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Voor u ligt de presentatiegids van de Voetbalvereniging Berkum voor 
het seizoen 2022-2023. Inmiddels is het verschijnen van die gids een 
mooie én bijzondere traditie. Het is voor de redactieleden elk jaar 
een mooie maar ook inspannende klus om dit ‘visitekaartje’ inhoud 
te geven. Ook dit jaar zijn ze daarin weer geslaagd en dat is een 
compliment waard. 
 
In de gids stellen we Theo Kölker aan u voor. 
Hij is, samen met Rainer Fröhlich, al jaren 
het ‘gezicht achter de gids’. Verder aandacht 
voor de familie Weenink, een voetbalfamilie 
bij uitstek.  Om u een beetje in spanning 
te laten verklap ik verder geen inhouds- 
geheimen. Leest u vooral de hele gids.

Wij zijn het alweer bijna vergeten, maar  
het coronaspook speelde ons allemaal  
ook afgelopen jaargang nog parten.  
Vanaf het voorjaar hebben we echter weer 
ongehinderd vooruit kunnen kijken. Het was  
voor alle teams, of het nu ging om pupillen, 
junioren of senioren, geweldig om elkaar 
weer te ontmoeten en samen te sporten. 
Ons nieuwe buitenterras droeg daar  
zeker aan bij!

Het seizoen 2022-2023 brengt weer nieuwe 
uitdagingen en heel mooie projecten met 
zich mee. Voor ons staat dat seizoen ook  
in het teken van de verbouwing van het  
clubhuis. Ik noem het verbouwing, maar 
eigenlijk is het een soort nieuwbouw.  
Het omhulsel blijft, maar intern verandert  
de hele opzet. We proberen de bestaande
sfeer te behouden, maar we willen ook  

moderniseren. Het doel is een betere  
toegankelijkheid voor iedereen en meer  
mogelijkheden om er met je team, familie  
en vrienden te kunnen verblijven.  
De verbouwing start waarschijnlijk in  
november 2022 en we hopen het clubhuis  
in het begin van 2023 te kunnen opleveren.

We gaan natuurlijk ook weer voetballen!  
Ons ledenbestand bleef stabiel, bijna  
1300 leden, met ook ongeveer evenveel  
elftallen als vorig seizoen. We hebben  
67 teams in competitie en ook teams in  
de 35-plus en 45-plus competities. Ook is  
er een elftal van Berkum United en op de 
vrijdagavonden een F-league voor de jong-
sten. Bijzonder blijft de aanhoudende stroom 
van ukken en pupillen die ‘De Vegtlust’ weet 
te vinden. Wij werken nu met twee Hoofden 
Jeugdopleiding: Jorben Nieuwenhuis voor 
de pupillen en ‘nieuweling’ Nick  Schipper 
als Hoofd Opleiding Junioren. Er is hard 
gewerkt aan het vinden van trainers, leiders 
en alles wat nodig is om op zaterdag de wei 
in te kunnen. Ook nu vraag ik ouders en  
verzorgers er rekening mee te houden dat 
wij geen bedrijf zijn maar een vereniging.  
Dat betekent dat wij ook wel eens iets niet 

op tijd voor elkaar hebben. Het mooie is dat 
we dat met elkaar oplossen.

En het verwachtingspatroon wat betreft  
onze ‘vlaggenschepen’? Dat is natuurlijk 
eenvoudig: we gaan voor kampioenschap-
pen! Of dat reëel is, is de vraag, maar 
dromen mag altijd. Vrouwen 1 speelt  dit 
seizoen een klasse lager. Verleden jaar was 
voor hen lastig, maar nu zie ik veel nieuwe 
energie en dat zal hopelijk leiden tot een 
goed seizoen. Dat lekkere seizoen kende 
Berkum 2 afgelopen jaar al: Nederlands 
kampioen! Een unieke en historische  
prestatie. Voor hen geldt echter de oude wet: 
we beginnen weer op nul. Berkum 2 heeft 
nu een nieuwe trainer, Niels van ’t Hoog, 
en we wensen hem een mooi jaar. Ook 
Arno Hoekstra, hoofdtrainer van Berkum 1, 
begint weer met nul punten. Mét zijn selectie 
gaan we er vanuit dat we in 2022-2023 voor 
aansprekende resultaten gaan. Goed en leuk 
herkenbaar Berkumvoetbal, waar we trots  
op kunnen zijn. De verwachtingen zijn  
hooggespannen.

Namens het Algemeen Bestuur van  
Voetbalvereniging Berkum wens ik iedereen  
een mooi voetbaljaar toe. Met veel doel-
punten, overwinningen en natuurlijk mooie 
verhalen. Houd daarbij ook een beetje 
rekening met elkaar. VV Berkum is tenslotte 
de belangrijkste bijzaak in het leven!

Jan Teun Fuller, voorzitter

VOORWOORD 
VAN DE VOORZITTER
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8051EH Hattem

Tandartsen Centrum Hattem Kom op VV Berkum, Tandje erbij!• Algemene Tandheelkunde
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• 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
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SUPERMARKT COOP: KLOPPEND HART VAN BERKUM
In het kantoor van Bert-Jan Oldengarm (36) blinkt een rijtje imposante bekers: trofeeën die de eigenaar 
van de Coop dankzij succesvol en innovatief ondernemerschap in de wacht sleepte. De prijs voor 
Supermarkt van het Jaar won hij toen hij met zijn ouders in geboortestad Coevorden een winkel bestierde. 
Nu, in Berkum, doet hij het in Drenthe opgebouwde vakmanschap meer dan dunnetjes over. De Coop, 
die over ruim een jaar Plus gaat heten, draait met een groeiend klantenbestand meer dan uitstekend.

Dat Bert-Jan een contract met VV Berkum heeft gesloten, dat hem 
vijf jaar Topsponsor van de club maakt, past helemaal in zijn zakelijke 
stijl en zal weinigen in de wijk hebben verbaasd. Rondom één van de 
velden op Sportpark ‘De Vegtlust’ staan immers al louter en alleen  
reclameborden van de supermarkt en langs het hoofdveld tref je er 
ook één aan. Wapperende vlaggen bevestigen in het nieuwe seizoen 
hoe nauw de samenwerking tussen de Coop en VV Berkum is ge-
worden. Op 1 juli 2019 werd Bert-Jan eigenaar van de supermarkt in 
Berkum. Dat hij hetzelfde pad zou volgen als zijn vader, die helaas  
zeven jaar geleden op 56-jarige leeftijd overleed, was aanvankelijk 
niet zijn bedoeling. “Bij de buurtsuper in Coevorden was het hele 
gezin intensief betrokken. Thuis werd alleen maar over de winkel 
gesproken en dat stuitte me weleens tegen de borst.” Maar na een 
wereldreis van een jaar met zijn vriendin Rachel, langs veertien landen 
zoals Australië, Cambodja en Indonesië, besloot hij toch zakelijk 
partner van zijn ouders te worden.

Kansen Na het overlijden van zijn vader zocht Bert-Jan een nieuwe 
uitdaging. De winkel in Coevorden was niet groot en bood geen 
groeimogelijkheden. In Zwolle lagen die kansen er wél, waarbij hij  
een paar dagen per week door zijn moeder wordt geholpen.  
In eerste instantie zocht hij de vernieuwing in Berkum in een breder 
assortiment, aanpassing aan de actualiteit en verbeterde openings-
tijden. De Coop ging onder zijn leiding bijvoorbeeld al snel ook op 
zondag open, wat sommigen de wenkbrauwen deed fronsen.  
“Wat ik deed, was luisteren naar de klanten. En de zondag is nu  
bijna de drukste dag van de week.” 
Om klanten niet op een dwaalspoor te brengen, werd er uniformiteit 
in de openingstijden gebracht. Van maandag tot en met zaterdag 
is de supermarkt van ’s ochtends acht tot ’s avonds acht uur open 
en op zondag van tien (was tot voor kort twaalf) tot zes uur. Verder 

ging Bert-Jan, net als grote ketens als AH en Jumbo, ook tot online 
verkoop over. De busjes die de bestellingen bij de klanten bezorgen 
zijn intussen een vertrouwde verschijning in Berkum. Het leidde er 
allemaal ook toe dat het personeelsbestand is gestegen van 27  
naar 56. “Ze wonen bijna allemaal in Berkum en zo’n beetje de helft  
voetbalt bij VV Berkum.”

Uitbreiding Als klap op de vuurpijl kondigde Bert-Jan onlangs een 
uitbreiding aan, waartoe het aangrenzende woonhuis aan de achter-
kant in de Eikenlaan is aangekocht. Als alles meezit gaat volgend jaar 
direct na de herfstvakantie de nieuwe supermarkt, die dan Plus heet, 
open. De naam verandert als gevolg van de fusie van Coop en Plus, 
waarbij voor de 550 winkels van de nieuwe keten de naam Plus werd 
gekozen.

Met een oppervlakte van 800 vierkante meter (nu nog 500) wordt de 
supermarkt in Berkum volgens Bert-Jan nóg lekkerder en beter.  
“Wij hebben met ons assortiment nu al vrijwel alles te bieden, maar 
om het helemaal compleet te maken en de versafdeling uit te breiden 
hebben we meer ruimte nodig. En die hebben we straks.”  
Waarmee Bert-Jan nog meer klanten hoopt te trekken en het 
winkelcentrum van Berkum nog aantrekkelijker wordt. Een winkel-
centrum dat niet alleen het middelpunt van de wijk maar ook een 
ontmoetingsplek is, met de supermarkt als kloppend hart. Hoeveel 
Berkumers staan hier immers niet dagelijks om een praatje te maken 
en nieuwtjes uit te wisselen? Bert-Jan, die ook voorzitter is van de 
Ondernemers Club Berkum, ziet dat met plezier aan, ook omdat hij 
zich bij de wijk betrokken voelt. “Rachel en ik hebben een huis in de 
wijk gekocht en we voelen ons daar al helemaal thuis. We zijn  
Berkumers geworden!”

PRESENTATIEGIDS 2022 - 2023



De koers zetten in
plaats van volgen
Hoe persoonlijk is uw bank?

Kantoor Zwolle
Contactpersoon: Peter Hulsbergen
Terborchstraat 18
038 457 86 00
zwolle@handelsbanken.nl

Handelsbanken is sterk in hypotheken, vastgoedfi nancieringen 
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 herfi nancieren? 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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Trainer Arno Hoekstra eindigde met de eerste selectie van 
VV Berkum afgelopen seizoen op de negende plaats in de 
Hoofdklasse B. Hoewel die plek in de middenmoot lijkt te 
duiden op een relatief zorgeloos verlopen jaargang, kijkt de 
Friese oefenmeester daar toch anders tegenaan. “Het was voor 
mij uiteindelijk toch een teleurstellend seizoen. We gingen voor 
een plaats bij de eerste zes, dus je mag nooit tevreden zijn 
met een achtste of negende positie. Dat zal dus dit jaar beter 
moeten.”

Berkum 1 liet vorig seizoen vooral in het begin punten liggen en dat gebeurde nogal 
eens terwijl dat, gezien de kwaliteiten van de selectie, niet nodig leek. In de derde 
periode volgde echter een fraaie opleving en het team eindigde daarin op een  
gedeelde derde plaats, waarbij er tot vlak voor het slot van de competitie zelfs  
nog een periodetitel lonkte.

Te wisselvallig begonnen “In veel seizoenen was die derde periode onze beste. 
We zijn dus te vaak te wisselvallig begonnen. Dat kwam ook doordat er soms veel 
nieuwe spelers bij kwamen, waardoor de opbouw van de selectie tijd kostte.  
Voor het komende seizoen hebben we een relatief korte voorbereiding, maar we 

hebben de spelers trainingsschema’s gegeven voor 
hun vakanties en we hopen nu beter aan de start te 
komen. We hebben er een aantal jonge spelers bij 
gekregen en die komen heel fris en positief over. Ik 
denk dat we er veel van kunnen verwachten.”

Arno Hoekstra en zijn selectie gaan in het nieuwe
seizoen wél een heel andere competitie in want in 
de 4e Divisie B, de nieuwe naam voor de vroegere 
Hoofdklasse, komen ze diverse ploegen tegen waar 
Berkum nog niet eerder mee te maken kreeg. “Ik 
denk dat de competitie er niet minder op is gewor-
den. Zo is Olde Veste er bij gekomen en dat is een 
goed voetballende ploeg, met veel jeugd. Ik denk 
ook dat de clubs uit het westen die er nu bij zijn 
kwalitatief niet minder zijn dan de teams die vorig 
seizoen zijn gepromoveerd. Het lijkt me een mooie 
competitie te worden, waar misschien wel meer 
voetbal in zit dan in vorige seizoenen. In het seizoen 
hierna wordt het nog weer heel anders, want dan 
komen de zaterdag- en zondagclubs bij elkaar. Ik 
vind dat een prima idee, je krijgt zo meer streekder-
by’s. Dat is niet alleen mooi voor de beleving en de 
bezoekersaantallen, maar de clubs hebben er wat 
betreft de reiskosten ook profijt bij.”

Nieuwe assistent De technische en medische staf 
van Berkums ‘hoofdmacht’ bleef voor het grootste 
deel ongewijzigd, maar Arno Hoekstra krijgt wel 
een nieuwe assistent-trainer in de persoon van 
Robin Dijk, die de afgelopen twee jaar trainer was 
van Berkum O19. “Het is mooi voor Robin dat je 
bij deze vereniging dus ook als trainer door kunt 
groeien en voor ons is het een voordeel dat hij geen 
onbekende is bij de club. Ik denk dat de stap om 
aan te sluiten dan toch kleiner is dan wanneer je 
‘van buiten’ komt. Dit seizoen gaan we meer met 
video-analyse werken en daar gaat Robin zich met 
name mee bezig houden.”

In 2022-2023 staat Arno Hoekstra voor het vierde 
achtereenvolgende jaar aan het technische roer 
bij VV Berkum en in een eerdere periode was hij al 
twee jaar hoofdtrainer. Is de nu 45-jarige coach in 
die jaren veranderd als trainer? “Ik hoop van niet, 
mijn voetbalvisie is in ieder geval niet veranderd.  
Ik wil mijn team altijd verzorgd voetbal laten spelen, 
met diepgang zonder bal. Liever kansen creëren  
via combinaties en positiespel dan door de lange 
bal. Ik ben daarbij in die jaren wél realistischer  
geworden. Als je kort voor tijd vóór staat moet  
je dat gewoon over de streep trekken, ook als  
dat niet met mooi voetbal is...”

TRAINER ARNO HOEKSTRA 
WIL MEER DAN MIDDENMOOT

“We zijn vaak te 
wisselvallig begonnen”
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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
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Theo Kölker is een geboren en getogen Zwollenaar. Samen met zijn vrouw woont hij inmiddels alweer ruim 
dertig jaar in de Zwolse Stationswijk. Een prachtige plek, die niet direct in verbinding staat met VV Berkum 
zou je zeggen. Niets is minder waar. Via goede vriend en Berkumer Harry Bouwhuis, maakte Theo jaren 
geleden kennis met Berkum. Niet als sporter, maar als toeschouwer van de beide zoons van Harry, die toen 
debuteerden in de eerste selectie. Vaak gingen ze samen kijken naar de wedstrijden van het eerste. Toen 
halverwege 2009 de PR-man bij de club vertrok, is Theo gevraagd om het stokje over te nemen. Inmiddels 
neemt hij al zo’n dertien jaar de honneurs waar op het gebied van woordvoering en public relations voor 
het eerste elftal. En meer… 

Theo was niet bepaald een geboren sporter, geeft hij grif toe.  
Tot en met de B-junioren voetbalde hij bij SV Zwolle. Daarna stopte 
hij met sporten om zich te kunnen richten op zijn middelbare school, 
de HBS (Hogere Burger School), maar ook vanwege, zoals hij zelf 
zegt, een “chronisch gebrek aan talent”. Nog weer later ging hij in 
Zwolle aan de slag als corrector en redacteur bij de Koninklijke Tijl, 
uitgever van de voorloper van de Stentor. Daarna werkte hij onder 
meer in Amsterdam als financieel journalist en coördinator van de 
Nederlandse redactie bij Reuters, een bekend internationaal  
persbureau. Een schot in de roos om een man met deze kwaliteiten 
te binden aan VV Berkum. 

Feitelijk en objectief Als vrijwilliger op het gebied van woordvoering 
en public relations maakt Theo voor iedere wedstrijd van het eerste 
elftal een voorbeschouwing en van iedere uit- en thuiswedstrijd een 
wedstrijdverslag. Zijn schrijfstijl kenmerkt zich door de feitelijke en 
objectieve weergave van de wedstrijd, gecombineerd met citaten 
van spelers en trainers. Ook verstuurt hij persberichten en verzorgt 
hij de perscontacten als er bijzonderheden zijn te melden over de 
eerste selectie. Daarnaast wordt de Business Club Berkum door 
hem trouw voorzien van kopij voor hun eigen nieuwsbrief en schrijft 
hij tegenwoordig ook artikelen voor wijkblad ‘De Berkumer’. Theo: 
“Berkum is een fijne club met een goede en vriendschappelijke 
sfeer. Een club zonder gedoe. Ik voel me hier thuis.” 

Deze zomer heeft Theo voor de dertiende keer de redactie en eind-
redactie op zich genomen van de presentatiegids van Berkum. Echt 
een visitekaartje voor de club! Naast deze taken maakt hij zich nuttig 
als secretaris van de Bestuursgroep van het eerste en tweede elftal. 
Gemiddeld goed voor een vrijwillige inzet van zo’n vijftien uur per 
week. “Het houdt je uit de kroeg,” zegt Theo nuchter. 

Theo: “VV Berkum is meestal een van de eerste clubs met een 
leesbaar en compleet wedstrijdverslag. Ook de presentatiegids ziet 
er ieder jaar goed uit en levert de vereniging echt iets op. Daar kan ik 
best een beetje trots op zijn.”

Gouden duo Theo is letterlijk en figuurlijk een man van zijn woord. 
Afspraak is afspraak. Hij is betrouwbaar, zorgvuldig en zet liever 
anderen dan zichzelf in de schijnwerpers. Hij is er vrijwel altijd, maar 
als hij tóch verhinderd is, neemt zijn kameraad Rainer Fröhlich het 
stokje van hem over. Een gouden duo, waarbij Theo schrijft en  
Rainer de fotografie voor zijn rekening neemt. “We zijn goed op 
elkaar ingespeeld en hebben beiden de kwaliteit hoog in het vaandel 
staan. Dat is fijn samenwerken,” benadrukt Theo.

Tot slot Theo gaat graag door met zijn werkzaamheden voor  
VV Berkum. “Met de spelers van het eerste elftal heb ik een goede 
band opgebouwd. Ik kan ze altijd bellen. Dat geldt ook voor alle 
trainers. Het begon met Michel van Oostrum, een kleurrijk persoon 
met altijd een goed en origineel citaat. Ook Arno Hoekstra is een 
goede vent. Hij is heel betrouwbaar, blijft altijd rustig en nuchter en 
is prettig om mee samen te werken. Over het algemeen gaat het 
dus wel aardig en heb ik niks te klagen,” geeft Theo aan. Wel zou hij 
het prettig vinden als hij back-up krijgt. “Wie weet helpt dit artikel 
daarbij,” besluit hij. “Geïnteresseerden kunnen mij bij de thuis- 
wedstrijden op de tribune vinden, voor de omroepruimte.  
Ze zijn van harte welkom!”

ACHTER DE SCHERMEN BIJ THEO KÖLKER
‘CHRONISCH TALENT’ VOOR SPORTJOURNALISTIEK 
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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



13PRESENTATIEGIDS 2022 - 2023

Het tweede elftal van VV Berkum begint het seizoen 2022-2023, 
vergeleken met het afgelopen succesjaar, met nogal wat personele 
wijzigingen, zowel wat betreft spelers als in de begeleidende staf.  
De nieuwe trainer, Niels van ’t Hoog, krijgt de niet bepaald simpele 
taak om Rinke Borger op te volgen. Die leidde zijn mannen niet alleen 
naar de titel in de Reserve Hoofdklasse A, maar schreef vervolgens 
met hen ook het landskampioenschap van de Reserve Hoofdklassen 
op zijn naam. De lat ligt dus hoog!

“Dat landskampioenschap was natuurlijk een 
unieke prestatie en het zal niet eenvoudig zijn 
om dat te evenaren. Maar het tweede elftal 
van Berkum heeft de laatste jaren steeds 
bovenin meegedaan, en het doel is natuurlijk 
om dat te blijven doen,” kondigt de nieuwe 
oefenmeester aan.

Na afloop van het vorige seizoen zijn er nogal 
wat spelers uit het kampioenselftal vertrok-
ken. Zo gingen er liefst vijf jongens van  
Berkum 2 naar andere verenigingen in Zwolle 
en verkasten enkele anderen naar clubs in 
het westen en oosten van het land. Trainer 
Van ’t Hoog heeft in de nieuwe jaargang 
vooralsnog de beschikking over 17 veld- 
spelers en een keeper en daar verwacht  
hij goed mee uit de voeten te kunnen.

“We zijn, in vergelijking met het kampioens-
jaar, een flink aantal spelers kwijt geraakt 
maar ik verwacht dat er toch een basis is 
gebleven waar je verder mee kunt. Er komen 
ook weer goede voetballers door uit de eigen 
jeugd en die hebben al op niveau gespeeld. 
De hoop is natuurlijk dat het team vlug op 
elkaar ingespeeld raakt. We gaan eerst 
analyseren hoe het elftal het beste speelt, 
accenten leggen en daarmee gaan we aan 
de slag.”

Ervaring Niels van ’t Hoog brengt een  
behoorlijke ervaring mee als trainer.  
De 38-jarige inwoner van Wierden, in  
het dagelijks leven docent Lichamelijke
Opvoeding aan een middelbare school in 
Holten, stond het afgelopen seizoen aan het 

technische roer bij het zaterdagelftal van  
VV Hoogeveen. Daarmee eindigde hij als 
vierde in de noordelijke 3e Klasse D, niet 
onverdienstelijk dus maar wél beneden zijn 
eigen doelstelling. “We wilden natuurlijk  
hogerop maar Nieuwleusen bleek in die  
klasse met afstand de beste te zijn.  
Ze hebben in het hele seizoen maar één  
keer verloren, al was dat wél van ons….”

Vóór zijn periode bij Hoogeveen was  
Van ‘t Hoog vier jaar hoofdtrainer van  
derdeklasser Mariënberg. Eerder voetbalde 
hij vier jaar in het eerste elftal van PH Almelo, 
waar hij bij de jeugd en als assistent-trainer 
bij het eerste ook zijn carrière als oefen- 
meester startte. Vervolgens trainde hij  
twee jaar de A-jeugd van Quick ’20 in  
Oldenzaal, die onder zijn leiding opklom  
naar de landelijke tweede divisie, en was  
hij trainer van de tweede elftallen van  
Quick ’20 en Hulzense Boys.

Dominant Over zijn werkwijze als oefen-
meester en coach is Niels van ’t Hoog  
duidelijk. “Ik wil mijn elftallen dominant  
laten zijn in het veld. Ik ben als trainer heel 
duidelijk, qua communicatie over wat ik wil 
en dat gaat óók over het gedrag in het veld. 
Verder kijk ik uit naar de samenwerking met  
Arno Hoekstra, de hoofdtrainer van het  
eerste elftal van Berkum. Samen kunnen  
we wat moois neerzetten!”

In de begeleidende staf van het tweede  
elftal is er afscheid genomen van een aantal  
bekende gezichten. Zo zijn de teammana-
gers Ronald Korterik en Jasper Koekoek 
gestopt en zij zullen worden vervangen door 
Henk Jan van der Veer, die jaren lang deel 
heeft uitgemaakt van de Technische  
Commissie van VV Berkum. 

Hans Ester nam na afloop van het afgelopen 
kampioensseizoen, na vele jaren, afscheid 
als ‘vlaggenist’ bij Berkum 2. Hij werd het 
afgelopen seizoen al bijgestaan door Pieter 
Mondria, die ook in de komende jaargang 
assistent-scheidsrechter bij het tweede 
elftal zal zijn.

DE LAT LIGT HOOG VOOR BERKUM 2

“Ik wil mijn elftallen 
dominant laten zijn
in het veld”
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SELECTIE VROUWEN 1
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Melissa 
Kwakman

GEB.DATUM
14-04-2004
 
POSITIE
keeper

Lieke 
van Vilsteren

GEB.DATUM
08-09-1995
 
POSITIE
verdediger

Jonne
Ekkel

GEB.DATUM
15-04-1998
 
POSITIE
middenvelder 

Veronique 
Habekotté

GEB.DATUM
04-02-1995
 
POSITIE
verdediger

Jorie 
Schepers

GEB.DATUM
10-11-1992
 
POSITIE
middenvelder

Jaël 
Djojomoenawie

GEB.DATUM
21-08-2005
 
POSITIE
middenvelder 

Meral 
van Pijkeren

GEB.DATUM
30-09-2002
 
POSITIE
middenvelder

Harmke 
Berenpas

GEB.DATUM
11-05-1989
 
POSITIE
verdediger

Wenke 
Stedehouder

GEB.DATUM
03-01-1998
 
POSITIE
verdediger

Marika 
Purgacz

GEB.DATUM
16-05-2006
 
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

Milou 
Bloemink

GEB.DATUM
02-06-2004
 
POSITIE
verdediger
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Suzie 
Visscher

GEB.DATUM
29-11-2004
 
POSITIE
aanvaller
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Hengst

GEB.DATUM
26-03-2003
 
POSITIE
middenvelder
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TECHNISCHE STAF

Grace 
Bitengo

GEB.DATUM
27-09-2000 

POSITIE
aanvaller
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Bovenste rij van links naar rechts // 
Harmke Berenpas, Wenke Stedehouder, Maureen van Iwaarden, 
Meral van Pijkeren, Marijke Tip, Milou Bloemink, Wendy Moerman

Middelste rij van links naar rechts // 
Hans Willemsen, Marika Purgacz, Jonne Ekkel, Melissa Kwakman, 
Esmée Polfliet, Lieke van Vilsteren, Jorie Schepers, Aaron Pragt

Onderste rij van links naar rechts // 
Jaël Djojomoenawie, Alyssa Hengst, Suzie Visscher, 
Veronique Habekotté, Grace Bitengo, Femke van den Dijssel

Op de groepsfoto ontbreekt //
Anouk van Vilsteren

SELECTIE VROUWEN 1, SEIZOEN 2022-2023
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Esmee 
Polfliet

GEB.DATUM
02-10-2002
 
POSITIE
keeper
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Aaron Pragt (33) staat sinds kort aan het technische roer bij 
Vrouwen 1 van VV Berkum. De nieuwe trainer is iemand die houdt 
van een goede voorbereiding en hij is opgeruimd aangelegd. Dat is 
op het trainingsveld duidelijk te zien. Per oefening wordt een andere 
kleur pion gebruikt en voordat er wordt begonnen heeft Aaron het 
hele speelveld al gevuld met de pionnen, kleur bij kleur, om de 
trainingsvormen aan te geven. Alles gebeurt vanuit een doelstelling. 
Aaron heeft zin in het komende seizoen: ‘Wat we willen is gewoon 
promoveren naar de Hoofdklasse.’

Prestaties komen vanzelf Hij heeft er in de voorbereiding een flink aantal trainingen op-
zitten. Aaron is bewust nog ruim vóór de zomervakantie gestart. Hij begon met een groep 
van 26 speelsters en uiteindelijk blijven er daar 20 van over voor het eerste vrouwenelftal. 
“Ik heb met alle speelsters die meetrainden gesprekken gevoerd. Je moet het met zijn 
allen doen en samen optrekken. Je bent een team en de motivatie om er met zijn allen iets 
van te maken moet je gewoon hebben. Als dát goed is, komen de prestaties vanzelf.”

Zelf weer trainingen verzorgen Sinds een jaar of zes woont Aaron in Zwolle. “Mijn vrouw 
woonde in Zwolle en ik ben voor haar naar Zwolle verhuisd. Zelf kom ik uit Veenendaal, 
daar heb ik ook gevoetbald en ben er trainer geweest. Eenmaal in Zwolle ben ik bij de 
vrouwentak van Be Quick ’28 als technisch coördinator en trainer aan de slag gegaan.” 

Onlangs besloot Aaron de overstap te maken 
naar Berkum. “Ik heb een duidelijke manier 
van werken voor ogen. Ik heb er drie nieuwe 
speelsters bij weten te krijgen: Jaël, Alyssa en 
Melissa. Jaël speelde bij JO19 in Kampen,  
Alyssa en keeper Melissa zaten bij Jong PEC.”

Agressief voetbal vooruit De nieuwe trainer 
heeft voor de komende periode een duidelijke 
tactiek voor ogen. “Als je weet welke speel-
sters bepaalde kwaliteiten hebben, kan ik daar 
mijn tactiek op aanpassen. Ja, ik heb wel wat 
trucs die ik ga uitproberen. Ik ga voor agressief 
voetbal vooruit, waarbij de bal snel wordt 
veroverd. Speelsters moeten daar sowieso fit 
voor zijn. Op die manier kan een wedstrijd in 
hoog tempo plaatsvinden en kunnen we een 
tegenstander echt opsluiten.”

Speciaal werkschema Aaron heeft een 
speciaal werkschema gemaakt met daarop 
de trainingsdoelstellingen. Zo heeft hij in de 
voorbereiding veel trainingen gegeven waarin 
de verdediging centraal staat. Op het moment 
dat die goed staat gaan ze verder met de 
aanvallers. Verder is positiespel een belangrijk 
onderdeel van de trainingen. “Als ik positiespel 
doe, wil ik dat ze echt in linies gaan werken en 
daarin de samenwerking opzoeken. Tijdens 
de voorbereiding wordt gekeken hoe we er als 
team voorstaan om zo naar de eerste compe-
titiewedstrijd toe te groeien. Dan moeten we er 
als team staan.” 

Eigen aanpak De Berkum-trainer heeft het 
idee dat zijn manier van training geven wel 
goed valt bij de dames. Vanzelfsprekend heeft 
hij een eigen aanpak. Een voorbeeld daarvan 
is dat er geen statische oefeningen worden 
gedaan, maar alles vanuit weerstand wordt 
getraind. Daarnaast is er op de training een 
regel dat er wordt ‘geplankt’ door de verliezers 
van een oefenpotje. “Het is een beetje grappig 
bedoeld en voor het groepsproces zeker niet 
verkeerd. Het geeft toch een vorm van  
gezamenlijke excentrieke motivatie om  
een oefenpotje te winnen,” vindt Aaron.  
Hij vindt het ook heel belangrijk dat er goed 
wordt samenwerkt met Vrouwen 2. “Ik ken 
Tom, de trainer van Vrouwen 2 goed. Je kunt 
elkaar natuurlijk ook helpen met eventuele 
uitwisseling van speelsters.”

Gewoon promoveren Over het komende 
seizoen is Aaron kort maar krachtig: “Wat we 
willen is gewoon promoveren naar de Hoofd-
klasse. De groep heeft duidelijk aangegeven 
dat dit het doel is, dus daar gaan we voor!”

TRAINER VROUWEN 1
AARON PRAGT: DOEL IS PROMOVEREN!
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Zoals elk jaar is er ook nu weer een aantal nieuwe gezichten in de hoofdselectie van VV Berkum en het is  
mooi dat er daarbij ook weer twee spelers zitten die uit onze eigen Berkum-jeugd zijn doorgegroeid naar  
het ‘vlaggenschip’. Zij stellen zich alle acht aan u voor!

NIEUWE SPELERS BERKUM 1

18

Boaz Rahajaan (19) voetbalde vorig seizoen in de O23 van tweededivisionist HHC Hardenberg, maar 
stapte over naar Berkum omdat hij in zijn woonplaats Zwolle wil spelen. “Ik wilde dichter bij huis voet-
ballen, maar wél op niveau. En ik wil me verder ontwikkelen, want ik heb tot nu toe steeds in jeugdteams 
gespeeld en daar worden toch andere eisen gesteld.” Boaz begon bij CSV ’28 en werd al op 10-jarige 
leeftijd gescout door FC Twente, waar hij de jeugdelftallen tot en met de O18 doorliep. In 2016-2017  
zat Boaz bovendien in de voorselectie van Oranje O14 en een seizoen later in de selectie van het  
‘future team Oranje onder 16 jaar’. Boaz is een snelle rechtsback, die ook kan spelen in het hart van  
de verdediging en zelfs als rechtsbuiten. Hij weet dat hij flinke concurrentie in de selectie krijgt, maar 
daar is hij heel nuchter over. “Het enige wat ik kan doen is mijn best doen.” Over de kansen van  
Berkum is hij optimistisch. “Als ik de drive zie die we hebben, verwacht ik dat we in de top-zes  
mee kunnen doen. We hebben een leuke ploeg en het niveau is hoog.”

De 19-jarige aanvaller en middenvelder Finn van Kommer kwam de afgelopen twee seizoenen uit voor 
zondaghoofdklasser VV Hoogeveen. Hij startte bij ASC Waterwijk in Almere en werd toen gescout door 
PEC Zwolle, waar hij de jeugdopleiding tot en met de O19 doorliep. “Ik heb nu voor Berkum gekozen 
omdat ik in Zwolle woon en graag weer in de buurt wou voetballen, maar wel op niveau. Ook wilde ik 
graag weer naar het zaterdagvoetbal toe. Daarom was Berkum perfect! De keuze was dus vrij simpel  
en snel gemaakt.” Ook Finn heeft hoge verwachtingen van de 4e Divisie. “Het is een competitie met  
een prachtig niveau en mooie clubs. Ik denk dat we een erg sterke selectie hebben, met een mooie  
mix van ervaring en jonge spelers. Ik denk dat we dit seizoen goede kansen hebben om bovenin mee  
te gaan draaien en misschien een periode te pakken. Zelf hoop ik zoveel mogelijk minuten te kunnen  
maken en belangrijk te kunnen zijn met goals en assists.”

Aanvaller Giorney Rojer (22) heeft de nodige ervaring in binnen- én buitenland. Hij begon bij Be Quick 
’28 en HTC, speelde daarna drie seizoenen in de jeugd van PEC Zwolle en ging toen naar de O19 van 
FC Emmen. Na een periode bij zondaghoofdklasser Hoogeveen verkaste hij naar Durham City en  
Carlisle United in Engeland, waarna hij in Nederland terugkeerde bij KHC. “Ik heb nu voor Berkum  
gekozen omdat het mijn ambitie is hogerop te voetballen en mezelf te ontwikkelen. Ik denk dat Berkum 
mij daarbij kan helpen en ik denk ook dat het een club is die goed bij mij past.” Giorney speelt liefst  
als links- of rechtsbuiten, maar kan ook uit de voeten op het middenveld en als rechtsback.  
“Ik verwacht dat we met deze mooie groep, met jonge en wat oudere jongens, een sterke band kunnen 
creëren, elkaar beter kunnen maken en misschien hoog kunnen eindigen. Ik wil alles geven voor de club 
en ik wil het team graag helpen met doelpunten en assists.” 

Robert begon bij HHCombi in Hooghalen en ging als 12-jarige naar ACV waar hij later ook in het eerste 
elftal kwam. Daarop volgden drie jaar bij Be Quick 1887 maar hij keerde daarna terug bij derdedivisionist 
ACV, waar hij alles bij elkaar zeven seizoenen in de hoofdmacht speelde. Zowel bij Be Quick 1887 als 
ACV was de nu 28-jarige centrale verdediger aanvoerder. “Ik heb nu een baan waardoor ik veel in  
Zwolle werk. Ik heb vaak met ACV tegen Berkum gevoetbald en die wedstrijden heb ik altijd als zeer 
prettig ervaren. Ik hoop dus op een mooie tijd bij Berkum.” Robert kijkt uit naar het nieuwe seizoen.  
“Je krijgt ongetwijfeld niets voor niets en zult iedere week vol aan de bak moeten. Iedereen is aan elkaar 
gewaagd. Er zitten mooie, uitdagende tegenstanders tussen. Ik schat het niveau behoorlijk hoog in, 
maar ik verwacht dat wij het veel tegenstanders lastig kunnen maken.”

Boaz Rahajaan

Finn van Kommer

Giorney Rojer

Robert Talens
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Middenvelder Lars van Gerner (20) werd vorig seizoen als jeugdspeler al toegevoegd aan de hoofd-
macht en maakte daar ook al de nodige ‘vlieguren’. Eigenlijk gaat hij dus al zijn tweede jaar in bij de 
eerste selectie, maar hij werd in deze gids nog niet eerder voorgesteld. Lars kan op alle posities van  
het middenveld uit de voeten. Hij speelde eerder anderhalf jaar bij de jeugd van PEC Zwolle en in de 
O13 en O14 van de KNVB, maar voetbalde verder altijd voor Berkum. Hij verwacht een mooi seizoen. 
“Als je ziet welke ploegen er bij zijn gekomen dan wordt het een mooie competitie en ik denk dat wij 
er kwalitatief beter op zijn geworden. Zelf wil ik natuurlijk zo veel mogelijk spelen, minuten maken en 
mezelf ontwikkelen. Ik wil een dragende speler worden!”

Mike is een 19-jarige aanvaller en middenvelder die eerder bij HTC en Be Quick ’28 in zijn woonplaats 
Zwolle speelde. In 2013 werd hij opgepikt door PEC Zwolle, waar hij diverse jeugdelftallen doorliep, en 
in 2020 verkaste hij naar de O21 van profclub FC Emmen. Hij koos nu voor Berkum omdat hij verwacht 
dat hij zich daar kan laten zien in een elftal dat kwaliteiten heeft en op een aansprekend niveau speelt. 
“De 4e Divisie is een nieuwe competitie, met een aantal sterke en voor ons nieuwe teams. We zouden 
moeten gaan voor een nacompetitieplek, want ik denk dat we een sterke selectie hebben. Berkum is  
uiteraard een ambitieuze club, dus het zou geweldig zijn als we dat kunnen halen. Zelf wil ik daar ook 
een grote bijdrage in kunnen leveren.”

Twan Knul (26) is een ervaren spits met scorend vermogen, die als voetballer tot nu toe behoorlijk  
‘honkvast’ was, want hij speelde al sinds de pupillen voor eersteklasser DOS in zijn woonplaats  
Kampen. Daar maakte hij de afgelopen acht seizoenen deel uit van de hoofdselectie, maar hij heeft  
nu na al die jaren toch behoefte aan verandering. “Berkum is een mooie club, het eerste elftal speelt  
een klasse hoger dan DOS en ik was ook toe aan een nieuwe uitdaging. Ik hoop dat we dit seizoen  
met goed voetbal in het linker rijtje van de 4e Divisie terecht komen en dan zullen we kijken hoe hoog  
we kunnen meedraaien. Zelf wil ik zoveel mogelijk spelen en mezelf ontwikkelen op dit niveau.  
Daarnaast hoop ik veel op te steken van de ervaren spelers.”

Keeper Finn Jordans (19) werd wel eens gescout door andere clubs, maar bleef altijd bij VV Berkum.  
Hij kwam bij onze vereniging al bij de E-pupillen in het doel en nu is hij vanuit het O19-elftal bij de  
hoofdselectie gekomen. Hij verwacht dat die nieuwe selectie dit seizoen leuk mee kan doen in de  
grotendeels nieuwe 4e Divisie B en daar misschien zelfs voor verrassingen kan zorgen. “Mijn eigen  
ambitie dit seizoen is gewoon veel spelen en ik hoop ook veel te leren van de andere keepers,  
Jasper en Huib, en van keeperstrainer Eser Elmali. Het is lang geleden dat er in de eerste selectie  
van Berkum drie keepers zaten die uit de eigen jeugd komen, en dat is ook alleen maar leuk.”

Lars van Gerner

Mike van Ekeren 

Twan Knul

Finn Jordans 
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info@utshersevoort.nl  
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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!
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info@queric.nl    •    www.queric.nl
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volledige ontzorging op 
het gebied van mobiliteit!
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Competitieprogramma 4e Divisie B zaterdag, seizoen 2022-2023

17 SEPTEMBER 2022
Berkum - Eemdijk
AZSV - Genemuiden
Swift - SDV Barneveld
CSV Apeldoorn - WV-HEDW
DETO - Olde Veste
Huizen - Flevo Boys
HZVV - DHSC
Ajax - Buitenpost

EERSTE PERIODE 
27 AUGUSTUS 2022
AZSV - Berkum
Flevo Boys - Ajax
Olde Veste - DHSC
WV-HEDW - HZVV
SDV Barneveld - Huizen
Eemdijk - DETO
Genemuiden - CSV Apeldoorn
Buitenpost - Swift

3 SEPTEMBER 2022
Berkum- Buitenpost
Swift - Genemuiden
CSV Apeldoorn- Eemdijk
DETO - SDV Barneveld
Huizen - WV-HEDW
HZVV - Olde Veste
DHSC - Flevo Boys
Ajax  - AZSV

10 SEPTEMBER 2022
Genemuiden - Berkum
Flevo Boys - HZVV
Olde Veste - Huizen
WV-HEDW - DETO
SDV Barneveld - CSV Apeldoorn
Eemdijk - Swift
Buitenpost - AZSV
DHSC - Ajax

24 SEPTEMBER 2022
SDV Barneveld - Berkum
Flevo Boys - DETO
Olde Veste - CSV Apeldoorn
WV-HEDW - Swift
Eemdijk - AZSV
Genemuiden - Buitenpost
HZVV - Ajax
DHSC - Huizen

1 OKTOBER 2022
Berkum - WV-HEDW
Buitenpost - Eemdijk
AZSV - SDV Barneveld
Swift - Olde Veste
CSV Apeldoorn - Flevo Boys
DETO - DHSC
Huizen - HZVV
Ajax - Genemuiden

8 OKTOBER 2022
Olde Veste - Berkum
Flevo Boys - Swift
WV-HEDW - AZSV
SDV Barneveld - Buitenpost
Eemdijk - Genemuiden
Huizen - Ajax
HZVV - DETO
DHSC - CSV Apeldoorn

15 OKTOBER 2022
Berkum - Flevo Boys
Genemuiden - SDV Barneveld
Buitenpost - WV-HEDW
AZSV - Olde Veste
Swift - DHSC
CSV Apeldoorn - HZVV
DETO - Huizen
Ajax - Eemdijk

29 OKTOBER 2022
DHSC - Berkum
Flevo Boys - AZSV
Olde Veste - Buitenpost
WV-HEDW - Genemuiden
SDV Barneveld - Eemdijk
DETO - Ajax
Huizen - CSV Apeldoorn
HZVV - Swift

5 NOVEMBER 2022
Berkum - HZVV
Eemdijk - WV-HEDW
Genemuiden - Olde Veste
Buitenpost - Flevo Boys
AZSV - DHSC
Swift - Huizen
CSV Apeldoorn - DETO
Ajax - SDV Barneveld

1 APRIL 2023
Berkum - DHSC
Eemdijk - SDV Barneveld
Genemuiden - WV-HEDW
Buitenpost - Olde Veste
AZSV - Flevo Boys
Swift - HZVV
CSV Apeldoorn - Huizen
Ajax - DETO

11 MAART 2023
Berkum - Olde Veste
Genemuiden - Eemdijk
Buitenpost - SDV Barneveld
AZSV - WV-HEDW
Swift - Flevo Boys
CSV Apeldoorn - DHSC
DETO - HZVV
Ajax - Huizen

25 MAART 2023
Flevo Boys - Berkum
Olde Veste - AZSV
WV-HEDW - Buitenpost
SDV Barneveld - Genemuiden
Eemdijk - Ajax
Huizen - DETO
HZVV - CSV Apeldoorn
DHSC - Swift

15 APRIL 2023
HZVV - Berkum
Flevo Boys - Buitenpost
Olde Veste - Genemuiden
WV-HEDW - Eemdijk
SDV Barneveld - Ajax
DETO - CSV Apeldoorn
Huizen - Swift
DHSC - AZSV

22 APRIL 2023
Berkum - Huizen
SDV Barneveld - WV-HEDW
Eemdijk - Olde Veste
Genemuiden - Flevo Boys
Buitenpost - DHSC
AZSV - HZVV
Swift - DETO
Ajax - CSV Apeldoorn

6 MEI 2023
DETO - Berkum
Flevo Boys - Eemdijk
Olde Veste - SDV Barneveld
WV-HEDW - Ajax
CSV Apeldoorn - Swift
Huizen - AZSV
HZVV - Buitenpost
DHSC - Genemuiden

13 MEI 2023
Berkum - CSV Apeldoorn
WV-HEDW - Olde Veste
SDV Barneveld - Flevo Boys
Eemdijk - DHSC
Genemuiden - HZVV
Buitenpost - Huizen
AZSV - DETO
Ajax - Swift

20 MEI 2023
Swift - Berkum
Flevo Boys - WV-HEDW
CSV Apeldoorn - AZSV
DETO - Buitenpost
Huizen - Genemuiden
HZVV - Eemdijk
DHSC - SDV Barneveld
Ajax - Olde Veste

27 MEI 2023
Berkum - Ajax
Olde Veste - Flevo Boys
WV-HEDW - DHSC
SDV Barneveld - HZVV
Eemdijk - Huizen
Genemuiden - DETO
Buitenpost - CSV Apeldoorn
AZSV - Swift

3 DECEMBER 2022
Berkum - Swift
Olde Veste - Ajax
WV-HEDW - Flevo Boys
SDV Barneveld - DHSC
Eemdijk - HZVV
Genemuiden - Huizen
Buitenpost - DETO
AZSV - CSV Apeldoorn

TWEEDE PERIODE 
12 NOVEMBER 2022
Huizen - Berkum
Flevo Boys - Genemuiden
Olde Veste - Eemdijk
WV-HEDW - SDV Barneveld
CSV Apeldoorn - Ajax
DETO - Swift
HZVV - AZSV
DHSC - Buitenpost

19 NOVEMBER 2022
Berkum - DETO
SDV Barneveld - Olde Veste
Eemdijk - Flevo Boys
Genemuiden - DHSC
Buitenpost - HZVV
AZSV - Huizen
Swift - CSV Apeldoorn
Ajax - WV-HEDW

26 NOVEMBER 2022
CSV Apeldoorn - Berkum
Flevo Boys - SDV Barneveld
Olde Veste - WV-HEDW
Swift - Ajax
DETO - AZSV
Huizen - Buitenpost
HZVV - Genemuiden
DHSC - Eemdijk

10 DECEMBER 2022
Ajax - Berkum
Flevo Boys - Olde Veste
Swift - AZSV
CSV Apeldoorn - Buitenpost
DETO - Genemuiden
Huizen - Eemdijk
HZVV - SDV Barneveld
DHSC - WV-HEDW

21 JANUARI 2023
Berkum - AZSV
Swift - Buitenpost
CSV Apeldoorn - Genemuiden
DETO - Eemdijk
Huizen - SDV Barneveld
HZVV - WV-HEDW
DHSC - Olde Veste
Ajax - Flevo Boys

28 JANUARI 2023
Buitenpost - Berkum
Flevo Boys - DHSC
Olde Veste - HZVV
WV-HEDW - Huizen
SDV Barneveld - DETO
Eemdijk - CSV Apeldoorn
Genemuiden - Swift
AZSV - Ajax

4 FEBRUARI 2023
Berkum - Genemuiden
AZSV - Buitenpost
Swift - Eemdijk
CSV Apeldoorn - SDV Barneveld
DETO - WV-HEDW
Huizen - Olde Veste
HZVV - Flevo Boys
Ajax - DHSC

11 FEBRUARI 2023
Eemdijk - Berkum
Flevo Boys - Huizen
Olde Veste - DETO
WV-HEDW - CSV Apeldoorn
SDV Barneveld - Swift
Genemuiden - AZSV
Buitenpost - Ajax
DHSC - HZVV

25 FEBRUARI 2023
Berkum - SDV Barneveld
Buitenpost - Genemuiden
AZSV - Eemdijk
Swift - WV-HEDW
CSV Apeldoorn - Olde Veste
DETO - Flevo Boys
Huizen - DHSC
Ajax - HZVV

DERDE PERIODE 
4 MAART 2023
WV-HEDW - Berkum
Flevo Boys - CSV Apeldoorn
Olde Veste - Swift
SDV Barneveld - AZSV
Eemdijk - Buitenpost
Genemuiden - Ajax
HZVV - Huizen
DHSC - DETO
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SELECTIE 1E ELFTAL

Martijn
Brakke

GEB.DATUM
02-10-1985
 
POSITIE
aanvaller

SEIZOEN
2e
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de
nv

el
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r

Björn 
Bakker 

GEB.DATUM
15-09-1993
 
POSITIE
middenvelder
 
SEIZOEN
6e

Robert 
Talens 

GEB.DATUM
15-12-1993
 
POSITIE
verdediger
 
SEIZOEN
1e
 ke

ep
er

ve
rd

ed
ig

er

ve
rd

ed
ig

er

Dennis  
Horstman

GEB.DATUM
29-05-1991
 
POSITIE
verdediger
 
SEIZOEN
14e

Jorben 
Nieuwenhuis 

GEB.DATUM
27-05-1994
 
POSITIE
verdediger
 
SEIZOEN
7e

Mike
van Ekeren

GEB.DATUM
27-09-2002 

POSITIE(S)
middenvelder / aanvaller
 
SEIZOEN
1e

ve
rd

ed
ig

er

ve
rd

ed
ig

er
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id

de
nv

el
de

r /
 a
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r

Johnsen 
Bacuna

GEB.DATUM
06-08-1985
 
POSITIE
aanvaller
 
SEIZOEN
8e

aa
nv

al
le

r

1
Huib   
Veurink

GEB.DATUM
15-04-1997
 
POSITIE
keeper
 
SEIZOEN
6e

2
Frank 
van der Burg

GEB.DATUM
26-06-1996
 
POSITIE
verdediger  
 
SEIZOEN
3e

3

4 5 6

7 8 9
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Lars
van Gerner

GEB.DATUM
19-06-2002
 
POSITIE
middenvelder

SEIZOEN
1e

aa
nv

al
le

r

Alex 
van Hoesel 

GEB.DATUM
21-02-2003
 
POSITIE
verdediger

SEIZOEN
2e

ve
rd

ed
ig

er

Twan
Knul

GEB.DATUM
28-12-1995 

POSITIE
aanvaller

SEIZOEN
1e

aa
nv

al
le

r

Marc van 
der Meulen

GEB.DATUM
22-10-1988
 
POSITIE
middenvelder
 
SEIZOEN
18e
 m

id
de

nv
el

de
r 

Chris van 
der Meulen 

GEB.DATUM
17-01-1984
 
POSITIE
aanvaller 
 
SEIZOEN
22e

aa
nv

al
le

r

10 11 12

14
aa

nv
al

le
r

Giorney 
Rojer 

GEB.DATUM
01-01-2000
 
POSITIE
aanvaller
 
SEIZOEN
1e

Hermen 
Dam 

GEB.DATUM
24-09-1994
 
POSITIE
verdediger 

SEIZOEN
3e

ve
rd

ed
ig

er

17 18

19
Finn 
van Kommer 

GEB.DATUM
17-12-2002
 
POSITIE
middenvelder

SEIZOEN
1e

m
id

de
nv

el
de

r

20
Boaz 
Rahajaan 

GEB.DATUM
10-01-2003
 
POSITIE
verdediger
 
SEIZOEN
1e
 ve

rd
ed

ig
er
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SELECTIE 1E ELFTAL

Jasper 
de Visser 

GEB.DATUM
18-12-2001
 
POSITIE
keeper

SEIZOEN
2e

ke
ep

er

Finn 
Jordans

GEB.DATUM
19-03-2003
 
POSITIE
keeper 

SEIZOEN
1e

ke
ep

er

24
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Bas
van Wijnen

GEB.DATUM
31-07-1997
 
POSITIE
middenvelder 

SEIZOEN
3e

m
id

de
nv

el
de

r
25

Arno
Hoekstra  

ho
of

dt
ra

in
er

André
Toering 

te
am

m
an

ag
er

Robin
Dijk as

si
st

en
t-h

oo
fd

tr
ai

ne
r

Erik
Teunissen 

te
am

m
an

ag
er

Eser
Elmali ke

ep
er

st
ra

in
er

Arend
Zoer 

ve
rz

or
ge

r/h
er

st
el

tra
in

er

Jos
Dohmen 

ve
rz

or
ge

r/h
er

st
el

tra
in

er

TECHNISCHE STAF

Ivar
Nijboer  

GEB.DATUM
09-01-1995
 
POSITIE(S)
aanvaller / middenvelder

SEIZOEN
3e

 aa
nv

al
le

r /
 m

id
de

nv
el

de
r 
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Ervaar het zelf wat eenErvaar het zelf wat een
goede boxspring voor u kan doen! 

KOM LANGS EN LAAT U ADVISEREN 
IN ONZE RUIME EXPERIENCE ROOM

goede boxspring voor u kan doen! goede boxspring voor u kan doen! goede boxspring voor u kan doen! goede boxspring voor u kan doen! goede boxspring voor u kan doen! goede boxspring voor u kan doen! goede boxspring voor u kan doen! 

Grote Voort 72-74, Zwolle

T 038 - 453 45 14

E info@rikels-slaapexperts.nl

www.rikels-slaapexperts.nl

welkom bij de grootste 
serta-dealer van nederland!

KLANTEN 
BEOORDELEN
ONS MET 9,8!

“We slapen nu al 4 dagen 
voortreffelijk, eindelijk 

sinds tijden wakker worden 
zónder rugpijn!”

PRESENTATIEGIDS 2022 - 2023



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 2022-2023

1. SC 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. d’Olde Veste ‘54
 Trainer Dick Krommenhoek, 
 Sportpark Parallelweg,
 Parallelweg 11, 
 8332 JD Steenwijk,
 oldeveste.com

4. DETO Twenterand
 Trainer Jurgen Schefczyk, 
 Sportpark ’t Midden,
 Schout Doddestraat 48, 
 7671 GT Vriezenveen,
 deto.nl

5. Swift
 Trainer Jimmy Simons, 
 Sportpark Olympiaplein,
 Olympiaplein 31A, 
 1077 CL Amsterdam,
 avvswift.nl

6. WV-HEDW
 Trainer Marcel Valk, 
 Sportpark Middenmeer,
 Radioweg 86, 
 1098 NJ Amsterdam,
 wvhedw.nl

7. Ajax Zaterdag
 Trainer Sander Middelbeek, 
 Sportpark De Toekomst,
 Borchlandweg 18, 
 1114 BD Duivendrecht,
 ajaxzaterdag.nl

8. DHSC
 Trainer Rick Testa la Muta, 
 Sportpark Wesley Sneijder,
 Thorbeckelaan 16, 
 3552 CS Utrecht,
 vvdhsc.nl

9. CSV Apeldoorn
 Trainer Jan Kromkamp, 
 Sportpark Orderbos,
 Orderbos 1, 
 7313 HN Apeldoorn,
 csvapeldoorn.nl

10. SDV Barneveld
 Trainer Bart Schreuder, 
 Sportpark Norschoten,
 Barnseweg 9, 
 3773 BA Barneveld,
 sdvb.nl

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

12. SV Huizen
 Trainer Arnold Klein, 
 Sportpark De Wolfskamer,
 IJsselmeerstraat 2, 
 1271 AA Huizen,
 svhuizen.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

In het seizoen 2022-2023 komt de hoofdmacht van VV Berkum uit in de 4e Divisie B zaterdag, de vroegere 
Hoofdklasse B. Vergeleken met vorig seizoen zijn er heel wat nieuwe tegenstanders. Nieuw zijn Olde Veste 
’54, CSV Apeldoorn, SDV Barneveld, WV-HEDW en SV Huizen, die promoveerden uit de 1e Klasse. 
De amateurtak van Ajax is er in de 4e Divisie B bij gekomen na degradatie uit de 3e Divisie en DHSC 
maakte de ‘zijdelingse’ overstap van de Hoofdklasse A naar de 4e Divisie B.
Voor de Berkum-fans die de uitwedstrijden willen bezoeken: Kijk vóór een wedstrijd op de Berkum-site, 
in de voorbeschouwing en het wedstrijdprogramma staat vermeld hoe laat er wordt afgetrapt.
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Scoor erop los met de nieuwe Renault
MEGANE E-TECH ELECTRIC
100% elektrisch, tot wel 470km actieradius

Maak kennis met 
Terwolde Renault & Dacia in Zwolle

 Hét adres bij u in de buurt voor:
Nieuwe (elektrische) personenauto’s en bedrijfswagens
Laadoplossingen
Privé en zakelijke lease
Onderhoud, reparatie en schadeherstel voor alle merken
Een ruime voorraad (jong) gebruikte auto’s

(vh. Autobedrijf Oving)

Terwolde Zwolle
Bisschop Willebrandlaan 66
www.terwolde.nl
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LOCATIE VOOR:
· golfen op onze prachtige 18 holes baan
· golfstartprogramma vanaf € 99,-
· ontspannen lunchen of dineren op het terras of in de brasserie
· vergaderen
· feesten

ERVAAR GOLFGELUK IN ZWOLLE! 
Op slechts 5 minuten afstand van VV Berkum ligt Golfclub Zwolle 

www.golfclubzwolle.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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“VV BERKUM, DE PLEK WAAR FAMILIE EN VRIENDEN   SAMENKOMEN”
Het gezin Weenink is volop verbonden met VV Berkum. Met vader Louis (64) als voorzitter van de  
Bestuursgroep Commercie, Maurice (30) in zijn kersverse rol als algemeen bestuurslid naast het 
voorzitterschap van de Bestuursgroep Senioren, Vincent (27) die zich nuttig maakt achter (en ook voor)  
de bar en Alicia (24), die haar talenten inzet voor het damesbestuur. Ook voetballend zijn ze nog volop 
actief. Alicia als jongste telg van het gezin in Vrouwen 2 en Vincent en Maurice samen in het vijfde elftal.  
Wat maakt VV Berkum voor hen zo bijzonder? 

Van links naar rechts // Louis, Vincent, Alicia en Maurice
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Goedlachs gaan ze aan tafel zitten op het nieuwe terras bij de  
Berkum-kantine. Er is niet veel tijd voor een interview, want er moet 
nog gevoetbald worden en ondertussen komen ze allemaal bekenden 
tegen. Dat kenmerkt voor Alicia de vereniging. “Ik kom hier al van 
jongs af aan, inmiddels drie keer in de week. Het voelt echt als thuis-
komen.” Louis vult aan: “Berkum is een heel verbindende en warme 
club. Laagdrempelig ook. Je hoort er al snel bij. De vereniging is goed 
georganiseerd. Je kunt altijd veel dingen bedenken die beter kunnen, 
maar er gaan hier echt veel dingen goed. Een mooi voorbeeld hiervan 
is voor mij de komst van onze verenigingsmanager, Robert Schraag. 
Hij kleurt de vereniging omdat hij gemotiveerd en gedreven is om 
dingen voor elkaar te krijgen.” Ook is Louis trots op zijn buurman,  
Rainer Fröhlich, die zich volop inzet voor de club. “Die mensen en 
vele andere vrijwilligers maken de club, niet andersom.” 

Vincent herkent dat gevoel. Hij voetbalt al bij Berkum sinds de F-jes. 
“Familie en vrienden komen hier samen onder de noemer van voetbal. 
Ik voetbal al jaren samen met mijn beste vrienden. Dat maakt dat ik 
me hier thuis voel en me graag voor de vereniging wil blijven inzet-
ten.” Maurice sluit zich daarbij aan. ”Ik geloof oprecht dat VV Berkum 
een voorbeeld is voor veel clubs in Zwolle en omstreken. Als ik zie 
hoe onze vereniging georganiseerd is, hoe hoog het niveau van het 
voetbal is en hoe welkom iedereen zich voelt bij onze club, dan denk 
ik dat iedereen daar heel trots op mag zijn. We hebben een grote 
groep met topvrijwilligers waar onze vereniging op draait. Van bestuur 
tot het ranjahok, van de voetbalmaterialen tot het clubhuis. Echt iets 
om trots op te zijn.”

Herinneringen Alicia herinnert zich nog goed dat er, toen ze bij  
Berkum ging voetballen, bijna geen meisjes lid waren bij de club. 
“Voor mijn gevoel waren er bijna alleen maar jongens. We speelden 
dan ook in gemixte teams. Gelukkig konden we wél apart douchen,” 
vertelt ze lachend. “Door het EK-vrouwenvoetbal in 2017 heeft het 
voetballen voor meisjes daarna een enorme boost gekregen,  
al kunnen we nu wel weer nieuwe leden gebruiken. Door alle  
toestanden rond corona is het aantal spelende meisjes helaas  
afgenomen. Wat zeker ook in mijn herinnering blijft zijn de team- 
weekenden op de KNVB Campus met Arjan Broekman van het  
Wijnhuis, al jaren lang de trouwe hoofdsponsor van onze vrouwen  
en meiden, en de reis naar Salou met alle dames. Dat waren voor  
mij momenten om nooit meer te vergeten.”

Vader Louis heeft bijzondere herinneringen aan zijn eerste, en meteen 
laatste, deelname aan het bekende Laddertoernooi van Berkum. Met 
een paar leeftijdsgenoten deed hij enthousiast mee. “We hebben een 
geweldige dag gehad. Tot de dagen daarna, toen ik me amper kon 
bewegen… Een mooie maar pijnlijke herinnering.”  

Voor Maurice staat het kampioenschap met ‘zijn’ Berkum 10 in 2012-
2013, toen ze ook de finale van de bekercompetitie speelden, nog 
vers in zijn geheugen. “Als vriendengroep binnen Berkum besloten we 
met onze lichting een eigen team te starten, in plaats van selectie-
voetbal te blijven spelen. In ons eerste jaar werden we kampioen 
als Berkum 10, we moesten namelijk onderaan de ladder beginnen. 
Ondertussen spelen we al weer 10 jaar samen en komen we nu uit in 
de 3e klasse als Berkum 5.”

Vincent denkt met een warm gevoel terug aan het moment dat hij bij 
een thuiswedstrijd van het eerste elftal ‘pupil van de week’ werd, en 
een bal kreeg met allemaal handtekeningen erop van de spelers van 
Berkum 1. Ook kamperen op veld 2, de voetbalclinic van Ibrahim  

Afellay, de geweldige feesten in de kantine en de vele toernooien 
waarbij iedereen samenkomt, zoals het Voetvolley- en Ladder- 
toernooi, hebben veel mooie herinneringen achtergelaten.  
Vincent: “Er wordt altijd wel iets leuks georganiseerd binnen de club.”

De toekomst Samen maak je de club, dat is het uitgangspunt van de 
familie Weenink. Er worden dan ook alweer volop plannen gemaakt 
voor het nieuwe seizoen. Maurice gaat zich richten op zijn eerste 
volledige seizoen als lid van het Algemeen Bestuur en daar heeft hij 
erg veel zin in. Vincent gaat een plan schrijven om het veldje achter 
de tribune een nieuwe, multifunctionele bestemming te geven.  
“We kunnen daar bijvoorbeeld de fysio een plek geven, of een  
sportschool inrichten waardoor we ook binnen kunnen trainen.  
Het moet in ieder geval iets toevoegen voor de Berkum-leden.” 

Alicia gaat zich inzetten voor een ‘Goede Doelenveld’. Dat is een 
 initiatief van verenigingsmanager Robert Schraag, waar Alicia zich 
graag voor gaat inzetten. Het is de bedoeling om voor de komende 
drie jaar sponsoren te werven voor de boarding van veld 2.  
De opbrengst ervan gaat, minus de gedane investering, naar  
‘Hart voor Zwolle’, een stichting die enthousiaste jongeren verbindt 
aan kwetsbare Zwollenaren. 

Vader Louis gaat met de Bestuursgroep Commercie aan de slag 
met ‘Green Boarding’: een nieuw, digitaal outdoor reclamemedium 
met een uniek bereik midden in de sport. Het gaat daarbij om een 
innovatieve en gepatenteerde (led-)boarding, die lucht zuivert en  
zonne-energie opwekt. De sponsoren krijgen zo de mogelijkheid  
om duurzaam te adverteren langs het hoofdveld van onze club.  
De opbrengst hiervan wordt weer geïnvesteerd in andere duurzaam-
heidsmaatregelen op ons Sportpark ‘De Vegtlust’. “We moeten nu 
investeren in de toekomst, zodat we de energiemeter op ‘nul’ krijgen 
bij VV Berkum”, benadrukt Louis. 

Wensen Eerst neemt Louis het woord. Hij zou willen dat  
VV Berkum vooral veel vrijwilligers krijgt op het commerciële vlak. 
Daar is namelijk altijd een tekort aan, laat hij weten. Vincent herkent 
datzelfde probleem vooral ook achter de bar en Alicia en Maurice 
geven beiden aan dat er nog steeds onvoldoende scheidsrechters 
beschikbaar zijn. “De club draait om en met de mensen die zich  
inzetten,” besluit Louis.

Vincent wenst de club een mooie nieuwe kantine en voldoende  
faciliteiten toe, maar wil er zelf ook nog heel lang, vrij van  
blessures, kunnen voetballen. Van Alicia mogen er meer velden  
én meer kunstgras komen, zodat er meer trainingsfaciliteiten zijn.  
Ook hoopt ze dat het familiegevoel zal blijven, waardoor ze zich 
samen nog jaren met de club verbonden kunnen voelen. 
Maurice hoopt zo lang mogelijk actief te blijven als spelend lid binnen 
zijn vriendenteam. Hij neemt verder het ‘verlanglijstje’ dankbaar 
onder de arm mee naar de volgende vergadering van het Algemeen 
Bestuur. Voor hem en de andere Weeninks staan het behoud van de 
familiecultuur binnen de club en de ontwikkeling van deze prachtige 
vereniging centraal. Daar blijft deze echte ‘Berkum-familie’ zich graag 
volop voor inzetten!

“VV BERKUM, DE PLEK WAAR FAMILIE EN VRIENDEN   SAMENKOMEN”
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VV Berkum groeit en bloeit al jaren, ook wat betreft spelende 
leden want voor het seizoen 2022-2023 zijn er liefst 67 teams 
ingeschreven bij de KNVB. Het merendeel van de wedstrijden  
- de jongste jeugd uitgezonderd - moet worden geleid door een 
scheidsrechter. Dat betekent voor onze scheidsrechterscoördinator 
Johan Dragt dat hij elk weekend weer de planning en de 
beschikbaarheid op elkaar moet afstemmen. Ieder weekend 
betekent dat “worstelen” om te zorgen dat er bij alle wedstrijden 
een scheidsrechter is. Meestal lukt dat wél, maar een enkele keer 
jammer genoeg ook niet. Dat is een landelijke trend, waar ook 
andere voetbalverenigingen last van hebben, en zelfs de KNVB 
kampt met een tekort aan eigen scheidsrechters.

Voor elkaar Toch heeft VV Berkum het aardig 
voor elkaar, dat mogen wij met de nodige 
bescheidenheid stellen. Qua organisatie 
hebben we het zo geregeld dat de wedstrij-
den van onze jongste jeugd gefloten worden 
door onze juniorenspelers, de seniorenspelers 
fluiten de juniorenteams (samen zijn dat onze 
speler-scheidsrechters) en de vrijwillige  
clubscheidsrechters tenslotte leiden de  
wedstrijden bij de seniorenteams. Appeltje eitje 
zou je zeggen, maar helaas dus niet…

Als nou ieder weekend de helft van onze teams 
op ons eigen sportpark een competitieronde 
zou afwerken en de andere helft buiten de deur 
zou spelen, dan zou dat al een stuk helpen.  
De realiteit is echter anders, met soms verhou-
dingen van 30 procent thuisspelende teams en 
70 procent uit. En dan is het uiteraard andere 
weken weer precies andersom. Met teveel 
teams die uitwedstrijden spelen heb je te wei-
nig speler-scheidsrechters, wat dan soms nog 
opgevangen kan worden door inzet van club-
scheidsrechters. Maar als de situatie andersom 
is dan hebben we over de hele linie te weinig 
scheidsrechters om de planning vol te krijgen. 
Dan dient het thuisspelende team het zelf op te 
lossen, door een ouder of, bij seniorenteams, 
een eigen speler te laten fluiten. Dat is natuur-
lijk verre van ideaal, maar  uiteindelijk gaan alle 
wedstrijden door dat soort noodmaatregelen 
toch “gewoon” door, omdat er dan alsnog een 
scheidsrechter beschikbaar is. 

Uitdaging Onze uitdaging is dan ook om onze 
poule van clubscheidsrechters (verder) uit te 
breiden. Berkum heeft op dit moment circa 25 
vrijwillige clubscheidsrechters, en daar zijn we 
zeer blij mee en natuurlijk ook trots op. Genoeg 
zou je zeggen om wekelijks in te zetten, maar 
zo werkt dat helaas niet. Niet iedereen is 
elke week beschikbaar en niet iedereen zou 
ook wekelijks willen fluiten. Daarnaast fluiten 
sommigen ook voor de KNVB en zo nu en 
dan raken ook deze scheidsrechters wel eens 
(langdurig) geblesseerd. Dan wordt het weke-
lijkse ‘poulepotje’ waar we uit kunnen putten  
al snel vele malen kleiner.

Er is dus altijd ruimte voor verbetering en 
om meer te willen, wat betreft de aantallen 
scheidsrechters wel te verstaan! Mocht je inte-
resse in die mooie en nuttige functie hebben, 
meld je dan aan via de website van VV Berkum 
of spreek Alexis Weges of Johan Dragt er over 
aan op ons Sportpark ‘De Vegtlust’. Ook als je 
nog geen ervaring hebt ben je welkom, want 
dan zorgen wij voor een opleiding!

CLUBSCHEIDSRECHTERS VAN VV BERKUM

Je kunt niet zonder….

Vader en zoon Erik (links) en Thomas Geubels 
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Al tijdens haar middelbareschooltijd was  
ze op de club te vinden. Er werden kantine- 
diensten gedraaid en ze ging vaak met haar 
vader, die elftalleider was van haar jongere 
broer, voetbal kijken. Zelf voetbalde ze niet. 
“Ik ben niet zo sportief aangelegd. Ook mijn 
dochter, inmiddels 24 jaar, had geen voet-
balambities.” Geheel tegen de gewoontes 
en gebruiken in - meestal werden in die tijd 
alleen de vaders elftalleiders - nam Lidy op 
een gegeven moment de rol van leidster bij 
de F-pupillen op zich. “Ja, eigenlijk was  
Berkum al van jongs af aan mijn grote  
hobby,” lacht Lidy.

Aan de slag bij de KNVB Na haar opleiding 
tot directiesecretaresse ging ze op haar  
22e aan de slag bij de KNVB, afdeling 
Zwolle. En daar werkt ze nu nog steeds. 
“Voetbal loopt echt als een rode draad door 
mijn leven. Zowel wat betreft werk als op 
privégebied. De zaterdag staat bij mij geheel 
in het teken van voetbal, ik plan ook nooit 
iets anders op die dag.”

Lidy is samen met haar goede vriendin Lucy 
Boeve bij alle uit- en thuiswedstrijden van 
het eerste elftal van Berkum actief.  
Haar taken beginnen vaak al op de zater-
dagochtend. “Als de mannen een verre 
uitwedstrijd hebben, maak ik lunchpakket-
jes voor ze klaar, voor in de bus. En als het 
later op de dag is, verzorg ik de hapjes. Bij 
thuiswedstrijden ben ik regelmatig in de 
Businesslounge te vinden. Wij hebben een 
groep van acht vrouwen, die volgens een 
rooster bij thuiswedstrijden in de bestuurs-
kamer en de businessclub de tegenstan-
der en het arbitrale trio ontvangen en de 
mensen voorzien van een drankje en hapje. 
Ik maak dat rooster en ben één van die 
acht gastvrouwen. Ja, dat doe ik omdat ik 
het leuk vind. En gezellig. Het is een vast 
groepje mensen rondom het eerste elftal, die 
allemaal hun eigen taken hebben. Ik houd er 
gewoon van om iets voor anderen te kunnen 
betekenen, los daarvan is vrijwilligerswerk 
heel belangrijk voor een club als Berkum. 
Als je vrijwilligerswerk doet, zeg je ‘ja’ wat 
betreft een taak die natuurlijk niet helemaal 
vrijblijvend is. Je moet er dus wel iets voor 
doen. De club is er voor iedereen en je doet 
het samen.”

Ledenadministratie Behalve haar vaste 
zaterdagse activiteiten bij VV Berkum heeft 
Lidy er nóg een intensieve en belangrijke 
taak bij: ze heeft de volledige ledenadmi-
nistratie onder haar hoede. En dat is geen 
klusje om er maar zo even bij te doen.  
“Bij mij komen de nieuwe aanmeldingen 
binnen. Ik koppel deze aanmeldingen weer 
door aan de coördinatoren. Ook beheer ik de 
wachtlijsten. Ik werk daarbij op datum van 
binnenkomst. In juni is het altijd druk met 
verzoeken, aanmeldingen en afmeldingen 
 in verband met de overschrijvingsdatum  
van 15 juni. Eigenlijk ben ik sowieso elke 
maandagavond wel bezig met mijn leden- 

administratie-mail. Als iemand zijn of haar 
lidmaatschap opzegt, stuur ik vaak een  
persoonlijk mailtje en wens ik ze veel suc-
ces. Het leuke van deze taak is dat ik veel 
contact heb met andere mensen. Ook heb  
ik graag de boel onder controle en op orde.”

Gelukkig is Lidy voorlopig nog lang niet klaar 
bij VV Berkum. “Ik woon sinds twee jaar 
weer in de wijk Berkum, daarvóór heb ik  
30 jaar in de Aalanden gewoond. Ik vind het 
erg leuk om onderdeel te mogen zijn van 
een leuke en gezellige vereniging en doe het 
graag,” besluit ze.

LIDY FLIERMAN, VRIJWILLIGER VAN HET JAAR

HET BERKUMHART OP DE GOEDE PLEK
“De vrouw met het Berkumhart op de goede plek.” Dat is de omschrijving die Lidy Flierman (56) afgelopen 
seizoen kreeg, toen ze tijdens de Algemene Ledenvergadering van VV Berkum werd uitgeroepen tot 
Vrijwilliger van het Jaar. Een meer dan verdiende titel, want wat is ze actief voor de club.
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Met nu bijna 1300 leden brengt de groei van VV Berkum elke zaterdag weer de nodige uitdagingen met zich 
mee. Maar algemeen wedstrijdsecretaris René Buijsrogge en wedstrijdplanner Klaas Weertman zetten zich 
elke week weer keihard, en met veel plezier, in om een passend wedstrijdprogramma in elkaar te zetten én 
het alle teams naar de zin te maken. Ook al lukt dat laatste wellicht niet in alle gevallen…

Van voetballer naar wedstrijdsecretaris Klaas is inmiddels maar 
liefst 50 jaar actief bij Berkum. Als jochie van acht jaar begon hij met 
voetballen, om na zijn actieve spelerscarrière in diverse functies 
aan de vereniging verbonden te blijven. Zo is hij bijvoorbeeld ook 
bestuurslid bij de supportersvereniging. René betrad in 1986 als 
zevenjarig knaapje voor het eerst ‘De Vegtlust’, waar hij tot zijn 30e 
als voetballer op het veld stond. Tegenwoordig is hij al weer enige 
jaren actief als algeheel wedstrijdsecretaris en fluit hij ook nog 
regelmatig de nodige wedstrijden bij diverse jeugdteams.

Werkzaamheden wedstrijdsecretaris en -planner En wat doe je 
nu precies als je wedstrijdplanner bent? Velen zullen weten dat die 
functionaris de chronologische indeling van de wedstrijden regelt, 
zodat er voor elk team een veld beschikbaar is. Maar dat is zeker 
niet het enige waarmee Klaas zich bezig houdt. Zo maakt hij ook 
een indeling voor de kleedkamers en dat wordt er, gezien de groei 
van het aantal teams, niet eenvoudiger op. 

Als een wedstrijd niet doorgaat of als er een wijziging doorgegeven 
moet worden, dan staat René klaar. Ook verzorgt hij alle corres- 
pondentie met de KNVB en verstuurt hij wekelijks het actuele  
wedstrijdprogramma voor die week aan diverse mensen binnen  
de vereniging. 

Aanspreekpunt voor de club “Wat ik vooral leuk vind aan deze 
functie is het persoonlijke contact met mensen. Omdat ik al vanaf 
mijn zevende bij de club ben, ken ik de meeste mensen wel, maar
 je leert ze zo toch op een andere manier kennen,” vertelt René.  
“Je bent het aanspreekpunt voor de hele club op het gebied van 

wedstrijdorganisatie. Het is toch een hele verantwoordelijkheid
om elk jaar opnieuw te zorgen voor een goed verloop van het 
competitie- en bekerprogramma.”

Je kunt niet iedereen blij maken Uiteraard kent de rol van 
wedstrijdplanner de nodige uitdagingen. Berkum heeft op dit
moment helaas te weinig velden en kleedkamers voor het grote 
aantal teams dat wedstrijden speelt. Gelukkig kunnen we regelmatig 
een beroep doen op de omliggende verenigingen, zodat elke keer 
alle wedstrijden toch door kunnen gaan. Klaas: “Daarnaast is het 
echt een uitdaging om het iedereen naar de zin te maken. We heb-
ben 67 teams en iedereen in zo’n team heeft een eigen mening over 
waar en hoe laat hij of zij wil spelen. Dat probeer je zo goed mogelijk 
in te delen, maar jammer genoeg kun je niet iedereen blij maken.”

Voorkeur voor kunstgras  Met een goede argumentatie probeert 
Klaas uit te leggen waarom sommige teams niet op het door hen 
gewenste veld of tijdstip kunnen spelen. En dat blijkt elke keer weer 
een hele klus. “Er bestaat  vaak een voorkeur voor het spelen op 
kunstgras, en indien mogelijk ook op een schappelijk tijdstip. 
Daarom probeer ik in een roulatiesysteem de teams zo eerlijk 
mogelijk te verdelen over de velden en de tijdstippen.”

Diep in de reglementen VV Berkum heeft dus heel veel aan deze 
‘noeste werkers achter de schermen’, die hun klus met plezier 
klaren. Als er gevraagd wordt naar de leukste momenten in een 
seizoen zegt René resoluut: “Als ik diep in de reglementen moet 
duiken om iets uit te zoeken om zodoende een elftal te kunnen 
helpen.”

DE ‘PUZZELAARS’ VAN DE WEDSTRIJDPROGRAMMA’S

René Buijsrogge (links) en Klaas Weertman 
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Er bestaan al enkele jaren plannen om het clubhuis van VV Berkum opnieuw in te richten. Door de 
coronapandemie heeft de realisatie van deze plannen tot een vertraging van ongeveer twee jaar geleid. 
Dit seizoen zal de renovatie echter definitief gestalte krijgen. De startdatum is nu vastgesteld op 
14 november 2022. Wij verwachten dat deze renovatie in maart 2023 zal zijn afgerond en het clubhuis 
dan weer in gebruik kan worden genomen. Om de kantinefaciliteiten door te kunnen laten gaan, 
zal er gedurende de renovatieperiode een evenemententent van 10 x 15 meter op het veldje naast 
de hoofdtribune worden geplaatst. 

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 is daar het sluitstuk van. 
Het plan zal de inmiddels wat oubollig 
aandoende inrichting  transformeren tot een 
interieur dat voldoet aan de eisen van de 
huidige tijd. Hoe gaat het eruit zien?

Eigenlijk was het de bedoeling ook de entree 
van het sportpark te vernieuwen, maar dat 
zal dit seizoen helaas niet lukken, omdat de 
Gemeente alle door ons ingediende ontwer-
pen heeft afgekeurd. Wij moeten derhalve 
alle plannen in heroverweging nemen. 

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 voor minder-
validen zal komen. De bar in de grote kantine 
blijft op de huidige plek, maar wordt

compleet gestript en voorzien van nieuwe 
bekleding. Er komen diverse zitmogelijkhe-
den 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 aange-
past doordat de bar 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 alle plannen en de uitvoering 
ervan wordt zoveel mogelijk rekening gehou-
den met de 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 tot nu toe 
geschikt voor verhuur en medegebruik op 
momenten dat de vereniging geen gebruik 
maakt van de beschikbare ruimte. 

Uitvoering Een commissie onder leiding  
van Altie Bolt heeft zich een aantal jaren 
beziggehouden met dit kantineproject.  
Hans Schulte, die eerder ook het ontwerp 
van de businessruimte voor zijn rekening 
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. 

Financiering Het mag duidelijk zijn dat voor 
dit renovatieproject  een behoorlijke investe-
ring nodig is. Hiervoor zal de vereniging de 
nodige middelen moeten genereren. In dat 
verband zijn er inmiddels meerdere acties 
en evenementen georganiseerd.

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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Frank van der Burg is in het afgelopen seizoen 2021-2022 
door een, als altijd, onpartijdige én deskundige zeskoppige 
jury gekozen tot Speler van het Jaar in de hoofdmacht van 
VV Berkum. Frank speelde een sterk en vooral ook heel 
stabiel seizoen, waarin hij een gemiddelde beoordeling van 
7.15 punten kreeg. In elke wedstrijd een ruime voldoende 
dus! Omdat er in de voorgaande jaargang, die vanwege 
de coronaperikelen wel héél snel werd afgebroken, geen 
winnaar uit de bus kwam is de 26-jarige verdediger daarmee 
de opvolger van middenvelder Björn Bakker, die een editie 
eerder als eerste in dit klassement eindigde.

“Het is altijd leuk om zoiets te winnen, ik ben altijd gek op competities, maar er  
valt nog genoeg te verbeteren,” relativeert Frank zijn nu verworven ‘heldenstatus’. 
“Ik ben redelijk constant geweest. Het was officieel mijn tweede seizoen bij  
VV Berkum, maar eigenlijk kun je wel zeggen dat het mijn debuutjaar was omdat 
de competitie in dat eerste seizoen al na zes wedstrijden werd gestopt.”

Drive en inzet In de afgelopen jaren werd de eerste plek in de eindrangschikking 
van Speler van het Jaar bij Berkum opvallend vaak ingenomen door verdedigers 
en middenvelders. “Bij zulke klassementen wordt er vaak gekeken naar drive en 
inzet van de spelers. Aanvallers zijn toch vaak meer momentenvoetballers, die zich 
niet élke wedstrijd kunnen onderscheiden. Maar ik zou het heel mooi vinden als 
één van onze spitsen het komende seizoen deze prijs zou gaan winnen, want dat 
zou betekenen dat we een heel goed jaar hebben gehad!,” kijkt Frank vooruit.

Frank van der Burg is goed te spreken over de nieuwe selectie waarmee  
VV Berkum het seizoen 2022-2023 in gaat. “De selectie is volgens mij iets breder 
geworden, waarbij de kwaliteit van ‘de onderkant’ iets hoger is komen te liggen 
dan vorig jaar het geval was. Er is natuurlijk aardig wat concurrentie onderling, 
maar het is ook in het afgelopen jaar wel weer gebleken dat we door blessures 

en schorsingen heel wat spelers nodig hebben. Afge-
lopen seizoen hebben we het, met de negende plaats 
in de eindstand, gewoon niet goed genoeg gedaan, 
dus we willen ons nu revancheren. Er zitten aardig wat 
nieuwe ploegen in de 4e Divisie B, die wij ook nog niet 
kennen, maar als je kijkt naar ons spelersmateriaal vind 
ik dat wij dit jaar gewoon in het linker rijtje mee moeten 
kunnen doen.”

Ervaring Frank beschikt inmiddels over een behoorlijke 
ervaring als voetballer. De rechtsback, die door zijn 
snelle rushes langs de zijlijn ook vaak in aanvallend 
opzicht voor veel dreiging zorgt, speelde vóór zijn 
Berkum-periode twee jaar bij derdedivisionist DVS ’33 
in Ermelo. Eerder voetbalde hij drie seizoenen voor 
Staphorst, dat toen nog in de Hoofdklasse B uitkwam. 
Hij begon in zijn woonplaats Zwolle ooit bij de jeugd 
van ZAC, werd daarna opgepikt door PEC Zwolle en 
verkaste vervolgens naar Be Quick ’28. Bij VV Berkum 
gaat hij nu dus zijn derde jaar in en hopelijk, voor hem 
maar ook voor de club, verloopt dat opnieuw met 
succes!

FRANK VAN DER BURG: SPELER VAN HET JAAR  

“... ik ben altijd gek
op competities 
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De beste van Nederland worden lukt maar héél weinig teams. 
Het tweede elftal van VV Berkum presteerde dat echter toch 
in het seizoen 2021-2022 door Nederlands kampioen bij de 
Reserve Hoofdklassen te worden en dat is een, voor onze 
vereniging, unieke en historische prestatie.

Het laatste succes van Berkum 2 dateerde alweer uit het seizoen 2016-2017, 
toen onze reserves kampioen werden in de 1e klasse en promoveerden naar 
de hoofdklasse. In de Reserve Hoofdklasse A werden ze in mei 2022 kampioen, 
waarna de strijd om het landskampioenschap volgde.

Drie finalerondes Op zaterdag 25 juni 2022 werd die titel in eigen huis  
binnen gehaald tegen het reserveteam van de Ajax-amateurs. Dat team,  
een seizoen lang ongeslagen in de eigen competitie, had toen net als Berkum  
al drie finalerondes achter de rug. Berkum 2 ‘elimineerde’ daarbij achtereen- 
volgens het Gelderse Longa ’30 uit Lichtenvoorde, ZSV uit Deurne in Brabant  
en Quick Boys uit het Zuid-Hollandse Katwijk. Dat resulteerde in een finale op 
ons eigen, afgeladen, Sportpark ‘De Vegtlust’. Tegenover het jeugdige Berkum  
stond een ervaren Ajax-team, met onder anderen oud-profspelers als  
Mitchell Burgzorg en Paul Quasten. 

Het duel verliep redelijk sportief, al ontkwam de scheidrechter er uiteindelijk niet 
aan om de Amsterdammers liefst zes keer met geel te bestraffen. Ajax begon fel 
en deelde hier en daar een onbestraft tikje uit, maar de Zwolse defensie bleef 
onverstoorbaar. Na 10 minuten wist Berkum geleidelijk aan een overwicht op te 
bouwen en de eerste echte kans volgde in de 20e minuut. Serge Nap ontsnapte 
op rechts en trok, na een rush van 30 meter, de ‘zestien’ in. Op de hoek van het 
strafschopgebied werd hij onreglementair gestopt maar de vrije trap, door Nap 
zelf genomen, ging net over. In de 30e minuut was het wél raak toen Roy van  
der Stouwe met rechts uithaalde en de bal fraai in de linkerhoek zag verdwijnen: 
1-0. Een verdiende voorsprong, daar was iedereen, althans aan Zwolse zijde,  
het wel over eens. De sterk spelende Joey Nieuwkoop kreeg vóór rust nog  
enkele kansen, maar dat leidde niet tot succes.

Fanatieker Ajax-trainer Sergio Cameron leek buiten de lijnen fanatieker dan  
zijn team in het veld was. Daar zal in de rust dus een kleine donderpreek plaats 
hebben gevonden. In de tweede helft verscheen Ajax, dat vóór rust een wat flet-
se indruk maakte, dan ook met meer overtuiging in het veld. Dat mocht, gezien 

de resultaten in het eerdere seizoen, ook wel van de 
Amsterdammers verwacht worden, maar Berkum 
bleek deze middag toch beter en vooral ook  
effectiever.

De misschien wel mooiste actie van deze historische 
middag was van Asse Visscher. Aanvoerder Stef  
Korterik onderschepte in de 52e minuut een door- 
gekopte uittrap van Ajax-keeper Axel Weitz en  
plaatste de bal direct op Roy van der Stouwe.  
Deze stuurde Asse Visscher de diepte in, waarna  
de Berkum-spits in het strafschopgebied zijn tegen-
stander met links uitkapte, om vervolgens met rechts 
doeltreffend voor de 2-0 uit te halen. De wedstrijd 
leek beslist en bij de Amsterdammers, niet gewend 
om achter te staan, werd de vertwijfeling en ook wat 
onbegrip zichtbaar. “Wij zijn Ajax, wij zouden toch  
de beste moeten zijn,” kon je ze bijna horen denken. 
De frustratie sloop er wat in, en dat leidde tot veel 
kleine overtredingen die met een serie gele kaarten 
werden bestraft. 

Hechte eenheid Diep in blessuretijd, in de 96e (!) 
minuut, leek het nog even spannend te worden, toen 
Paul Quasten de ‘Anschlusstreffer’ (2-1) voor Ajax 
op het scorebord bracht. Maar gelukkig werd er vlak 
daarna afgefloten en volgde een vreugde-explosie. 
Trainer Rinke Borger smeedde het afgelopen seizoen 
zijn jeugdige Berkum-team tot een hechte eenheid. 
Alle spelers waren daarbij nagenoeg even goed.  
Het succes had ook een keerzijde: een zevental  
spelers heeft de club inmiddels verlaten, omdat zij  
bij andere verenigingen meer perspectieven voor een 
plaats in het eerste elftal zagen. Daarover werd die 
middag echter niet lang getreurd, want eerst werd  
er een stevig kampioensfeest gevierd!

BERKUM 2 KAMPIOEN VAN NEDERLAND!
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Jelle Visser De op 2 januari 1933 in Kollu-
merland geboren Jelle Visser is de oudste 
van het viertal. Door zijn benoeming tot 
hoofd van de ‘School met den Bijbel’ (de 
latere Duyvencampschool) verhuisde Jelle  
in 1961 naar Berkum. Enkele maanden na de 
oprichting van VV Berkum meldde hij zich 
aan als lid van onze vereniging. Van 1966 tot 
1969 was Jelle ook voorzitter van Berkum. 
Als schoolhoofd kende Jelle het merendeel 
van de Berkum-jeugd, waarvan de mees-
te jongens ook bij Berkum voetbalden, 
persoonlijk. De bijna 90-jarige Jelle is nog 
steeds actief bij onze vereniging. Bijna 
elke woensdagochtend is hij als lid van de 
woensdagochtend-klusgroep enkele uren  
op ons sportcomplex bezig met allerlei 
kleine klusjes.

Bert Flierman Bert Flierman is het  
op één na oudste lid. Hij werd op 23 april 
1934 in Bergentheim geboren. In 1972 kwam 
Bert in Berkum wonen en hij werd vrij snel 
niet-spelend lid. Tegen het einde van de 
jaren ‘70 werd hij voor een periode van  
ongeveer vijf jaar leider van een jeugdteam 
en aan het einde van de jaren ‘80 consul 
van VV Berkum. In die functie moest hij de 
bespeelbaarheid van de velden beoordelen.  
Bert was ook twee decennia lid van de 
tuchtcommissie van de KNVB, afdeling 

Zwolle. Bert is nog steeds lid van de woens-
dagochtend-klusgroep, die trouwens de 
toepasselijke bijnaam ‘Ed & Willem Bever 
Groep 1’ heeft. Als trouwe supporter  
bezoekt Bert bijna alle thuis- en uitwed- 
strijden van ons eerste elftal.

Ben Zweers Ben Zweers werd geboren op 
27 augustus 1936 in Hardenberg en is het  
op twee na oudste lid van onze vereniging.
In 1963 verhuisde hij vanwege zijn werk  
naar Zwolle en werd meteen lid van onze 
vereniging. Ben voetbalde 36 jaar (!) in  
diverse Berkum-teams, waarvan de eerste 
drie jaar in het eerste elftal. Ook was hij 
vele jaren leider en trainer van A1, A2 en 
B1, enkele jaren lid van het jeugdbestuur 
en, samen met Herman Hultink, Hoofd 
Afdeling Pupillen. Ben is nog steeds lid van 
de woensdagochtend-onderhoudsgroep. 
Samen met Bert Flierman was hij ook 
enkele jaren lid van de tuchtcommissie van 
de KNVB, afdeling Zwolle. Ook Ben is een 
trouwe supporter van Berkum 1 en bezoekt 
bijna alle thuis- en uitwedstrijden van ons 
‘vlaggenschip’.     

Geert Tijhuis Geert Tijhuis werd op  
1 april 1935 in Wijhe geboren. Op 15-jarige 
leeftijd verhuisde hij naar Zwolle, omdat hij 
in een tuinderij van zijn familie werk vond. 

Toen Geert in Berkum kwam wonen, werd 
hij direct lid en vrijwilliger van VV Berkum. 
Meer dan een halve eeuw heeft hij zich op 
verschillende terreinen voor onze vereniging 
ingezet. Enkele voorbeelden van zijn vrijwil-
ligerswerk: in de jaren ‘60 was hij een van 
de drijvende krachten van de ‘Middenstand-
show Berkum’, die onze vereniging meer dan 
10 jaar lang organiseerde. Hij was vele jaren 
jeugdleider en in de jaren ‘80 ook meerdere 
jaren lid van het hoofdbestuur, met de  
portefeuille ‘materiaalbeheer’. Geert was ook 
één van de eersten die zich met de commer-
cialisering van ons sportpark bezighield.  
Hij verkocht de eerste reclameborden op ons 
sportpark. In de laatste 20 jaar was Geert lid 
van de vrijdagmiddag- en woensdag- 
ochtend-klusgroepen. Op grond van zijn 
verdiensten werd Geert in 1996 tot erelid 
benoemd.

Tijdens het maken van deze presentatiegids 
ontvingen wij helaas het trieste bericht dat 
Geert Tijhuis is overleden.
VV Berkum blijft hem zeer erkentelijk voor 
zijn grote inzet voor de vereniging en zijn 
jarenlange vriendschap.

DE VIER OUDSTE BERKUM-LEDEN 
VV Berkum heeft op dit moment zo’n 1280 leden. Wij willen graag de vier oudsten van hen aan u  
voorstellen. Het zijn Jelle Visser, Bert Flierman, Ben Zweers en Geert Tijhuis, een kwartet dat zich  
ook als vrijwilliger op diverse terreinen bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt.  

Van links naar rechts // Jelle Visser, Ben Zweers, Geert Tijhuis en Bert Flierman
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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!

Mw. N. Nanninga
Mw. JC Kamps-Wanders



51PRESENTATIEGIDS 2022 - 2023

Echte Berkumers De oudgedienden binnen de club kennen ze nog 
wel. De Berkum-keepers uit de jaren ’80 en ’90 als Gert Pellinkoft, 
Albert Versluis, Erwin van Meekeren en Fokko Hoogeveen. Evenals 
hun voorgangers in de jaren ’60 en ’70 hadden deze doelverdedigers 
allemaal één ding gemeen: het waren échte Berkumers. Daarnaast 
waren óók de overige selectiekeepers afkomstig uit de wijk Berkum. 
Na het afscheid van Fokko Hoogeveen in 1998 moest Berkum echter 
doelmannen van buitenaf halen. De meesten van deze keepers deden 
het zeker niet onverdienstelijk en namen als Jos Kortekaas, Eddy 
Spaansen, Berry Wagterveld, Frans Koornberg en Dominique van 
Hoof zullen voor velen nog bekend in de oren klinken. Pas in 2005 
kwam er weer een Berkumer als vaste waarde en basisspeler vanuit 
de eigen jeugd doorzetten bij de hoofdselectie, dit was Matthijs Bouw-
huis. Maar ook in die jaren, tot 2016, werd Matthijs geflankeerd door 
in ieder geval één keeper van buitenaf.

Eigen kweek In het komende seizoen 2022-2023 mogen we na 25 
jaar (!) eindelijk weer drie keepers uit ‘eigen kweek’ verwelkomen bij 
de eerste selectie van VV Berkum. Huib Veurink en Jasper de Visser 
hebben de afgelopen twee seizoenen al overtuigend aangetoond  

dat zij volwaardige hoofdklassekeepers zijn. Als aanvulling komt daar 
nu Finn Jordans uit JO19-1 bij, die vanaf de pupillen al actief is bij 
Berkum als doelman. Alle drie zullen ze in het komende seizoen met 
elkaar de strijd aan gaan voor het felbegeerde plekje onder de lat in 
het eerste elftal. Als club in de 4e Divisie mogen we daar best trots  
op zijn! 

Gezien de keepersbezetting in de JO19, JO17 en JO15, en daar 
onder, lijkt het er op dat we ook de komende jaren nog wel even door 
kunnen met “onze eigen jongens” in de goal. Het “geheim van de 
Berkum-keepers” houden we nog even verborgen: dat mag zoals een 
echt geheim niet worden doorverteld. Alleen de echte Berkumer weet 
dit geheim al lang…

“HET GEHEIM VAN DE BERKUMKEEPERS”
Keepers!! Elke club heeft ze in alle soorten en maten. Ze zijn hard nodig maar toch vaak de “sluitpost” 
op de begroting. Bijzonder, want ‘onze’ keeper moet altijd de beste zijn, alle ballen klemvast hebben én 
goed mee kunnen voetballen om als laatste redmiddel een tegendoelpunt te voorkomen. Leo Oldenburger, 
journalist en oud-keeper, gaf zijn boek over de speler onder de lat gekscherend de titel “Keepers zijn gek”. 
Niets is echter minder waar. Keepers zijn niet gek maar interessant, sociaal, broodnodig, hebben een 
bloedhekel aan verliezen en zijn wellicht soms wél een klein beetje anders….

Van links naar rechts // Finn Jordans, Huib Veurink en Jasper de Visser

“Keepers zijn gek”
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  eelzijdig   ertrouwd   oordelig

van Leussen 
Zwolle

Molenland 6
Industrieterrein 
“De Vrolijkheid”

Popovstraat 10
8013 RK  Zwolle 
Tel. 038 45 35 201

jansen@vlogroep.nl   www.jansen-installaties.nl
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Ongeveer 25 jaar geleden werd de ‘Vriendenclub Berkum’ (voorheen de ‘Club van 100’) opgericht met 
als doel extra financiële middelen te genereren, waarmee diverse verenigingsprojecten kunnen worden 
ondersteund en gerealiseerd. De leden van deze toch bijzondere club zijn particulieren en bedrijven 
(uitsluitend Berkum-sponsoren) die de vereniging een warm hart toedragen.

Pim van Hoesel, voorzitter van de ‘Vriendenclub Berkum’, laat weten 
dat de ledenwervingsactie in de  laatste twee jaar 40 nieuwe leden 
heeft opgeleverd. Hiermee heeft de ‘Vriendenclub Berkum’ een 
nieuwe impuls gekregen. In het nieuwe seizoen probeert het 
bestuur dat ledental verder uit te breiden en men hoopt op termijn 
het 100e lid te kunnen begroeten.

Tot 2020 droeg de ‘Vriendenclub Berkum’ de naam ‘Club van 100’. 
Die naam werd door velen geassocieerd met het aantal leden dat 
de club nastreeft. Anderen dachten bij die naam aan het bedrag 
dat de leden als ‘contributie’ zouden moeten betalen. Beide veron-
derstellingen waren echter onjuist. Om die onduidelijkheid weg te 
nemen, is de voormalige ‘Club van 100’ twee jaar geleden van 
naam veranderd. 

In de vorige twee seizoenen werden de contributiegelden van de 
Vriendenclub gebruikt om bij te dragen aan het vervangen van de 
kunstgrasmat in de Mini Arena. Dit seizoen gaan de ‘opbrengsten’ 
naar de actie voor de verbouwing van ons clubhuis. 

Zoals gezegd kunnen zowel bedrijven als particulieren lid worden 
van de ‘Vriendenclub Berkum’. Het lidmaatschap kost € 75,- per 
seizoen, maar meer mag natuurlijk ook….

Voordelen 
Wat krijgen de leden voor hun lidmaatschapsgeld terug?
1. Een seizoenkaart voor het bezoek van de thuiswedstrijden 
 van Berkum 1.
2. Naamsvermelding op een speciaal bord in het clubhuis.
3. Naamsvermelding op de website van VV Berkum. 
4. Op vertoon van het lidmaatschapspasje interessante 
 kortingen bij diverse Berkum-sponsoren.

Een mooi pakket als tegenprestatie voor uw jaarlijkse contributie, 
maar u kunt uw financiële bijdrage ook nog eens gemakkelijk 
‘terugverdienen’ door met korting iets bij de onderstaande 
Berkum-sponsoren te kopen.

In het nieuwe seizoen zijn dat:
- Autowasstraat Nuri / Effe Wassen 
- Grand Café Het Wijnhuis 
- Van Heerde Licht 
- Schunselaar Interieur en Meubelstoffering 
- Fröhlich Vakanties Sardinië 
- Burgman Schilder & Glasbedrijf 
- Drukkerij Coenradi 

Wij willen dit aantal verder uitbreiden en daarmee de aantrekkelijk-
heid van het lidmaatschap van de ‘Vriendenclub Berkum’ vergroten. 

Mocht u na het lezen van dit stuk belangstelling hebben om lid te 
worden van de ‘Vriendenclub Berkum’, neem dan contact op met 
Pim van Hoesel via telefoonnummer 06 -21607958 of e-mail 
p.vanhoesel@kpnmail.nl 

VRIENDENCLUB BERKUM STREEFT NAAR 100 LEDEN 

Pim van Hoesel
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Historie Als je, zoals VV Berkum nu, 61 jaar oud bent kijk je steeds meer terug in de tijd. Je bouwt als het ware een steeds grotere historie op. 
Het nadeel is dat steeds minder mensen zich die historie nog echt herinneren. Steeds meer moet je terugvallen op herinneringen ‘uit de tweede 
hand’ of op documentatie zoals kranten, foto’s of plakboeken.
Daarbij is het onvermijdelijk dat de geschiedenis zich steeds meer beperkt tot hoogtepunten. En dan doemt al snel de vraag op: wat is  
dan het mooiste sportieve hoogtepunt voor Berkum? Natuurlijk komen dan de promoties naar de Hoofdklasse langs of, onlangs, het  
landskampioenschap van het 2e team in de Reserve Hoofdklasse. Ook de opmars van het vrouwenvoetbal en het kampioenschap met  
trainer Piet Diender in 1992, na een verblijf van zestien jaar (!) in de 3e klasse, zijn kandidaten. Allemaal mooie hoogtepunten, maar het  
indrukwekkendst is voor velen toch de rücksichtslose keuze voor de jeugdtalenten in het 1e elftal in 1971-72, zo’n 50 jaar geleden dus,  
en de geweldige successen die erop volgden in 1975 en 1976.

Jan de Roos In 1970 wist Berkum-voorzitter Jan Doorneweert de regionale toptrainer Jan de Roos naar Berkum te halen. De Roos was  
succesvol geweest bij onder meer PEC en Genemuiden en was goed op de hoogte van het amateurvoetbal in de regio. Jarenlang trainde  
hij twee clubs tegelijk. Een zondagclub naast een zaterdagclub! Maar liefst 16 keer kon hij een kampioenschap op zijn naam zetten.
Doorneweert wees De Roos op het aanstormende talent bij Berkum en wist daarmee ‘meester De Roos’, in het dagelijks leven onderwijzer,  
over te halen trainer te worden van een nog onbeduidende dorpsclub, die uitkwam in de 1e klasse van de (onder)afdeling Zwolle.
De Roos bleef van 1970 tot 1977 trainer van Berkum. Hij werd twee keer klassekampioen (in 1975 en 1976), in Zeist haalde hij ongeslagen  
het landskampioenschap van de afdelingsclubs binnen en hij bereikte met Berkum de nationale bekerfinale voor amateurclubs in Veenendaal,  
voor een paar duizend toeschouwers en met een rechtstreeks verslag op de nationale radio met verslaggever Jaap Bax.

Cruciale keuze voor de jeugd De Roos keek het een jaartje aan en maakte toen voor de selectie van 1971-72 een cruciale keuze voor de 
jeugd. Samen met zijn leiders Jan Doorneweert en Henk van den Belt vormden zij, wat ze nu  ‘het technisch hart’ zouden noemen. Zij durfden 
het aan om zeven jongens uit A1 (nu O19, toen O20) en bloc over te hevelen naar het 1e elftal, nog aangevuld met vijf eerstejaars A-spelers, 
Herman Zuidberg, Johan Jans, Wim van der Meulen, André Blom en Rob van Kessel. Van de oude selectie bleven alleen Jan Westemeijer, 
Jan Slomp, Gé Mulder, Herman van de Vegte en Jacques Tijhaar over. 

1e klasse, afdeling Zwolle Dit extreem jonge elftal handhaafde zich met gemak in de 1e klasse van de afdeling Zwolle, met een tweede plaats 
in 1973 en een gedeelde eerste plaats in 1974. In de nacompetitie om promotie uit de afdeling naar de 4e klasse van de ‘grote’ KNVB lukte het 
toen nog net niet.
                                  

Het jaar 1975 werd het startpunt voor de grote successen. 
Berkum werd kampioen van de 1e klasse afdeling Zwolle en 
promoveerde daardoor rechtstreeks naar de 4e klasse KNVB. 
De 1e klasse van de landelijke KNVB was toen de hoogste
amateurklasse in het zaterdagvoetbal.
Als kers op de taart werd er in Zeist door alle afdelingskampioenen 
gestreden om het landskampioenschap. Berkum werd daar 
ongeslagen kampioen. Dus landskampioen!

1976: kampioen van 4e klasse en finalist van de KNVB-beker
Het jonge elftal werd steeds beter. In de 4e klasse werden geen 
wedstrijden verloren. Berkum won 14 keer, speelde zes keer gelijk 
en bleef dus ongeslagen. Het doelsaldo loog er ook niet om: 43 voor 
en 13 tegen in 20 wedstrijden. De promotie naar de 3e klasse 
(toen het derde amateurniveau!) was binnen twee jaar bereikt.
Met twee kampioenschappen op rij, een landskampioenschap en 
een finaleplaats in de strijd om de landelijke KNVB-beker mag met 
recht gesproken worden over een hoogtepunt in de geschiedenis 
van VV Berkum. 

OP ZOEK NAAR HET HOOGTEPUNT UIT DE SPORTIEVE HISTORIE
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Staand: Jan de Roos, Ab Ester, Wim van der Meulen, 
Roel van ’t Oever, Rob van Dalen, Gé Mulder, 
Rob van Kessel, Jan Westemeijer, Herman Zuidberg, 
Jacques Tijhaar, Martin Kouwen, Piet Halfwerk, 
Dick aan het Rot.
Zittend: Jan Goederee, Johan Jans, Lambert Pellinkoft, 
Jan de Groot, Theo Hegeman, Lourens van Dalen, 
Herman van de Vegte, Herman van den Belt (Foto 1976) 

Naast de successen in de competitie was er namelijk 
meer sportief succes. Geleidelijk kwam het succesteam 
van Jan de Roos gedurende het seizoen verder in de 
KNVB-beker. Achtereenvolgens werden de volgende 
ploegen verslagen: DESZ, SKV, Lunteren, Oostwold, 
Hollandscheveld, Harkemase Boys en Zwart Wit’28 uit 
en in Rotterdam. In de finale bij DOVO in Veenendaal was 
‘De Zwervers’ de tegenstander. Na een 1-1 eindstand werd 
in de verlenging met 1-3 verloren, tot grote teleurstelling van 
de grote schare, luid zingende Berkum-supporters.
  
Verder in 1976 De successen bleven niet onopgemerkt. 
De Gemeente Zwolle koos VV Berkum in 1976 tot ‘Sportclub 
van het jaar’. Voorzitter Henk Kattenberg mocht 1000 gulden 
ophalen en wist bij die gelegenheid te melden dat de door 
Berkum georganiseerde Middenstandsshows Zwolle genoeg 
geld hadden opgeleverd voor de financiering van het nieuwe 
clubhuis.

Tenslotte, wie waren de schutters van deze talentvolle lichting? 
Tien jaar lang, van 1971 tot 1981, voerde Herman Zuidberg de
 topscorerslijst aan. Hij schoot in competitieverband liefst 130 keer 
raak. Jan Westemeijer (20 jaar) en Johan Jans (15 seizoenen) 
hielden het nóg langer vol als veel scorende middenvelders.

De keuze voor hét sportieve hoogtepunt van de vereniging 
blijft natuurlijk in zekere zin subjectief, maar met twee 
kampioenschappen op rij, een landskampioenschap én een 
finaleplaats in de strijd om de landelijke KNVB-beker mogen 
de successen uit 1975 en 1976, en de aanloop ernaartoe, met 
recht benoemd worden tot hét hoogtepunt in de geschiedenis 
van VV Berkum.
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Herman Zuidberg
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sponsort de 
pupillen van
VV Berkum

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



57PRESENTATIEGIDS 2022 - 2023

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



58

• 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
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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!



60

eurosafesolutions.com

Samen een veilige werksituatie op hoogte en in besloten ruimten creëren. Dát is 
waar Eurosafe Solutions voor staat. Al meer dan 20 jaar leveren we betrouwbare 
oplossingen als dakrandbeveiliging, valbeveiliging, looppaden en gevelsystemen. 
We brengen risico’s in kaart en monteren ankerpunten, hekwerken en trappen welke 
jaarlijks geïnspecteerd en gekeurd worden.

 Geen enkel bedrijf, gebouw of object is hetzelfde. Bij elke situatie wordt er gekeken naar 
welke risico’s medewerkers lopen en hoe we dit tot het minimum kunnen beperken. Het 

begint met het besef dat veiligheid een basisbehoefte is. Dit gedachtengoed vertalen 
we door in alles wat we doen: in onze werkwijze, in onze oplossingen en in onze 

dienstverlening.

Wij hebben meerdere vacatures open staan
Van monteur en inspecteur, tot administratief medewerker en calculator. 
Benieuwd of jij binnen onze veelzijdige organisatie past? Neem dan een kijkje op 
werkenbijeurosafesolutions.nl of neem contact op met onze HR afdeling via 
+31 (0)38 467 19 13 of werken@eurosafesolutions.com. 

Wij zijn op zoek naar 
nieuwe collega’s
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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

Autobedrijf Korterink   Zwolle 

Autobedrijf Mulder                          Zwolle 

Autowasstraat Nuri – Effe Wassen  Zwolle 

Autobedrijf Terwolde Renault Dacia  Zwolle

AZ Design Zwolle

B+K Alusystemen  Zwolle 

Baker Tilly  Zwolle

Bakkerij Borger Zwolle

Bali  - Food Toko Catering Zwolle 

Bandencentrum Van Essen Zwolle

Behoud   Zwolle

Ben Koopman Consulting  Zwolle

Benthem Gratama Advocaten Zwolle

Bert Tol Bureau Arbeidsrecht Zwolle

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 en Adviseurs

 Zwolle

Bruintjes Veehandel   Espel  

Burgman Schilder & Glasbedrijf  Zwolle 

Bus Handelmij Zwolle

Cafetaria Berkum Zwolle

Café Restaurant ‘De Mol’  Zwolle

Covebo Uitzendgroep  Zwolle

Cindy´s Hair Flash Zwolle

Cittanova  Lelystad

Coop - Oldengarm Zwolle

Countus  Zwolle 

Covebo  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  

Dusseldorp BMW    Zwolle

Eerenstein Verf & Wand  Zwolle

E.G. ten Kate Tuin- en Parkmachines  

 Nieuwleusen

Eurosafe Solutions Zwolle

FEBO Zwolle

Fiets-ID  Zwolle

FlexxUitzend B.V. Arnhem

Flier Sport & Fashion  Zwolle

Flynth Adviseurs en Accountants  Zwolle 

FrontRow  Zwolle

Fröhlich Vakanties - Sardinië Zwolle

Fulfillment@work  Zwolle 

Fysiomobilae     Zwolle  

Fysio 038  Zwolle 

Fysiotherapie Berkum Zwolle

Garage Jansen Zwolle

Gé Klein  Zwolle

Gerrit Fijn  Zwolle

Gijs Rip Tuinen  Zwolle 

Glas & Isolatiebedrijf de Jonge & Zn  

 Zwolle

Golfclub Zwolle  Zwolle

Grand Café Het Wijnhuis  Zwolle 

Grasspartners BV  Genemuiden 

Handelsbanken  Zwolle

Hanze Koeriers  Zwolle

Hanze Luchttechniek  Zwolle

HekonValentijn Company Zwolle

Herbrink Parket Lemelerveld

Herman van den Belt  Zwolle

Het Notarieel  Zwolle

Heutink Hypotheken & Verzekeringen   

 Genemuiden 

HJ Computers  Zwolle

Historing    Zwolle

Holtland Makelaardij Zwolle

Hoogeboom  Raalte

Hotel Van der Valk  Zwolle 

Hoveniersbedrijf Hekman   Nieuwleusen

Hülsmann Dienstverlening  Zwolle

I-Am Reclame  Zwolle 

ICT Schoonmaak   Zwolle 

IJsseltours Zwolle

IQ Kunstuitleen en Verkoop Zwolle

Istanbul Zwolle Zwolle 

Jaap Bos   Zwolle

Jansen Glasbewassing & 

Schoonmaakservice   Zwolle

Jansen Installaties  Zwolle

Jansen Vastgoed  Zwolle 

Jansma en Hendriks Advocaten Kampen

Jeanette Visscher Makelaars  Dalfsen 

Johan Vogelaar   Zwolle 

Kaashandel Van Dijk  Kampen 

Kempis B.V.  Zwolle 

Kenneth Smit Training – 

Marcel Hoefman  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 Wilko Jongman  Zwolle 

Medigros   De Wijk

Meiberggroen  Zwolle 

Muëtte BV  Zwolle

NewRoadz  Zwolle

Nico Brillen & Lenzen Zwolle

Nijwa Groep Zwolle

Nizon Zonweringen  Zwolle 

NOCON  Zwolle

Nolte Keukens  Apeldoorn 

Noordhuis Kantoorspecialisten Zwolle

Noordman Vloer- en Raambekleding  

 Hattem

Nooter Technische Installaties Zwolle

Novon Schoonmaak Zwolle

Ofterschwang Tourist Information (VVV)    

      Ofterschwang (D)

Partyverhuur Zwolle  Zwolle

Penpoint Benelux Zwolle

Plan B  Amersfoort 

Portofoon Discounter  Zwolle 

Pouw Zwolle  Zwolle

Primera Kosterman  Zwolle 

Primo Keukens  Meppel

Proeflokaal Zwolle

Profit Gym  Ommen

Pijlman Kantoormeubelen Zwolle

Pim van Hoesel Zwolle

Printhuus  Dalfsen  

Queric Automotive  Zwolle

Rabobank IJsseldelta Zwolle

Regiolokaal  Zwolle 

Rein Groothedde   Zwolle

Rengers Betonboringen Zwolle

Rens Bouw  Nieuwleusen 

Reuvekamp Bestratingen  Zwolle

Ricoh Document Center Noordoost Zwolle

Rietdekkersbedrijf Van den Eschert  Emst 

Rijschool Oosterlaar  Zwolle

Rikels Slaapexperts  Zwolle 

Robert van Krevel  Zwolle

Roggendorf Security  Ommen 

Salland Electronics    Zwolle 

Salet Verbetert Vastgoed  Zwolle

Salland Zorgverzekeringen  Deventer

Schildersbedrijf Klappe  Zwolle

Schipper Kozijnen Noord-Oost Zwolle

Schreuder Installaties  Zwolle

Schunselaar Meubelstoffering Wapenveld

Schuttelaar Wijnen & Geschenken  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

Terra Nautic  Zwolle 

Thereca  Hattemerbroek 

Timmerbedrijf Aalbers  Zwolle 

TopCareerz  Zwolle

Totaal Support Zwolle

TT Motoren Zwolle   Zwolle

Tulp Handelsonderneming  Zwolle

Tyrepoint  Zwolle 

Twentrac Land- en Tuinbouwmachines   

 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

ViaDeBruin  Zwolle

Van Houdt Hypotheekadvies  Zwolle

Van Krevel Transport & 

Bestratingsmateriaal  Zwolle  

Van Lente Timmerwerken   Dedemsvaart 

Van Leussen Zwolle Zwolle

Van Mossel KIA Zwolle

Van Renselaar Cars   Zwolle

Van Rossum IJzerhandel Zwolle

Vechtdal Bouw  Nieuwleusen 

Veldhuis Adviesgroep  Heerde 

Verheijen Schoonmaakdiensten  Zwolle

Verzuimspecialist  Zwolle

Vishandel Baarssen  Urk

Vito’s  Zwolle

Volvo Nieuwenhuijse  Zwolle

Vos Trappenfabriek  Zwolle

Weidemann Nederland  Swifterbant 

WBooks  Zwolle 

Woningisolatie Nederland  Zwolle 

Wijnberger Mannenmode Dalfsen

XL Lease  Zwolle

Zwollepanelen  Zwolle

SPONSOREN VV BERKUM
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Bezoekadres:

Sportpark ‘De Vegtlust’
Boerendanserdijk 53-55
8024 AE Zwolle - Berkum
Tel. 06 - 10 82 64 78

Overige contactgegevens:

www.vvberkum.nl
  @vvberkum
  VV Berkum
  vv_berkum

Tel. 06 - 10 82 64 78

BELANGRIJKE ADRESSEN EN CONTACTGEGEVENS

Jan Teun Fuller
Voorzitter en Vrouwenvoetbal
038 - 420 34 74 / 06 - 51 00 62 23
voorzitter@vvberkum.nl

Sandra Makkinga
Secretaris, Wedstrijdzaken en 
PR/Communicatie
06 - 21 90 99 84 
secretaris@vvberkum.nl

Maurice Weenink
Senioren, Clubhuis en Supportersvereniging
06 - 24 45 18 01
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 - 51 56 95 35
penningmeester@vvberkum.nl

Arjen Schepers
Voetbaltechnische Zaken en Jeugd 
06 - 13 27 84 69
bestuurslidtz@vvberkum.nl

Jorie Schepers
Projecten  
06 - 53 99 01 53
bestuurslid2@vvberkum.nl

Postadres / algemeen secretariaat:

Postbus 50040
8002 LA Zwolle
E-mail: secretaris@vvberkum.nl 

BESTUURSGROEPEN

Peter Lips 1e en 2e elftal
06 - 53 91 30 02
peter.lips@kpnplanet.nl

Maurice Weenink Senioren
06 - 24 45 18 01
mauriceweenink@hotmail.com

Sander Bartels Jeugd 
06 - 42 24 11 38
voorzitter-jeugd@vvberkum.nl

Hans Willems (a.i.) Vrijwilligers
06 - 25 57 33 77 
hanswillems-ingridvanlier@hetnet.nl

Altie Bolt Facilitair
06 - 37 15 49 20
altiebolt@ziggo.nl

Louis Weenink Commerciële Zaken
06 - 51 40 03 93
l.j.weenink@ziggo.nl

Max Weenink Clubhuis
06 - 11 72 33 37
voorzitter-clubhuis@vvberkum.nl

Alexis Weges Wedstrijdzaken
06 - 52 59 01 59
alka.weges@ziggo.nl

Vacant PR en Communicatie

Henk Visscher Businessclub
06 - 54 22 37 07
henk.visscher@newroadz.nl

Arjen Bloemink Berkum United
06 - 14 96 46 34
berkumunited@vvberkum.nl

Robert Schraag Verenigingsmanager
06  - 30 14 74 87
verenigingsmanager@vvberkum.nl

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

SUPPORTERSVERENIGING
Albert Oelen
06 - 42 60 57 34
suppver.VVBerkum@gmail.com

PERSCONTACTEN 1E ELFTAL
Theo Kölker
038 - 422 06 96 / 06 - 34 95 34 91
jkolker@planet.nl

WEDSTRIJDSECRETARIATEN
René Buijsrogge (Algemeen)
06 - 18 36 71 70
ra.buijsrogge@home.nl

Dick Lamers (1e en 2e elftal)
06 - 25 26 25 12
dick.lamers@home.nl

Arno Tijssen (Junioren)
06 - 18 11 80 92 
fam.tijssen@hotmail.com

Eric Hooijer (Pupillen)
06 - 44 55 86 13
erichooijer74@gmail.com

Alicia Weenink (Vrouwen en Meiden)
06 - 27 50 39 13
aliciaweenink@gmail.com

ALGEMEEN BESTUUR MET PORTEFEUILLES
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