06 - 132 78 469
bestuurslidtz@vvberkum.nl

Jorie Schepers
Projecten  
06 -539 901 53
bestuurslid2@vvberkum.nl

Postadres / algemeen secretariaat:

Postbus 50040
8002 LA Zwolle
Tel. 038 – 4536880
E-mail: vvberkum@zonnet.nl

BESTUURSGROEPEN

Ton Hanson 1e en 2e elftal
06 - 295 27 501
thanson@snijderfiltertechniek.nl

Maurice Weenink Senioren
06 - 244 51 801
mauriceweenink@hotmail.com

Michel Koman Jeugd 
06 - 463 85 252
voorzitter-jeugd@vvberkum.nl

Anja Esveldt Vrijwilligers
06 - 127 96 105 
a.esveldt@home.nl

Altie Bolt Facilitair
06 - 371 54 920
altiebolt@ziggo.nl

Louis Weenink Commerciële Zaken
06 – 514 00 393
l.j.weenink@ziggo.nl

Max Weenink Clubhuis
06 - 117 23 337
maxweenink@hotmail.com

Alexis Weges Wedstrijdzaken
06 - 525 90 159
alka.weges@ziggo.nl

Marcel Hindriks PR en Communicatie
06 - 266 74 851
marcel.hindriks@gmail.com

Henk Visscher Businessclub
06 - 542 23 707
henk.visscher@newroadz.nl

Arjen Bloemink Berkum United
06 - 149 64 634
berkumunited@vvberkum.nl

Robert Schraag Verenigingsmanager
06  - 301 47 487
verenigingsmanager@vvberkum.nl

LEDENADMINISTRATIE
Via de website www.vvberkum.nl,
tab aan/afmelden en overschrijven.
ledenadministratie@vvberkum.nl

SUPPORTERSVERENIGING
Albert Oelen
06 - 426 05 734
suppver.VVBerkum@gmail.com

PERSCONTACTEN 1E ELFTAL
Theo Kölker
038 - 422 06 96 / 06 - 349 53 491
jkolker@planet.nl

WEDSTRIJDSECRETARIATEN
René Buijsrogge (Algemeen)
06 - 183 67 170
ra.buijsrogge@home.nl

Dick Lamers (1e en 2e elftal)
06 – 252 62 512
dick.lamers@home.nl

Arno Tijssen (Junioren)
06-181 8092 
fam.tijssen@hotmail.com

Eric Hooijer (Pupillen)
06 - 445 58 613
erichooijer74@gmail.com

Sabine Stroo (Vrouwen en Meiden)
06 – 181 51 999
sabrinestroo@gmail.com

ALGEMEEN BESTUUR MET PORTEFEUILLES

SIMON STEVINWEG 12  |  8013 NB ZWOLLE  |  TEL. 038 - 465 72 22  |  INFO@COENRADI.NL  |  WWW.COENRADI.NL
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TROTSE SPONSOR  VV BERKUM



CO-SPONSOREN

TOPSPONSOREN

Hoofdsponsor 
Vrouwen- en Meiden voetbal

HOOFDSPONSOR


